
Godværskyse
GRATISOPPSKRIFT

Størrelse: nyfødt (4-6) 8-10 måneder

Garn: 50 (50) 50 g Lerke fra Dale Garn

Pinner: 60 cm rundpinne nr 3 og 3,5

Tilbehør: knytebånd av ønsket slag

Legg opp 59 (71) 71 m på pinnenr 3.
Strikk rillestrikk i alt 2 riller. Skift til pinnenr 3.5 og 
strikk og strikk 2 pinner glattstrikk. Nå strikkes 
mønster, begynn på retten.

Mønster:
Mønster mellom *-* strikkes likt i alle størrelser. 

1.pinne:
Begynn pinnen med:
Nyfødt: 1 rett, 1 vrang
4-6 mnd og 8-10 mnd:  1 vrang
*4 rett sammen. Strikk " et kast og en rett" fem ganger.
Så et kast, 4 vridd rett sammen, 1 vrang*  Gjenta * -*
ut pinnen.
Avslutt med:
Nyfødt: 1 rett
4-6 mnd og 8-10 mnd:  ingenting ekstra

2., 4. og 6. pinne:
Begynn med:
Nyfødt: 1 vrang, 1 rett
4-6 mnd og 8-10 mnd: 1 rett
*13 vrang, 1 rett* Gjenta *-* ut pinnen, Avslutt med:
Nyfødt: 1 rett, 1 vrang
4-6 mnd og 8-10 mnd: ingenting utover mønster

3.og 5. pinne:
Nyfødt: 1 rett, 1 vrang
4-6 mnd og 8-10: 1 vrang
*13 rett, 1 vrang* gjenta *-* ut pinnen.
Avslutt med:
Nyfødt: 1 rett
4-6 mnd og 8-10 mnd: ingenting ekstra

Fra nå av strikkes 1.mønsterpinne slik:
Begynn med:
Nyfødt: 1 rett, 1 vrang
4-6 mnd og 8-10 mnd: 1 vrang
*2 rett sammen, 1 kast, 9 rett, 1 kast, 2 m vridd rett
sammen, 1 vrang* gjenta fra *-* ut pinnen,
Avslutt med:
Nyfødt: 1 rett
4-6 mnd og 8-10 mnd : 0 m

Resten strikkes som før. Gjenta disse 7 mønsterpinnene til 
arbeidet måler 9 (11) 12 cm på det korteste. Nå skal det 
felles 1 m i hvert av de 2 midterste mønsterfeltene, for 
minste størrelsen. Gjør det samme i kun det midterste feltet 
for de 2 største størrelsene. Fell 1 m i midten av feltet, 
hver pinne fra retten i alt 3 ganger. Det må nå tas høyde 
for at det er 3 m mindre i disse 2 (1)1 feltene, når det 
strikkes videre mønster.

Nå skal de første og siste 16 (23) 23 m i hver side hvile på 
pinnen, mens de midterste 21 (22) 22 m strikkes videre. 
MEN: strikk den siste m på midtstykket på hver pinne, vridd 
sammen med en m fra sidestykket i hver side (1 m for hver 
pinne).
Også på vrangen, men her strikkes ikke m vrang.
Det strikkes videre mønster på midtmaskene.

Alle størrelser:
Når det er 6 m igjen på hver side, felles igjen 1 m på midten 
av de 2 (1) 1 midterste mønsterfeltene.

Strikk videre som forklart, og fell igjen på samme måte når 
det er 4 m på hver side.
Strikk til alle m fra hver side er strikket inn, og fell jevnt 
fordelt 3 m på siste pinne. La m hvile på pinnen.

Nå tas det opp 54 (70) 72 m på pinnenr 3 langs kanten 
nede på lua. Strikk 1 rille, og fell av passe stramt fra 
vrangen, slik at det blir 2 riller tilsammen.

Fest et bånd av ønsket slag til kyselua, vi har fingerheklet 
med dusker i endene med trekuler på. 

Fest alle løse tråder, og damp plagget med en fuktig klut.






