Poncho med
struktur
Poncho med struktur
Sværhedsgrad •••••
Garn: COOP, Norvegia, 50% uld, 50% Akryl, 50 g = 60 m.
Størrelse: XS-S (M-L) XL-XXL
Ponchoens mål:
Overvidde: ca 84 (94) 110 cm (Personligt mål)
Længde fra skulder til arm: ca 36 (40) 44 cm
Længde fra skulder til spids: ca 73 (80) 87 cm
Garnforbrug: 13 (14) 14 ngl
Rundpinde: 5½ og 6 mm, 60 cm og 80 cm til kant
Strikkefasthed: 16 m og 23 p i strukturmønster på p 6 mm = 10 x 10 cm.
1 rapport (= 1.-32.p) = ca 14 cm i højden. Passer strikkefastheden ikke må
der prøves med ﬁnere eller grovere pinde.

Kantm = kantmaske: Strik første og sidste m ret på alle p.
Udt = udtagning: Løft lænken mellem 2 m op på venstre p, strik m drejet
ret (= r i bagerste maskebue).
Oindt = overtræksindtagning: Løft 1 r ustrikket af, strik 1 r og træk den
løftede m over den strikkede.

Mønster: Delbart med 4 m og 2 m. Vær opmærksom på at 11.-16.p og
27.-32.p strikkes retriller på p 5½.
1.p, retsiden: Pind 6. Tern: 1 kantm, *2 r, 2 vr*, afslut med 1 kantm.
2.p: 1 kantm, *ret over ret og vr over vr *, gentag *-*, 1 kantm.
3.p: 1 kantm, *2 vr, 2 r*, gentag *-*, 1 kantm.
4.p: 1 kantm, *vr over vr og ret over ret*, gentag *-*, 1 kantm.
5.-8.p: Som 1.-4.p.
9.-10.p: Som 1.-2.p.
11.-16.p: Skift til p 5½. Ret (= 3 retriller).
17.p: Skift til p 6. Rib: 1 kantm, *2 r, 2 vr*, afslut med 1 kantm.
18.p: 1 kantm, *r over r og vr over vr*, afslut med 1 kantm.
19.-26.p: Som 17.-18.p.
27.-32.p: Skift til p 5½. Ret (= 3 retriller).
Gentag 1.-32. p
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Poncho
Slå 58(66)74 m op på rundp 6 og strik frem og tilbage. Strik 1.p ret =
vrangsiden. Fortsæt herefter i strukturmønster som beskrevet ovenfor.
Strik rapporten 1.-32.p i alt 5(5)6 gange og afslut med 0 p(1.-16.p)0 p =
ca 70(77)84 cm. Luk af i ret. Strik et stykke magen til.
Montering
Læg stykkerne på de angivne mål mellem 2 fugtige håndklæder og lad
tørre. Sy den korte sides retriller mod den lange side fra kanten og 37(42)
47 cm ind. Sy på sammen måde, blot modsat til ponchoens anden spids.
Halskant: Strik 94(100)106 m op med rundp 5½ langs halskanten, hvoraf
1 m strikkes op i hvert hjørne, sæt en markering om de 2 hjørne-m. Strik
5 omg, skiftevis: 1 omg vr, 1 omg r. På 2.og 4.omg strikkes 1 indt på hver
side af hjørne-m således: *Strik indtil 2 m før markering, 1 oindt, 1 r (=
hjørne-m), 2 r sm*, gentag ved den anden markering = 90(96)102 m.
Kant forneden: Strik 164(176)188 m op med den lange rundp 5½ langs
halvdelen af kanten forneden, fra hjørne til hjørne. Strik retstrik frem og
tilbage (= ret på alle p). Strik 9 p r, 1.p = vrangsiden. Strik 1 udt indenfor
kantm i hver side på 2., 4., 6.og 8.p = 172(184)196 m. Der dannes en
skrå kant, som sys sammen til hjørne. Strik den anden side magen til. Sy
hjørnerne sammen med madrassting.
Damp sømmene meget forsigtigt så arbejdet ikke bliver ﬂadt.
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