Poncho med forkortede rækker ‐ Lene Lind
Ponchoen er strikket på tværs og består af 6 ternede
striber og 6 ensfarvede kiler i forkortede rækker. På
den viste model er de forkortede rækker tydelige at
se (der er huller), da jeg gerne ville have den effekt.
Der findes dog også en fremgangsmåde ved
forkortede rækker, som forhindrer at der bliver
huller.
Længde: 70 cm
Omkreds hals: 54 cm
Omkreds nederst: 300 cm
Lav en strikkeprøve af mønstret (tern) og det garn,
som kilerne skal strikkes af. Jeg har strikket tern på
sp 10 og glatstrik på sp 8 med strikkefasthed 28 m
og 32 r = 10x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke med det ønskede garn,
kan der evt. strikkes 8 tern/kiler i stedet for 6.
Diagram til tern – 10 nåle, 12 rækker

Fremgangsmåde
Slå op med kontrastgarn over 195 nåle og strik 6‐8 rækker, slut af med nylonsnor – MEN inden rækken med
nylonsnor strikkes skal slæden sættes til at strikke tern efter diagrammet, så nålene er klar til første række
med to farver OG sørg for, at slæden står i højre side af maskinen, når nylonsnoren strikkes. Farveskift skal
altid foregå i venstre side.
Rapport
Strik 24 rækker tern med to forskellige farver garn.
Skift til det garn som kilerne skal strikkes med.
Strik 1 række over alle nåle mod højre.
Sæt 20 nåle (til og med nål 74) i hvil i venstre side og skub knappen på slæden fra N til H, så nålene i hvil
ikke strikkes.

Strik 2 rækker.
*Sæt 3 masker i hvil i venstre side, hvor der allerede er nåle i hvil.*
Gentag fra * til * indtil nål 36 i venstre side.
Fortsæt på samme måde, men nu med først 6 nåle 2 gange (indtil nål 24 til venstre for nål 0), derefter 12
nåle i hvil på hver anden række, indtil der er 10 masker tilbage.
Skub knappen på slæden fra H til N og strik to rækker over alle nåle.
Sæt alle nåle, pånær de sidste 10 i højre side, i hvil. Skub knappen på slæden fra N til H.
Strik 2 rækker hen over de 10 nåle i højre side, fortsæt derefter med at strikke 12 nåle mere pr. 2 rækker
indtil nål 24 på venstre side af nål 0 er nået.
Herefter strikkes 6 nåle mere pr. 2 rækker til og med nål 36 i venstre side (2 gange). Fortsæt med at sætte 3
nåle i drift pr. 2 rækker til og med nål 75 i venstre side.
Slæden står i højre side efter de forkortede rækker, skub knappen på slæden fra H til N og strik alle nåle
mod venstre MEN sæt slæden til at strikke tern efter diagrammet, så nålene vælges til tern på denne sidste
række af kilen.
Rapport slut
Start næste Rapport og strik i alt 6 af dem. På den sidste rapport skal den sidste række ikke strikkes med
kilegarnet, da den laves med maskesting ved montering. Slut af med en række i nylonsnor og strik 6‐8
rækker med kontrastgarn.

Montering
Læg de åbne kanter vrang mod vrang og sy sammen fra forsiden med maskesting. Vær sikker på at lukke
alle maskerne ved at sy op og ned i maskerne på samme måde som nylonsnoren forløber gennem
maskerne.
Hæft ender og damppres ponchoen.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Hjælpeskema til kilerne

Venstre side
Nåle
95‐76
Teknik 20 nåle i hvil
Teknik Alle masker
Teknik 20 nåle i arbejde

75‐36
3 nåle i hvil på
hver 2. række

35‐24
6 nåle i hvil på
hver 2. række

0
23‐85
12 nåle i hvil på
hver 2. række

Højre side
85‐95
10 nåle strikkes
på alle rækker

3 nåle i arbejde
på hver 2. række

6 nåle i arbejde
på hver 2. række

12 nåle i arbejde
på hver 2. række

10 nåle strikkes
på alle rækker

