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325-1 Vinterhals i Puno petit

Vinterhals i Puno petit  
 
Garn: Rauma Puno petit 
Garnalternativ: Rauma Mitu      
   
Beige nr 1314     250 g  
                            
Veil. pinnenr: Rundp og nr 5 ½ og 4 ½  
 
Strikkefasthet: 17 m ribbestrikk med to tråder på p nr 5 
½ = 10 cm. Kontroller strikkefastheten: Stemmer den ikke 
må du skifte pinner. Strikker du fastere, bruk tykkere pin-
ner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinner. 
 
Mål: 
Hel Lengde foran .........................................................................    41 cm 
Hel lengde bak  ............................................................................    36 cm  
Bredde .........................................................................................    38 cm  
 
Bakstykke: 
Legg opp 65 m med 2 tråder på p nr 5 ½. Strikk ribbestrikk 1 r, 1 

vr frem og tilbake til arbeidet måler 33 cm. Sett de midterste 15 
m på en tråd til halsringning. Fell videre til halsringning på annen-
hver omg slik: 7 m 1 gang, 4 m 1 gang og 1 m 1 gang. Strikk til 
arbeidet måler 36 cm. Fell av. Strikk den andre siden lik, men 
speilvendt. 
 
Forstykke: 
Legg opp og strikk som på bakstykket. Strikk til arbeidet måler 
35 cm sett de midterste 15 m på en tråd til halsringning. Fell vi-
dere til halsringning på annenhver omg slik: 3 m 3 ganger og 1 
m 3 ganger. Strikk til arbeidet måler 41 cm. Fell av. Strikk den 
andre siden lik, men speilvendt. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene. 
 
Halskant: 
Sett m inn på pinne nr. 4 ½. Legg tråden under arbeidet og strikk 
fra retten opp ca 2 m pr. 1 cm, der det ble felt av. Strikk 1r, 1 vr 
rundt i 28 cm. Fell av med r og vr. Brett halskanten dobbel. 
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