Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 1

GENSER
Hefte 1210, Mix dame
Stor genser med hullmønster
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde med litt erme: (150) 160
(170) 180 cm
Hel lengde: (72) 74 (76) 78 cm
Ermelengde: (30) 30 (29) 28 cm eller
ønsket lengde
Garn:
sandnes alpakka (100 % alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, sandnes duo,
mandarin classic
Garnmengde til genser og hals:
Petrol 6554: (550) 600 (650) 700
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 4 og 3½
Tilbehør:
2 knapper
Strikkefasthet:
14 m mønster på p nr 4 = 10 cm.
24 p med mønster (i høyden) = 10 cm
Mønster: (går opp i 4)
1. p: (= r-siden) *2 r, 2 kast, 2 r*,
gjenta fra *-* p ut.
2. p: *2 vr sm, 1 r, 1 vr, 2 vr sm*,
gjenta fra *-* p ut.
3. p: *1 kast, 4 r, 1 kast*, gjenta fra *-*
p ut (siste kast på p lages som en
løkke).
4. p: *1 vr, 2 vr sm, 2 vr sm, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut.
Gjenta disse 4 p.
OBS! Tilpass
mønsteret
ved
økningene.
Bakstykke:
Legg opp (60) 68 (76) 84 m på rundp
nr 5, og strikk 1 p vr (= vr siden). Skift
til rundp nr 4.
Strikk videre frem og tilbake mønster,
samtidig som det økes 2 m i hver
side når arb måler 2, 4, 6,8 cm = (76)
84 (92) 100 m.
OBS! Pass på at mønsteret stemmer.
Strikk til arb måler (28) 30 (32) 34 cm.
Legg opp 4 nye m i hver side hver 4.
p i alt 3 ggr = (100) 108 (116) 124 m,

de økte m strikkes i mønster etter
hvert. Strikk til arb måler ca (50) 51
(52) 53 cm.
Fell 2 m i hver side hver 4. p i alt
(10) 11 (12) 13 ggr = (60) 64 (68) 72
m.
Fell videre 4 m i hver side hver 4. p i
alt 2 ggr.
Fell av slik at kanten ikke strammer.
Forstykke:
Legg opp og strikk som på bakstykke.
Når forstykke er 5 cm (= 12 p) kortere
enn bakstykke felles de midterste (20)
22 (22) 24 m og hver del strikkes
ferdig for seg.
Fell videre mot halsen hver 4. p 2,2
m. Strikk til forstykke er like langt som
bakstykke. Fell av slik at kanten ikke
strammer. Strikk den andre delen på
samme måte men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) 48 m på
strømpep nr 3½ og strikk vr -bord
rundt 2 r, 2 vr. Strikk til arb måler 4
cm. Sett et merke der omg beg. Øk 1
m på hver side av merke, gjenta
økingene hver 2. cm i alt (10) 12 (12)
14 ggr = (64) 68 (72) 76 m. Strikk til
erme måler (30) 30 (29) 28 cm eller
ønsket lengde.
Fell av litt løst. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Sy sm erme/skulder fra der det er
(100) 108 (116) 124 m og opp til
halsen. Sy i ermene, beregn ca (14)
15 (16) 17 cm ned fra skulder/erme
søm.
Kant langs bakstykke:
Strikk opp langs bakstykke (ca 26 m
pr 10 cm) på p nr 3½. Strikk 4 cm vrbord frem og tilbake 2 r, 2 vr,
samtidig som det økes 8 m i hver
bue på 1. p, m-tallet må være delelig
med 4 + 2. Fell av slik at kanten ikke
strammer.
Strikk opp og strikk på samme måte
langs forstykke som på bakstykke.
Etter 2 cm lages 2 knapphull ca 10 cm
ned fra hvert erme. Fell 2 m som
legges opp igjen på neste p.
Sy kantene til langs erme. Sy i
knapper.
Halskant:
Strikk opp rundt halsen ca 26 m pr 10
cm på p nr 3½. Strikk 2 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr. Fell av med r og vr m.
HALS
Legg opp 168 m på rundp nr 3½ og
strikk 30 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av.
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