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édita poncho
str.: S/M samt L/XL
ponchoen kan strikkes med høj rullekrave eller en lille ribkant.
ponchoen strikkes oppefra og ned. Det giver dig mulighed for at prøve den undervejs samt tilpasse længde og
størrelse, så den passer dig.
str. L/XL er angivet i parentes ()
materialer:
flamé garn 120m/100g, forbrug 400 (500) g
rundpind str. 7 mm, samt 6,5 til ribkant
strikkefasthed: 12 m x 15 p = 10 x 10 cm glasstrik
passer strikkefastheden ikke, må der prøves med
finere eller grovere pinde.

forkortelser:
m = masker
r = ret
vr = vrang
pm = placér maskemarkør
1 l ud mod hø = 1 løftet udtagning mod højre
1 l ud mod ve = 1 løftet udtagning mod venstre

strikning:
slå 72 (80) masker op på rundpind 6,5 mm. Saml runden, placér en maskemarkør, så du ved, hvor runden starter. Pas
på ikke at tvinde arbejdet.
strik 2 r, 2 vr hele vejen rundt. Fortsæt til du har den ønskede højde på kraven.
skift til pind 7 samt glatstrik. Her fjernes maskemarkøren, da der nu deles op til for og bag samt skuldre.
pind1 (opsætning med maskemarkører):
1 r, pm, 16 (18) r, pm, 2 r (skulder), pm, 16 (18) r, pm, 2 r (midtfor), pm, 16 (18) r, pm, 2 r (skulder), pm, 16 (18) r, pm, 1 r
Der tages ud til for og bag samt skuldre på hver 2. pind. Det gøres ved, at der ved hver maskemarkør laves en løftet
udtagning enten til højre eller venstre. Vær opmærksom på, at der er 2 masker mellem udtagningerne.
pind 2: 1 r, flyt markør, 1 l ud mod hø, 16 (18) r, 1 l ud mod ve, flyt markør, 2 r (skulder), flyt markør, 1 l ud mod hø,
16 (18) r, 1 l ud mod ve, flyt markør, 2 r (for), flyt markør, 1 l ud mod hø,16 (18) r, 1 l ud mod ve, flyt markør, 2 r (skulder),
flyt markør, 1 l ud mod hø, 16 (18) r, 1 l ud mod ve, flyt markør, 1 r
pind 3: strik ret hele vejen rundt. Flyt maskemarkører undervejs, som du kommer til dem.
gentag pind 2 og 3 indtil der er 166 (176) m (i alt 12 udtagningsrunder). Fjern maskemarkørerne til skuldrene. Herefter
tages der kun ud for og bag. Fortsæt til ønsket længde.
Herefter strikkes der en retrillebort:
1 omgang vr, 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r (med udtagning for og bag), 1 omgang vr. Sidste omgang
strikkes ret, mens der lukkes fast af, så kanten ikke flander.
Hæft ender.
Vask ponchoen, så maskerne falder på plads. Lad den liggetørre.
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