Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 13 d

GENSER OG LUE
Hefte 0913, Til Fjells
Skigenser dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 101 (109) 116 (123)
130 cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70) 72 cm
Ermelengde: (47) 48 (49) 50 (50) 50
cm
Garn:
peer gynt (100 % ull. 50 gram = ca 91
meter)
Garnalternativ:
smart, sandnes alpakka, mandarin
classic
Garnmengde:
Natur 1002: (400) 450 (500) 550 (600)
650 gram
Mellomgrå 1053: (100) 100 (100) 100
(150) 150 gram
Koks 1088: (150) 150 (150) 150 (200)
200 gram
Lys grå 1032: (100) 100 (100) 100
(150) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10 cm i
bredden
For- og bakstykket:
Legg opp (208) 224 (240) 256 (272)
288 m med koks og p nr 3. Strikk ribb
1 r, 1 vr. Stikk 4 omg koks, 2 omg
natur, 4 cm mellomgrå, 2 omg natur,
avslutt ribben med 4 omg koks.
Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg
glattstrikk i koks, strikk mønster etter
diagram A. Etter diagram A, strikk
diagram B til arb måler ca (38) 40 (42)
44 (46) 48 cm. Strikk mønster etter
diagram C.
Strikk til arb måler (6) 6 (7) 7 (8) 8 cm
før hel lengde. Sett ett merke rundt en
m i hver side (sidem) med (103) 111
(119) 127 (135) 143 m på forstykket og
(103) 111 (119) 127 (135) 143 m på
bakstykke (sidem ikke medregnet).
Fell for halshull midt foran slik: Fell
først de midterste (15) 17 (19) 19 (21)
21 m.

Fortsett med mønster fram og tilbake
og fell videre for halsringning i beg av
hver p: (3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1) 4,2,2,1,1,1,1 m. Etter
mønster B strikkes glattstrikki natur.
Strikk til arb måler hel lengde.
Fell av de resterende m.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (56) 58 (60) 62 m
med koks på p nr 3 og strikk ribb rundt
som på for- og bakstykket.
Etter ribb, skift til p nr 3 ½ og strikk 1
omg r samtidig som det økes jevnt
fordelt til (60) 62 (64) 66 (68) 70 m.
Strikk mønster A. Tell ut fra midt på
ermet merket hvor mønsteret skal
begynne. Siste m strikkes hele tiden vr
(= merkem) og det økes på hver side
av denne ca hver 1 ½ cm til det er (96)
100 (106) 110 (114) 118 m. Etter
diagram A strikkes diagram B til arb
måler ca (36) 37 (38) 39 (39) 39 cm.
Strikk ermediagram.
Etter ermediagram, vrenges arbeidet
og det strikkes 5 omg glattstrikk i lys
grå til belegg. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Damp
lett
over
arb.
Sy
2
maskinsømmer i hver side i ermets
bredde på hver side av sidemasken.
Klipp opp mellom sømmene. Sy
sammen på skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca 11 m pr 5 cm rundt
halskanten med koks på p nr 3 = ca
(104) 110 (114) 116 (118) 120 m til
sammen. Strikk diagram D i ribb, 1 r,
1 vr rundt. Fell av med rette og vrange
masker.
Sy i ermene og sy til belegget over
sårkanten på vrangsiden.
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Lue:
Størrelse:
(XS-M) L-XXL
Garnmengde:
Koks 1088: 50 gram alle str
Mellomgrå 1053: 50 gram alle str
Natur 1002: 50 gram alle str
Lys grå 1032: 50 gram alle str
Legg opp (120) 128 m med koks på p
nr 3 og strikk ribb 1 r, 1 vr 4 omg koks,
2 omg natur, skift til mellomgrå strikk 4
cm, skift til natur strikk 2 omg, avslutt
ribben med 4 omg koks.
Skift til p nr 3 ½ og strikk mønster etter
ermediagram. Strikk videre i lys grå til
luen måler (20) 22 cm. Nå felles i
toppen slik:
Strikk *6 r, 2 r sammen*. Gjenta fra *-*
hele omg. Strikk 2 omg uten felling.
Neste omg: *5 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Neste omg: *4 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Neste omg: *3 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Neste omg: *2 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Neste omg: *1 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Klipp av tråden og trekk gjennom m.
Fest tråden godt.
Lag en passe stor dusk i koks og sy i
toppen av luen.
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Nr 13

GENSER OG LUE
Hefte 0913, Til Fjells
Skigenser til herre
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 101 (109) 116 (123)
130 (137) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70) 72
(72) cm
Ermelengde: (49) 50 (51) 52 (53) 54
(54) cm
Garn:
peer gynt (100 % ull. 50 gram = ca 91
meter)
Garnalternativ:
smart, sandnes alpakka
Garnmengde:
Koks 1088: (450) 500 (550) 600 (650)
700 (750) gram
Mellomgrå 1053: (100) 100 (100) 100
(150) 150 (150) gram
Natur 1002: (100) 100 (150) 150 (150)
150 (150) gram
Lys grå 1032: (100) 100 (100) 100
(150) 150 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10 cm i
bredden
For- og bakstykket:
Legg opp (208) 224 (240) 256 (272)
288 (304) m med koks og p nr 3. Strikk
ribb 1 r, 1 vr 4 omg koks, 2 omg natur,
skift til mellomgrå strikk 4 cm, skift til
natur strikk 2 omg, avslutt ribben med
4 omg koks.
Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg
glattstrikk i koks, strikk mønster etter
diagram A. Etter diagram A, strikk
glattstrikk i koks til arbeidet måler ca
(38) 40 (42) 44 (46) 48 (48) cm. Strikk
mønster etter diagram B. Strikk til
arbeidet måler (6) 6 (7) 7 (8) 8 (8) cm
før hel lengde. Sett ett merke rundt en
m i hver side (sidemaske) med (103)
111 (119) 127 (135) 143 (151) m på
forstykket og (103) 111 (119) 127
(135) 143 (151) m på bakstykket
(merkem ikke medregnet).

Fell for halshull slik. Fell først de
midterste (15) 17 (19) 19 (21) 21 (21)
m på forstykket..
Fortsett med mønster fram og tilbake,
og fell videre for hals i beg av hver p:
(3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 (3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1)
4,2,2,1,1,1,1 (4,2,2,1,1,1,1,1) m. Etter
mønster B strikkes glattstrikk i koks.
Strikk til arb måler hel lengde.
Fell av de resterende m.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (56) 58 (60) 62 (64)
m med koks på p nr 3 og strikk ribb
rundt som på for- og bakstykket.
Etter ribb, skift til p nr 3 ½ og strikk 1
omg r, samtidig som det økes jevnt
fordelt til (60) 62 (64) 66 (68) 70 (72)
m. Strikk mønster A. Tell ut fra midt på
ermet merket hvor mønsteret skal beg.
Siste m strikkes hele tiden vr (=
merkem) og det økes på hver side av
denne ca hver 1 ½ cm til det er (100)
104 (110) 114 (118) 120 (124) m.
Etter diagram A, strikkes koks
glattstrikk til arb måler ca (38) 39 (40)
41 (42) 43 (43) cm. Strikk
ermediagram.
Etter ermediagram, vrenges arb og det
strikkes 5 omg glattstrikk i lys grå til
belegg.
Fell av. Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Damp lett over arbeidet. Sy 2
maskinsømmer i hver side i ermets
bredde på hver side av sidemasken.
Klipp opp mellom sømmene. Sy
sammen på skuldrene.
Halskant:
Strikk opp m rundt halskanten med
koks på p nr 3, ca 11 m pr 5 cm til
sammen ca (104) 110 (114) 116 (118)
120 (120) m. Strikk diagram C i ribb, 1
r, 1 vr rundt. Fell av med rette og
vrange m.
Sy i ermene og sy til belegget over
sårkanten på vrangsiden.
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Lue:
Størrelse:
( Middel) Stor
Garnmengde:
Koks 1088: 50 gram alle str
Mellomgrå 1053: 50 gram alle str
Natur 1002: 50 gram alle str
Lys grå 1032: 50 gram alle str
Legg opp (120) 128 m med koks på p
nr 3 og strikk ribb 1 r, 1 vr til arb måler
6 cm.
Skift til p nr 3 ½ og strikk mønster etter
ermediagram. Strikk videre i lys grå til
luen måler (20) 22 cm. Nå felles i
toppen slik:
Strikk *6 r, 2 r sammen*. Gjenta fra *-*
hele omg. Strikk 2 omg uten felling.
Neste omg: *5 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Neste omg: *4 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Neste omg: *3 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Neste omg: *2 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Neste omg: *1 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg uten
felling.
Klipp av tråden og trekk gjennom m.
Fest tråden godt.
Lag en passe stor dusk i koks og sy i
toppen av luen.
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