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Strikk hver del ferdig for seg.

GENSER

Bakstykket:
= (108) 122 (138) 146 m.
Fell til ermehull i hver side annenhver
p
(2,2,1,1,1,1)
2,2,1,1,1,1
(3,2,2,2,1,1,1) 3,2,2,2,1,1,1 m
= (92) 106 (114) 122 m.
Strikk til arb måler 4 cm før hel
lengde. Sett de midterste (40) 42 (44)
46 m på en hj.p til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg. Fell videre
mot nakke annenhver p 3,2,1,1 m.
Skråfell til skulder fra ermehullsiden
(6,6,7) 8,8,9 (9,9,10) 10,10,11 m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Hefte 1106, Bomull dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS/S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 95 (107) 114 cm.
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 cm
Ermelengde: (25) 26 (27) 28 cm, eller
ønsket lengde
mandarin petit (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
sandnes mini duett

sisu,

Garnmengde:
Hvit 1001: (350) 400 (450) 500 gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Liten rundp nr 2½ til hals
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (252) 280 (312) 332 m på
rundp nr 2½. Strikk 9 omg rillestrikk
rundt (= vekselvis 1 omg vr, 1 omg r).
Skift til rundp nr 3. Strikk mønster
etter diagram A over 72 m, strikk (54)
68 (84) 94 m glattstrikk, strikk mønster
etter diagram A over 72 m, strikk (54)
68 (84) 94 m glattstrikk. Strikk med
denne inndelingen, samtidig når arb
måler 11 cm, felles det ved å strikke 2
vr sm i beg av hvert felt med vr m =
12 m felt. Gjenta fellingene når arb
måler (21) 22 (23) 24 cm = (228) 256
(288) 308 m. Strikk til arb måler (32)
33 (34) 35 cm. Sett et merke etter 30
m (= sidemerke, midt i mønsteret) og
tilsvarende i den andre siden = (114)
128 (144) 154 m til hver del. Strikk 1
cm glattstrikk over alle m. Strikk
videre mønster etter diagram A over
de midterste (84) 84 (96) 108 m på
bakstykket, og mønster etter diagram
B over de midterste 24 m på
forstykket, de øvrige m strikkes i
glattstrikk.
Strikk
med
denne
inndelingen til hel lengde, samtidig
når arb måler (45) 46 (47) 48 cm
felles det (6) 6 (6) 8 m i hver side til
ermehull.

Forstykke:
= (108) 122 (138) 146 m.
Fell til ermehull og strikk som
bakstykket til arb måler 12 cm før hel
lengde.
Sett de midterste (30) 32 (34) 36 m på
en hj.p til hals, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell videre mot hals annenhver p
4,3,2,1,1,1 m.
Skråfell til skulder ved samme lengde
og likt som bakstykket.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

alt (21) 21 (22) 22 ggr = (102) 106
(112) 116 m. strikk til erme måler (25)
26 (27) 28 cm, eller ønsket lengde.
Fell av (6) 6 (6) 8 m midt under erme
og strikk videre fram og tilbake. Fell til
ermetopp i hver side, annenhver p
(2,2) 2,2 (3,2,2) 3,2,2 m, deretter 1 m i
hver side (13) 15 (15) 16 ggr, videre i
hver side annenhver p 2,2,2,2,2,2,3,3
m.
Fell de resterende 26 m. Strikk et
erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene, sy i ermer.
Hals: Strikk opp (204) 208 (212) 216
m rundt halsringningen på p nr 2½
(inkl de avsatte m). Strikk 9 omg
rillestrikk, samtidig som det felles av
på siste omg.
Belte: Legg opp 6 m på p nr 3. Strikk
ca (88) 98 (110) 118 cm flettemønster
over 4 m, som vist på mønster etter
diagram B, innenfor 1 kantm i hver
side. (Kantm strikkes r på alle p).
Sy beltet løst til langs det
glattstrikkede feltet, kun langs den
øverste kanten av beltet. Beltet skal
overlappe hverandre midt foran og
festes med 1 knapp midt på, se foto.

Ermer:
Legg opp (60) 64 (68) 72 m på
strømpep nr 2½. Strikk 9 omg
rillestrikk rundt (= vekselvis 1 omg vr,
1 omg r). Skift til rundp nr 3.
Sett et merke rundt første og siste m
på omg = merkem. Strikk glattstrikk til
hel lengde, samtidig som det økes 1
m på hver side av merkem hver 1 cm i
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