Tunika med snøkrystaller
Design: Bente Presterud Røvik. http://benterovik.no
Forkortelser: arb = arbeidet, beg = begynn, diagr = diagram, forkl = forklaring, forts
= fortsett, g = gram, ggr = ganger, m = maske, M = Medium, L = Large, omg =
omgang, p = pinne, r = rett, S = Small, sm = sammen, stk = stykke, str = strikk, vr =
vrang, X = Ekstra.
Størrelser: S (M) L (XL).
Plaggmål: Overvidde 85 (93) 101 (109) cm, vidde under bysten 73 (81) 88 96 cm,
nedervidde 101 (109) 116 (124) cm, hel lengde 88 (90) 92 (94) cm, ermelengde 58
(59) 60 (61) cm.
Garn: Finull (100 % ull. 50 g = ca. 175 meter), 400 (400) 450 (500) g rød 435 og 50
dyprød 444, og bruk Concorde (64% viskose, 36% polyester. Nøster á 25 g), 100 g
gull.
Ring 71 22 05 00 (Rauma Ullvarefabrikk AS) eller gå inn på www.raumaull.no for
opplysninger om garnet.
Pinner: Rundp, liten rundp og ermep nr. 3. Rette p nr. 2,5.
Strikkefasthet: 26 m x 36 omg/p på p nr. 3 = 10 x 10 cm.
Strikk en prøve! Fastheten må stemme for at arbeidet skal få de målene som er
oppgitt i oppskriften. Bytt til tykkere eller tynnere pinner dersom fastheten ikke
stemmer.
Riller rundt: 1 rille = 2 omg. 1. omg: r, 2. omg: vr.
NB! Les gjennom hele oppskriften før du begynner.
Tunika
Bol: Legg opp 262 (282) 302 (322) m med gull på rundp nr. 3. Str rundt: 1 rille (se
forkl over) i dyprød og 1 rille i gull. Sett en merketråd i hver side med 131 (141) 151
(161) m hver til for- og bakstk. Str Mønster 1 etter diagr - tell ut slik at midtm kommer
midt foran, og ved neste sidemerke telles ut på nytt slik at midtm også kommer midt
bak (dette gjelder også for alle mønstre som str videre oppover). Når arb måler 1 (2)
3 (4) cm felles 1 m på hver side av begge merketråder(= 4 m felt per omg) på hver
2,5. cm 18 ggr. Etter Mønster 1 str 1 rille i gull, 1 rille i dyprød, og deretter Mønster 2
oppover. Samtidig, når arb måler 9,21,33 (10,22,34) 10,22,34 (10,23,26) cm, str
Mønster 3 (snøkrystall) over de midterste 25 m foran. Etter at hver snøkrystall er
ferdig i høyden, str alle m igjen i Mønster 2. Etter alle sidefellingene er det 190 (210)
230 (250) m på omg, med 95 (105) 115 (125) m hver til for- og bakstk. Når arb måler
45 (46) 47 (48) cm str 1 rille i gull, 1 rille i dyprød, Mønster 4 i 5 cm, 1 rille i dyprød
og 1 rille i gull, deretter Mønster 5 oppover. Når arb måler 52 (53) 54 (55) cm økes 1
m på hver side av begge merketråder for hver cm 8 ggr, = 222 (242) 262 (282) m,
med 111 (121) 131 (141) m hver til for- og bakstk. Når arb måler 66 (67) 68 (69) cm
felles 8 m i hver side (= 4 m på hver side av hver merketråd), og for- og bakstk str
ferdig hver for seg.
Bakstk: = 103 (113) 123 (133) m. Forts med Mønster 5, og fell videre til ermehull i
hver side på hver 2.p: 3 m 1 gang, 2 m 1 (2) 3 (4) ggr, 1 m 1 (3) 4 (6) ggr, = 91 (93)
97 (99) m. Når arb måler 83 (85) 87 (89) cm felles 43 (45) 49 (51) m midt bak til hals,
og hver side str ferdig for seg. Fell videre til hals på hver 2.p: 2 m 1 gang, 1 m 1
gang, = 21 skulderm. Fell av når arb måler 85 (87) 89 (91) cm.

Forstk: = 103 (113) 123 (133) m. Sett de midterste 49 (51) 55 (57) m midt foran på
en tråd til hals. Str hver side ferdig for seg. Forts med Mønster 5, og fell til ermehull
som på bakstk, = 21 skulderm. Fell av når arb måler 85 (87) 89 (91) cm.
Erme: Legg opp 95 (97) 99 (101) m med gull på liten rundp nr. 3. Str 1 rille rundt (se
forkl over). Sett et merke i 48. (49.) 50. (51.) m (= midt oppå ermet). Str Mønster 2
oppover - tell ut slik at midtm kommer midt oppå ermet (dette gjelder også for alle
mønstre som str videre oppover). Samtidig felles 2 m midt under ermet på hver 2.
cm til 71 (73) 75 (77) m. Når arb måler 25 cm str 1 rille i dyprød, 1 rille i gull, Mønster
1, 1 rille i gull, og 1 rille i dyprød, deretter Mønster 5 oppover. Når arb måler 32 cm
økes 2 m midt under ermet 6 (7) 8 (9) ggr på hver 2,5. (2.) 1,5. (1,5.) cm, = 83 (87)
91 (95) m - de økte m str inn i mønsteret etter hvert. Når arb måler 48 cm felles 8 m
midt under ermet, og det str videre fram og tilbake på p. Fell videre til ermetopp i
hver side på hver 2. p: 3 m 1 gang, 2 m 1 ggr, 1 m 1 (1) 4 (4) ggr, 2 m til ermet måler
ca. 54 (55) 56 (57) cm, og 3 m 2 ggr. Fell av. Ermet måler ca. 55 (56) 57 (58) cm.
Montering: Sy skuldersømmer og sy i ermene.
Halskant: Str med p nr. 3 og rød. Beg ved en skuldersøm og str opp ca. 13 m per 5
cm langs hver side og halsen bak - m fra tråden foran str samtidig tilbake på p. Sett
en merketråd i hvert hjørne av halsringningen foran. Str 1 rille i dyprød og 1 rille i
gull, fell samtidig 1 m på hver side av merketrådene på 1. og 3. omg. Fell av, men
behold de 45 (47) 51 (53) m midt foran på p. Str Mønster 1 fram og tilbake, deretter
1 rille i gull og 1 rille i dyprød. Fell av. Sy Mønster 1 pent fast til halsringningen i hver
side.
Gullblonde: Legg opp 12 m med gull på p nr. 2,5. Str Mønster 6 til blonden har
samme lengde som nederkanten på tunikaen - avpass etter mønsteret. Fell av, sy
oppleggs- og avfellingskant pent sm, og sy blonden fast langs plaggets nederkant med blondeskjøten plassert ved omg-start. Str tilsvarende blonde og sy fast nederst
på begge ermer.
Montering: Sy i ermene.

