-en håndstrikkeoppskrift fra EMS Design
Design: Edel Marie Storaunet.
Daisy er et lettstrikket miniskjørt som
strikkes raskt med tykt garn på tykke
pinner. Oppskriften gir rom for personlige
variasjoner, både når det gjelder vidde og
lengde eller valg av garntype eller andre
mønster enn den som er beskrevet her.
Modellen er strikket i, og oppskriften
beregnet for Nanuk og Cocoon fra Du
Store Alpakka, men med Daisy på pinnene
er det bare å boltre seg med alskens
farger, restegarn eller håndspunnet garn.
Størrelsen kan også enkelt justeres ved å
øke eller minske maskeantallet med 8.

Small Medium Large

Modellen er strikket i Nanuk fra
Du Store Alpakka,ca.80m/100g, med en kant nede i Cocoon.

Livmål:

64cm

72cm

80cm

Hoftemål:

80cm

90cm

100cm

Strikkefasthet glattstrikk:
10m. = 10cm
Veil. pinnestr. 7mm rundpinne. 60 og 80cm.

Hel lengde:

48cm

50cm

52cm

Garnforbruk:
Nanuk ca.
40m/50g.
200g

250g

350g

Cocoon:

50g

50g

50g

Lag en strikkeprøve og justèr evt. strikkefastheten med
pinnestr. for at mål og garnforbruk skal stemme.

Legg opp 64, (72), 80, m og strikk ribb: * 1r, 1vr.(vrang) * , rundt 2 omg. På 3.omg lages en
hullrad for strikk eller snor slik: * Kast på pinnen, 2vridd rett sammen til en * .
På 4.omg. strikkes kastene rett og de to som ble strikket sammen til en vrang. Fortsett med ribb:
* 1r, 1vr. * til arbeidet måler: 6cm.
Neste omg strikkes slik: * 2vr., 1r, øk 1m, 2r, øk 1m, 1r, 2vr.*
Strikk 2 omg. til: * 2vr, 6r, 2vr. * og flett deretter de 6 rettmaskene på hver 4. omg, ved å løfte de
3 første rettmaskene av på en hjelpepinne foran arbeidet, strikk de 3 siste rettmaskene og
deretter de 3 rettmaskene fra hjelpepinnen. Mellom flettemaskene er det 4vrange hele tiden.
Strikk slik med enkelt flettemønster hver 4.omg. til arbeidet måler:
22,( 24),26cm. Fortsett nå med rett over rett og vrang over vrang uten å flette til arbeidet måler:
42, (44), 46cm.
Avslutt med 4-6cm ribb: * 1r, 1vr. * eller en kant med effektgarn f.eks Cocoon fra Du Store
Alpakka i rettstrikk.
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