Topp, skjørt og pannebånd til Barbie
Design og copyright chris-ho.com/Christine H. O. Mail chris@chris-ho.com

Garn: Belle fra Garnstudio
Farge nr. 2 og 16 ett nøste totalt er mer enn nok.
Pinner nr. 4 (strømpepinner da skjørt og pannebånd strikkes rundt)
Strikkefasthet: ca. 21 m på 10 cm
Til toppen trengs ev. to smale silkebånd, snorer el. i ca. 30 cm hver - en til snøring i hver side.
Topp:
- Legg opp 14 m og strikk riller (rett fram og tilbake) ca. 9 cm.
– Strikk så 4 m, fell 6 m til hals og strikk de siste 4 m.
– På vrangen strikkes 4 m, legg opp igjen de 6 felte m., og strikk de resterende 4 m.
– Strikk dette sykket (fra halsen og ned) til det har like mange riller som det allerede
strikkede stykket, fell av og fest tråder.
For å holde toppen sammen i sidene, så finn hva du trenger til ermhull og tre snoren gjennom
både for- og bakstykket før du fortsetter nedover (omtrent som å tre en skolisse) så langt du
ønsker og knyt en liten sløyfe som dekor. Snorene trees enkelt mellom rillene og toppen blir
fin med en liten splitt, så la det gjerne være litt igjen til dette i nerkant.

Skjørt:
Legg opp 18 m og strikk ca. 2 cm vrangbord (1 r og en vr.)
– Gå deretter over til glattstrikk og øk 6 m jevnt fordelt på omg. = 24 m.
– Strikk 4 omg. rett.
– På denne omg. økes 3 m jevnt fordelt. = 27 m.
– Strikk 4 omg. rett.
– Igjen skal det økes 3 m jevnt fordelt på omg. = 30 m.
– Fortsett med glattstrikk til arbeidet måler mellom 7 og 8 cm.
– Avslutt med to riller (vekselsvis 1 omg. vr. og 1 omg. rett), fell av og fest tråder.
Pannebånd:
Legg opp 16 m.
Strikk ca. 3 riller, fell av og fest tråder.
Ved spørsmål eller uklarheter, så kontakt meg ved bruk av mailadressen øverst i oppskriften.

