Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 1 a

REINSDYRGENSER BARN
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(4) 6-8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (71) 77 (80) cm
Lengde: (42) 47 (52) cm
Ermelengde: (29) 34 (40) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram =
ca 160 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka

ribb (2 r, 2 vr). Strikk 1 omg r og øk
samtidig jevnt fordelt til (54) 60 (64)
m.
Skift til p nr 3 og strikk diagram A,
samtidig som det økes 2 m på
undersiden hver 2 cm til i alt (78) 84
(94) m. Men samtidig, når ermet måler
(27) 32 (38) cm, strikkes mønster etter
diagram D (diagram A skal avslutte
med 2 eller 3 omg rødt).
Vend vrangsiden ut og strikk 6 omg
glattstrikk til belegg. Fell løst av.

Halskant: Strikk opp ca (104) 108
(116) m med rødt på liten rundp nr 2
½. Strikk ribb 2 r, 2 vr (14) 16 (16) cm
og fell av med rette og vrange m.
Brett kanten mot rettsiden.
Sy i ermene og sy til belegget over
sårkanten på vrangsiden.

Montering:
Damp arb lett.
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden, høyden på
ermehullet er beregnet til (14) 15 (17)
cm.
Sy små, tette maskinsømmer på hver
side av merketråden og klipp opp
mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene.

Garnmengde, genser:
Rød 4235: (200) 250 (300) gram
Grå 1032: (50) 100 (100) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (192) 208 (216) m med rød
på rundp nr 2 ½.
Strikk ribb 2 r, 2 vr rundt (4) 5 (6) cm.
Skift til rundp nr 3 og strikk diagram A,
som gjentas til arb måler (22) 26 (31)
cm. Sett et merke i hver side med (96)
104 (108) m på hver del.
Strikk mønster etter diagram B,
begynn ved pilen for rett str og strikk
som diagrammet viser.
Strikk mønster etter denne inndeling
hele tiden.
Når arb måler (5) 5 (6) cm før hel
lengde, felles til halsringning, fell først
de midterste (16) 18 (20) m på
forstykket. Strikk resten av mønsteret
fram og tilbake, samtidig som det
felles
videre
for
halsringning
annenhver p på begge sider
4,3,2,2,1,1,1 m = (26) 29 (30) m igjen
på
forstykkets
skuldre
ut
til
sidemerket.
Strikk ferdig diagram B, deretter
diagram C, som gjentas til arb måler
(40) 45 (50) cm (diagram C skal
avslutte med 2 eller 3 omg rødt),
strikk tilslutt diagram D. Fell av.
Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) m med rød på
strømpep nr 2 ½ og strikk (4) 5 (6) cm
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Nr 1

LEGGVARMERE
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(4-6) 8 (10) år
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram =
160 m)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka
Garnmengde:
Rød 4235: (100) 100 (100) gram
Grå 1032: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm.
Legg opp (56) 64 (72) m med rødt på p
nr 2 ½ og strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til
ribben måler (4) 5 (6) cm.
Strikk mønster etter diagram, på første
p økes 2 m jevnt fordelt. Første m er
merkem og strikkes hele tiden i rødt,
denne er ikke med i diagrammet.
Strikk 10 omg. På neste omg økes slik:
Strikk merkem, øk 1 m, strikk til 1 m
igjen før merkem, øk 1 m, strikk 1
merkem. Gjenta denne økingen hver
10. omg til det er (60) 70 (80) m til
sammen. Når mønsteret er ferdig
strikket, skift til p nr 2 ½ og strikk ribb i
rødt til hele arb måler ca (25) 30 (35)
cm eller til ønsket lengde. Fell av
passe løst med rette og vrange
masker.
Strikk en leggvarmer til på samme
måte.
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Nr 1 b

REINSDYRGENSER DAME
Hefte 1011, Til Fjells
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 90 (98) 106 (114) cm
Hel lengde: ca (64) 65 (66) 67 (68) cm
Ermelengde: (47) 47 (48) 48 (48) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram =
ca 160 meter)

(24) 24 (24) m = (320) 352 (384) 416
(448) m.
Strikk ferdig diagram A, fortsett med
diagram B og fell som diagrammet
viser. Ved merket for halsfelling felles
de midterste 22 m til hals og arb
strikkes ferdig fram og tilbake,
samtidig som det felles 2 m i beg av
hver p til halsringning hele tiden og
fellingen fortsetter som før der det er
mulig. Strikk på denne måte til
diagram B er ferdig strikket. La m
være på p.

Skift til p nr 2 ½ og strikk i natur, først
1 omg r, deretter ribb 2 r, 2 vr til
halsen måler (16) 16 (17) 18 (18) cm.
Fell av i ribb.
Sy sammen under ermene.

Montering:
Halskant: Strikk opp ca (172) 184
(196) 212 (228) m (inkl m på p) rundt
halsåpningen med natur på p nr 3.
Strikk mønster etter diagram C, på
femte p felles (52) 56 (60) 64 (68) m
jevnt fordelt. Strikk ferdig C.

Garnalternativ:
sandnes mini alpakka
Garnmengde:
Natur 1012: (350) 400 (400) 450 (450)
gram
Koks 1088: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm.
For- og bakstykke:
Legg opp (220) 244 (264) 288 (308)
m med natur på rundp nr 2 ½. Strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt (6) 6 (6) 7 (7) cm.
Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk til arb
måler 41 cm (alle str). Fell 10 m i hver
side = (100) 112 (122) 134 (144) m på
for- og bakstykke. Legg arb til side og
strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) 60 (64) m med
natur på p nr 2 ½. Strikk ribb 2 r, 2 vr
rundt (6) 6 (6) 7 (7) cm.
Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk, på
første p reguleres m-tallet til (57) 61
(65) 69 (71) m. Første m strikkes hele
tiden vr (merkem på undersiden). Øk
1 m på hver side av merkem. Gjenta
økingen ca hver 10. omg til det er (85)
89 (93) 97 (103) m. Strikk til ermet
måler (47) 47 (48) 48 (48) cm. Fell de
midterste 11 m (merkem + 5 m på
hver side).
Strikk et erme til på samme måte.
Bærestykket:
Strikk begge ermene inn på bolen
over avfellingene = (348) 380 (408)
440 (472) m i alt. Strikk diagram A. På
femte omg felles jevnt fordelt (28) 28
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