Nr 7

GENSER
Hefte 1210, Mix dame
Genser med rundfelling og volangkant
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 87 (93) 100 (107) 113
cm
Hel lengde: (58) 59 (60) 61 (63) 64 cm
Ermelengde: (50) 51 (52) 53 (53) 53
cm, eller ønsket lengde
Garn:
sandnes silk mohair (60 % kid
mohair, 15 % ull, 25 % silke, 50 gram
= ca 280 m)
Garnmengde:
Natur 1012: (100) 100 (150) 150 (150)
200 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Rundp nr 5
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10 cm
Legg opp (264) 286 (308) 330 (352)
374 m på rundp nr 5½, og strikk
mønster rundt etter diagram = (120)
130 (140) 150 (160) 170 m.
Sett et merke i hver side med (60) 65
(70) 75 (80) 85 m til hver del.
Fortsett i glattstrikk.
Når arb måler (12) 12 (13) 13 (14) 14
cm felles i hver side slik:
*Strikk til 3 m før merke, ta 1 m løs av,
1 r, trekk den løse m over, strikk 2 r, 2 r
sm, strikk til 3 m før neste sidemerke,
gjenta fellingen.
Strikk 3 cm glattstrikk*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ggr = (12) m felt.
*Strikk 4 cm glattstrikk. Økes i hver
side slik: Strikk til 1 m før sidemerket,
øk 1 m, strikk 2 r, øk 1 m. Strikk til 1 m
før neste merke og gjenta økningen*.
Gjenta fra *-* i alt 3 ggr. .
Strikk til arb måler (40) 40 (41) 41 (42)
43 cm.
Fell 2 m i hver side (1 m på hver side
av merket).
Strikk hver del for seg.

Fortsett frem og tilbake i glattstrikk til
arb måler (47) 48 (49) 50 (52) 53 cm.
Fell de midterste (28) 29 (30) 31 (32)
33 m til nakke, og strikk hver side for
seg.
Fell ytterligere ved nakken annenhver
p (2,2,1,1,1,1,1,1,1) 3,2,1,1,1,1,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1)
3,3,2,2,1,1,1,1,1,1 (4,3,3,2,1,1,1,1,1,1)
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1 m = (4) 4 (4) 5 (5) 5
skulderm.
Strikk til arb måler (57) 58 (59) 60 (62)
63 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
Strikkes som bakstykke.
Erme:
Legg opp (66) 66 (77) 77 (88) 88 m på
strømpep nr 5½, og strikk mønster
rundt etter diagram = (30) 30 (35) 35
(40) 40 m.
Fortsett i glattstrikk, samtidig som det
økes 2 m midt under erme med (3) 2½
(3) 3 (3) 3 cm mellomrom i alt (12) 14
(12) 13 (12) 12 ggr = (54) 58 (59) 61
(64) 64 m.
Strikk til arb måler (50) 51 (52) 53 (53)
53 cm, eller ønsket lengde.
Fell 2 m midt under erme, strikk videre
i glattstrikk frem og tilbake, samtidig
som det felles i hver side annenhver p
1,1 m.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (142) 148 (154) 160
(166) 172 m på rundp nr 5.
Strikk 3 omg glattstrikk, samtidig som
det på 3. omg felles jevnt fordelt til
(126) 132 (138) 144 (150) 156 m.
Strikk 4 omg slik:
1.-3. omg: *1 kast, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over*, gjenta fra *-*
omg rundt.
2.-4. omg: *Ta kastet løs av, 1 r, trekk
kastet over, 1 kast*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Strikk 2 omg glattstrikk, samtidig som
det på 2. omg felles jevnt fordelt til (92)
98 (104) 110 (116) 122 m.
Fell av.

Bakstykke:
= (58) 63 (68) 73 (78) 83 m.
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