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Midt på erme

STØRREL SE

PEER GYNT, SMART, DUO, MANDARIN
MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk
kan endres

Strikk 1 omgang glattstrikk og øk 1 maske midt
under erme.
Sett et merke rundt første og siste maske.
TIPS! Mål ermelengden ut i fra for- og
bakstykke hvor diagrammet begynner for å
kunne slutte med samme omgang som på
for- og bakstykke. Strikk med kitt hvis det ikke
er plass til helt mønster.
Strikk diagram til ermet måler 7 cm, tell ut i fra
midt på erme hvor diagrammet begynner.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (3.) 3. (2½.) 2½. cm til i
alt (73) 75 (79) 81 masker.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller ønsket
lengde.
Slutt med samme omgang som på for- og
bakstykke, samtidig som det felles 12 masker
midt under erme (= merke + 5 masker på hver
side).
Legg arbeidet til side og strikk et erme til på
samme måte.

GARNMENGDE

R AGL ANFELLING

(XS-S) M (L-XL) XXL
PL AGGETS MÅL

Overvidde: (87) 98 (109) 120 cm
Hel lengde: ca (58) 59 (60) 61 cm
Ermelengde: 47 cm eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.
GARN

ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50 gram = ca
110 meter)
GARNALTERNATIV

Kitt 1015: (300) 350 (400) 450 gram
Mosegrønn 9573: 50 gram alle størrelser
Maisgul 2015: 50 gram eller rester
Rød 4219: 100 gram alle størrelser
Gråbeige melert 2650: 50 gram alle størrelser
Mellombrun melert 2652: 50 gram alle
størrelser
Mørk brun 4071: 50 gram alle størrelser
Svart 1099: 50 gram eller rester
VEILEDENDE PINNER

Rundpinne og strømpepinne nr 3 og 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
STRIKKEFA STHET

22 masker glattstrikk på pinne nr 3½ = 10 cm
FOR- OG BAKST YKKE

Legg opp (212) 238 (264) 290 masker med kitt
på rundpinne nr 3 og strikk 4 cm vrangbord
rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3½.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det
felles (20) 22 (24) 26 masker jevnt fordelt =
(192) 216 (240) 264 masker.
Sett et merke i hver side med (97) 109 (121) 133
masker til forstykket og (95) 107 (119) 131
masker til bakstykke.
Strikk diagram til arbeidet måler ca 39 cm,
begynn ved pil for valgt størrelse.
Fell 12 masker i hver side til ermehull (= 6
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
ERMER

Legg opp (46) 48 (50) 52 masker med kitt på
strømpepinne nr 3 og strikk 4 cm vrangbord
rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3½.

Kitt
Mosegrønn
Maisgul
Rød
Gråbeige melert
Mellombrun melert
Mørk brun
Svart

Sett ermene inn på for og bakstykke = (290)
318 (350) 378 masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Omgangen begynner i en sammenføyning på
bakstykke.
OBS! Pass på at mønsteret kommer over
hverandre som før.
Fortsett med diagram og fell til raglan ved
hvert merke slik:
Strikk 2 rett sammen før hvert merke, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den løse masken over
etter hvert merke = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang i alt (18)
20 (22) 24 ganger = (146) 158 (174) 186 masker.
Sett de midterste (15) 17 (19) 21 maskene på en
hjelpepinne til hals.
Klipp av tråden og begynn på ny i halsen.
Strikk frem og tilbake, fell ytterligere 3,2,1,1,1,1,1
masker i begynnelsen av hver pinne, samtidig
som raglanfellingen fortsetter der det er mulig
ytterligere 7 ganger, og det er felt i alt (25) 27
(29) 31 ganger over bakstykkets masker.
OBS! Når diagrammet er strikket ferdig i
høyden fortsett med kitt.
La de resterende maskene være på en
hjelpepinne til hals.
MONTERING

Sy sammen under ermene.
HAL SK ANT

Ta med masker fra hjelpepinner og strikk opp 1
maske i hver maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs halsen med kitt på
rundpinne nr 3.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som
masketallet reguleres til (108) 112 (116) 120
(124) masker.
Strikk 8 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Brett halskanten dobbel mot vrangsiden og sy
til med skjulte sting.
Gjenta

(XS−S) (L−XL)
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