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PONCHO med fletter og høy hals eller pomponger S (M) L

Materiale: Poncho med høy hals Puno lys grå 1310 – 350 (400) 450 g.
Poncho med høy hals Pt3 oliven 7014 – 450 (500) 500 g.
Poncho med pomponger Puno natur 811 – 300 (350) 400 g.
Veiledende p: 6. (+ 5 til Poncho med høy hals). Heklenål 5 til Poncho med pomponger.
Strikkefasthet: 15 m flettemønster på p 6 = 10 cm.
KONTROLLÉR STRIKKEFASTHETEN! Stemmer den ikke, må du skifte p.
Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p.
Ponchoen strikkes frem og tilbake på langs og sys sammen til slutt.
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Rillestrikk: Strikk r på alle p.
Legg opp 87 m på p 6. Strikk (1. p = vrangen) slik: 6 m rillestrikk, beg på venstre side ved pilen og strikk mønster iflg diagrammet
(= 71 m) og slutt med 10 m rillestrikk. Strikk fra retten 10 m rillestrikk, deretter mønster til du har igjen 6 m, som strikkes i rillestrikk.
Fortsett med mønster og rillestrikk i hver side, men på den 5. p (= vrangen), strikk til pil A, snu og strikk tilbake. Fortsett med rillestrikk
og mønster over alle m, men på den 11. p (= vrangen), strikk til pil B, snu og strikk tilbake. Gjenta mønsterets 12 p og husk å snu på
den 5. og den 11. p. Strikk til arb øverst (= den korteste delen), lett stukket, måler ca 92 (97) 102 cm. Fell av. Sy opplegg- og
avfellingskanten sm med maskesting fra retten. Knyt ca 10 cm lange frynser nederst på ponchoen med 4 riller mellom hver frynse.
(Hver frynse lages av 4 ca 22 cm lange tråder, som brettes dobbelt).
Høy hals: Strikk opp fra retten rundt halsen med p 5 – 1 m mellom hver rille. M-antallet må være delelig med 4. Strikk vrbord 2 r, 2 vr
rundt i 12 cm. Skift til p 6 og strikk til halsen måler 25 cm. Fell av i vrbordstrikk.
Poncho med pomponger: Hekle en ca 170 (180) 190 cm lang lm-snor. Tre den rundt halskanten og fest en pompong i hver ende.
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= vr på retten, r på vrangen
= strikk r ned i m fra forrige p
= strikk 1 r, 1 vr, 1 r i samme m
= strikk 3 m vr sm
= 3 vr (= retten)
= strikk 2. m r bak 1. m uten å slippe m av p, strikk 1. m r og slipp begge m av p samtidig
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