Genser med fletter og
vrang glattstrikk
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 86 (95) 103 (112)
120 (126) cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (60) 62
(64) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Petrol 6554: (200) 200 (250) 250
(300) 300 (350) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4
Strikkefasthet:
22 masker mønster på pinne nr 4
= 10 cm
19 masker vrang glattstrikk på
pinne nr 4 = 10 cm
Vrang glattstrikk:
Strikk vrang på rettsiden, og rett
på vrangsiden
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 192 (200) 224
(240) 264 (280) masker på
rundpinne nr 4. Strikk 15 cm
diagram rundt, samtidig som det
på siste omgang felles (20) 28 (20)
28 (28) 36 (40) masker jevnt
fordelt (fell kun over vrange
masker) = (156) 164 (180) 196
(212) 228 (240) masker.
Fortsett med vrang glattstrikk,
samtidig
som
diagrammet
fortsetter over 2 masker midt foran
og midt bak.
Sett et merke i hver side med (78)
82 (90) 98 (106) 114 (120) masker
til hver del.
Når arb måler (37) 38 (39) 40 (39)
40 (42) cm, felles 2 masker i hver
side til ermehull (= 1 maske på
hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (76) 80 (88) 96 (104) 112 (118)
masker.
Fortsett med vrang glattstrikk og
diagram frem og tilbake, og fell
ytterligere i hver side annenhver
pinne 2,2,1 masker.
Når arbeidet måler (51) 53 (55) 57
(57) 59 (61) cm, felles de
midterste (24) 24 (28) 34 (38) 40
(42) maskene til nakke, og hver
side strikkes ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakken
annenhver pinne 2,2,1 masker =
(16) 18 (20) 21 (23) 26 (28)
skuldermasker.
Strikk til arbeidet måler (54) 56
(58) 60 (60) 62 (64) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (76) 80 (88) 96 (104) 112 (118)
masker.
Strikk som bakstykke til arbeidet
måler (43) 45 (47) 49 (49) 51 (53)
cm.
Fell de midterste (12) 12 (16) 22
(26) 28 (30) maskene til hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 2,2,2,2,1,1,1 masker = (16)
18 (20) 21 (23) 26 (28)
skuldermasker.
Strikk til arbeidet måler (54) 56
(58) 60 (60) 62 (64) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (44) 48 (48) 52
(52) masker på strømpepinne nr 4.
Strikk 9 cm diagram rundt,
samtidig som det på siste
omgang felles 4 masker jevnt
fordelt (fell kun over vrange
masker) = (36) 36 (40) 44 (44) 48
(48) masker.
Fortsett med vrang glattstrikk og
diagram over de 2 midterste
maskene på erme.
Når arb måler 10 cm økes 2
masker midt under erme. Gjenta
økningene hver 2. cm til i alt (64)
68 (72) 76 (80) 84 (84) masker.
Når erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde felles 2 masker midt
under erme.

Strikk frem og tilbake, og fell
ytterligere i hver side annenhver
pinne 2,2,1 masker.
Fell av de resterende maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (104) 108 (112) 116
(120) 124 (128) masker rundt
halsen på rundpinne nr 4.
Masketallet må være delelig på 4.
Strikk 3 cm diagram rundt.
Fell av i vrangbord.

