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STØRRELSE

ØK VENSTRE

(XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Stikk venstre pinne under tråden mellom 2 masker
forfra og strikk den vridd rett.

PLAGGETS MÅL

Overvidde: ca (98) 103 (107) 113 (121) 126 (134) cm
Hel lengde: (55) 56 (56) 57 (58) 60 (62) cm, eller
ønsket lengde
Ermelengde: 49 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse mål
er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.

OM PLAGGET

Genseren strikkes ovenfra og ned. Bærestykket
strikkes frem og tilbake, samtidig som det økes til
raglan og det legges opp nye masker til v-hals.
Fra under ermene strikkes bolen frem og tilbake til det
er økt ferdig til v-hals. Videre strikkes bolen rundt til
arbeidet deles til splitt i sidene. Splittkantene strikkes
frem og tilbake i vrangbord. Ermene er vide, strikkes
ovenfra og ned og det felles masker til en smalere
vrangbord nederst. Halskanten strikkes til slutt.
GARN

TYKK LINE (53 % bomull, 33 % viskose, 14 % lin, 50
gram = ca 60 meter)
GARNMENGDE

Pistasj is 8532: (650) 700 (750) 800 (900) 1000 (1050)
gram
VEILEDENDE PINNER

Rundpinne og strømpepinner nr 4 og 5½
Liten rundpinne nr 5½ og 4 til ermer og halskant
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere
pinne.

STRIKKEFASTHET

15 masker og ca 21 omganger glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 x 10 cm
ØK HØYRE

Stikk venstre pinne under tråden mellom 2 masker
bakfra og strikk den rett.

Kantmaske strikkes hele tiden rett
BÆRESTYKKET

Legg opp (72) 74 (76) 76 (78) 78 (80) masker på
rundpinne nr 5½.
Strikk 1 pinne fra vrangsiden og sett merker for raglan
slik:
Strikk 1 kantmaske, 2 vrang, sett et merke rundt de
neste 2 maskene som strikkes vrang, strikk 12 vrang
(= erme), sett et merke rundt de neste 2 maskene som
strikkes vrang, strikk (34) 36 (38) 38 (40) 40 (42)
vrang (= bakstykket), sett et merke rundt de neste 2
maskene som strikkes vrang, strikk 12 vrang (= erme),
sett et merke rundt de neste 2 maskene som strikkes
vrang, slutt med 2 vrang og 1 kantmaske.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og øk til raglan på
neste pinne slik:
Strikk 1 kantmaske, *strikk til merket, øk høyre, strikk
2 merkemasker, øk venstre*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske = 8 masker økt.
Strikk vrang innenfor 1 kantmaske i hver side.
Gjenta økningene på neste pinne fra rettsiden = (88)
90 (92) 92 (94) 94 (96) masker.
Strikk vrang innenfor 1 kantmaske i hver side.
TIPS! Ved trådskifte, bytt til nytt nøste i begynnelsen
på pinnen, slik at trådene festes langs kantmaskene
under montering.
Øk til v-hals og raglan slik:
1. pinne: Strikk 1 kantmaske, 2 rett, øk høyre, *strikk til
merket, øk høyre, strikk 2 merkemasker, øk venstre*,
gjenta fra *-* til det gjenstår 3 masker, øk venstre, slutt
med 2 rett og 1 kantmaske = 10 masker økt.
2. pinne: Strikk vrang innenfor 1 kantmaske i hver
side.
3. pinne: Strikk 1 kantmaske, *strikk til merket, øk
høyre, strikk 2 merkemasker, øk venstre*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 kantmaske = 8 masker økt.
4. pinne: Strikk vrang innenfor 1 kantmaske i hver
side.

EV ENTUELLE RET T EL S ER F I N N ER DU PÅ SAN D N ESG AR N .N O

Gjenta 1.-4. pinne til det er økt til raglan i alt (16) 17
(17) 19 (21) 23 (25) ganger.
Fortsett med økning til v-hals hver 2. pinne, og strikk
til bærestykket måler ca (21) 22 (24) 25 (26) 28 (30)
cm.
TIPS! Legg arbeidet flatt med halsåpningen opp og
mål fra høyeste punkt, som er skulder og rett ned.
Del arbeidet til ermer, for- og bakstykket slik:
Strikk forstykkets masker + 1 maskemaske, sett (46)
48 (48) 52 (56) 60 (64) masker på en hjelpepinne til
erme, inkludert 1 merkemaske i hver side, legg opp (5)
5 (6) 6 (6) 6 (6) nye masker under ermet, strikk (68) 72
(74) 78 (84) 88 (94) masker, inkludert 1 merkemaske
i hver side (= bakstykket), sett (46) 48 (48) 52 (56) 60
(64) masker på en hjelpepinne til erme, inkludert 1
merkemaske i hver side, legg opp (5) 5 (6) 6 (6) 6 (6)
nye masker under ermet og strikk forstykkets masker.

vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
Fell av med italiensk avfelling.

FOR- OG BAKSTYKKET

HALSKANT

Fortsett økningene til v-hals hver 2. pinne til det er økt
til v-hals i alt (14) 15 (16) 16 (17) 17 (18) ganger. Strikk
for- og bakstykket sammen, samtidig som det legges
opp 1 ny maske til merkemaske mellom forstykkene
midt foran, og det er (147) 155 (161) 169 (181) 189
(201) masker på pinnen.
TIPS! Ved trådskifte, bytt til nytt nøste under ermene,
slik at trådene festes i sidene.
Sett et merke i hver side med (73) 77 (81) 85 (91) 95
(101) masker til forstykket og (74) 78 (80) 84 (90) 94
(100) masker til bakstykket.
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler ca (47) 48
(48) 49 (50) 52 (54) cm, eller 8 cm før ønsket lengde,
samtidig som det felles 1 maske ca midt på bakstykket
på siste omgang.
TIPS! Legg arbeidet flatt med halsåpningen opp og
mål fra høyeste punkt, som er skulder og rett ned.
Del arbeidet til splitt i sidene, og strikk hver del ferdig
for seg slik:
Skift til rundpinne nr 4.
Strikk 8 cm vrangbord frem og tilbake slik:
1. pinne: (= rettsiden) 1 kantmaske, 1 rett, *1 vrang, 1
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
2. pinne: (= vrangsiden) 1 kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1

ERMER

Ta med maskene fra hjelpepinnen og strikk opp 1
maske i hver maske i de nye maskene under ermet på
liten rundpinner nr 5½ = (51) 53 (54) 58 (62) 66 (70)
masker. Sett et merke ca midt under ermet, omgangen
begynner her.
Strikk glattstrikk rundt til ermet måler 37 cm, eller 12
cm før ønsket lengde.
Fell (11) 11 (12) 14 (18) 20 (22) masker jevnt fordelt på
neste omgang = (40) 42 (42) 44 (44) 46 (48) masker.
Skift til strømpepinner nr 4.
Strikk 12 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av med italiensk avfelling.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Strikk opp masker innenfor kantmaske på rundpinne
nr 4 slik:
Strikk opp 1 maske i hver maske langs bakstykket/
nakken og videre 1 maske i hver maske, men hopp over
hver 4. maske langs sidene, og strikk opp 1 maske i den
nye masken midt foran (= merkemaske), i alt ca (112)
116 (122) 126 (132) 136 (144) masker.
Masketallet må være delelig med 2.
Sett et merke rundt merkemasken midt foran.
Strikk vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang og fell 2 masker
midt foran på første omgang slik:
Strikk til 1 maske før merkemasken, ta 2 masker rett
løs av (som om de skulle strikkes 2 rett sammen),
strikk 1 rett, og trekk de 2 løse maskene over = 2
masker felt.
Merk! Masken du sitter igjen med, er den nye
merkemasken.
Strikk i alt 9 omganger vrangbord (ca 3 cm), og gjenta
fellingen midt foran hver omgang.
Fell av med italiensk avfelling.
Fest alle løse tråder og pass på at det blir usynlig på
rettsiden.
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