Nr 24 a

STRIPETE
GENSER OG LUE
Hefte 1215, Alpakka Ull
Oppskrift: Sandnes Garn
GENSER
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (61) 65 (69) 74 (78) 82 cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37) 40
cm, eller ønsket lengde
Garn:
sandnes alpakka/ull (65 % alpakka,
35 % ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Grønn 9581: (200) 200 (250) 250
(300) 350 gram
Koks 1053: 50 gram alle str
Brent oransje 3525: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Liten rundp nr 4½ til halskant
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Patentm:
1. omg: Strikk m vr.
2. omg: Strikk underliggende m r.
Gjenta disse 2 omg hele arb.
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden, r på vr-siden
Stripemønster:
*Strikk 4 omg glattstrikk med koks,
skift til grønn, strikk 1 omg r, 1 omg vr,
skift til brent oransje og strikk 6 omg
glattstrikk*, 1 omg r, skift til koks og
strikk 1 omg vr, gjenta fra *-* 1 gang.
For- og bakstykke:
Legg opp (116) 124 (132) 140 (148)
156 m med grønn på rundp nr 4½, og
strikk 4 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke i hver side med (58) 62
(66) 70 (74) 78 m til hver del, og sett
et merke rundt 1 m (14) 15 (16) 17
(18) 19 m inn fra hver side på for- og
bakstykke = 4 merkem som strikkes
som patentm hele tiden.

Skift til rundp nr 5, og strikk glattstrikk
og 4 patentm til arb måler (15) 18
(21) 24 (27) 27 cm.
Strikk stripemønster.
Skift til grønn, strikk 1 omg glattstrikk,
og videre vr-glattstrikk til arb måler
(26) 29 (32) 35 (38) 38 cm.
Fell 6 m i hver side til ermehull (= 3 m
på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (52) 56 (60) 64 (68) 72 m.
Strikk vr-glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til ermehull i
hver side, annenhver p 2,1,1 m = (44)
48 (52) 56 (60) 64 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48 (52)
53 cm. Sett de midterste (16) 18 (20)
20 (22) 22 m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot nakke 1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50 (54)
55 cm.
Fell de resterende (12) 13 (14) 16 (17)
19 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (52) 56 (60) 64 (68) 72 m.
Strikk og fell til ermehull i hver side
som på bakstykke.
Strikk til arb måler (33) 37 (41) 44 (48)
49 cm.
Sett de midterste (10) 12 (14) 14 (16)
16 m på en hj.p til hals og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver p
2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50 (54)
55 cm.
Fell de resterende (12) 13 (14) 16 (17)
19 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (40) 40 m
på strømpep nr 5 med grønn, og
strikk 4 cm vr-bord rundt slik: 1 vr, *2
r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1
vr.
Sett et merke rundt første og siste m
= merkem som strikkes vr hele arb.
Øk 1 m på hver side av merkem hver
2½. cm til i alt (46) 50 (54) 58 (62) 66
m.
De økte m strikkes i vr-bord etter hvert
som det økes.
Strikk til erme måler ca (25) 28 (31)
34 (37) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme.
Strikk videre frem og tilbake,
samtidig som det felles ytterligere i
hver side annenhver p 2,2,1,1 m.

Fell de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (72) 76 (80) 84 (84) 88
m på liten rundp nr 4½ med grønn,
inkl m fra hj.p. M-tallet må være
delelig med 4. Strikk rundt 1 omg r, 1
omg vr. Skift til koks, strikk 1 omg r,
og videre (2½) 3 (3) 3½ (3½) 4 cm vrbord 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
LUE
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Garnmengde:
Grønn 9581: 50 gram, eller rest
Koks 1053: 50 gram, eller rest Brent
oransje 3525: 50 gram, eller rest
Veiledende pinner:
Liten rundp nr 4½ og 5
Strømpep nr 5
Legg opp (80) 88 (96) m med grønn
på rundp nr 4½, og strikk (2½) 3 (3½)
cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til liten rundp nr 5, og strikk
stripemønster som gjentas til arb
måler ca (17) 20 (22) cm, eller ønsket
lengde.
Strikk stripemønster som før og fell
slik:
Strikk *6 m, 2 sm*, gjenta fra *-* omg
rundt = (10) 11 (12) m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg,
men med 1 m mindre mellom
fellingene for hver gang til det gjenstår
(20) 22 (24) m. Strikk 1 omg uten
felling. Fell på neste omg ved å
strikke 2 m sm omg rundt.
Trekk tråden gjennom de resterende
(10) 11 (12) m, og fest den godt.
Lag en dusk med grønn og koks. Sy
dusken fast i toppen på luen.
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Nr 24 b

STRIPETE
HERREGENSER
Hefte 1215, Alpakka Ull
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (93) 101 (109) 118 (126)
135 cm
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72) 74
cm
Ermelengde: (49) 50 (51) 51 (52) 53
cm, eller ønsket lengde
Garn:
sandnes alpakka/ull (65 % alpakka,
35 % ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Koks 1053: (500) 500 (550) 600 (600)
650 gram
Grønn 9581: 50 gram alle str
Brent oransje 3525: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Liten rundp nr 4½
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
Patentm:
1. omg: Strikk m vr
2. omg: Strikk underliggende m r,
gjenta disse 2 omg hele arb.
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden, r på vr-siden
Stripemønster:
*10 omg glattstrikk med grønn, skift til
koks og strikk 1 omg r, 1 omg vr, skift
til brent oransje og strikk 6 omg
glattstrikk*, skift til koks og strikk 1
omg r, 1 omg vr, gjenta fra *-* 1 gang.
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 192 (208) 224 (240)
256 m med koks på rundp nr 4½, og
strikk 6 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke i hver side med (88) 96
(104) 112 (120) 128 m til hver del, og
sett et merke rundt 1 m (19) 21 (23)
25 (27) 29 m inn fra hver side på forog bakstykke = 4 merkem som
strikkes som patentm hele tiden.

Skift til rundp nr 5, og strikk glattstrikk
og 4 patentm til arb måler (27) 28
(29) 30 (31) 32 cm.
Strikk stripemønster.
Strikk videre 1 omg r og deretter vrglattstrikk med koks til arb måler (44)
45 (46) 47 (48) 49 cm.
Fell 8 m i hver side til ermehull (= 4 m
på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (80) 88 (96) 104 (112) 120 m.
Strikk frem og tilbake i vr-glattstrikk,
samtidig som det felles til ermehull i
hver side annenhver p 2,2,1,1 m =
(68) 76 (84) 92 (100) 108 m.
Strikk til arb måler (62) 64 (66) 68 (70)
72 cm.
Sett de midterste (28) 30 (32) 32 (34)
36 m på en hj.p til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot nakke 1,1 m.
Strikk til arb måler (64) 66 (68) 70 (72)
74 cm.
Fell de resterende (18) 21 (24) 28 (31)
34 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Strikk videre frem og tilbake,
samtidig som det felles ytterligere i
hver side annenhver p 2,2,1,1 m.
Fell de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (92) 96 (96) 100 (104)
108 m med koks på liten rundp nr 4½.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk rundt 1 omg r, 1 omg vr. Strikk
videre 4 cm vr-bord 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

Forstykke:
= (80) 88 (96) 104 (112) 120 m.
Strikk og fell til ermehull i hver side
som på bakstykke.
Strikk til arb måler (59) 61 (63) 65 (66)
68 cm.
Sett de midterste (16) 18 (20) 20 (22)
24 m på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver p
3,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (64) 66 (68) 70 (72)
74 cm.
Fell de resterende (18) 21 (24) 28 (31)
34 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (52) 52 (56) 56 m
med koks på strømpep nr 5, og strikk 6
cm vr-bord rundt slik:
1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med
2 r, 1 vr.
Sett et merke rundt første og siste m
= merkem som strikkes vr hele arb.
Strikk vr-bord som før, samtidig som
det økes 1 m på hver side av merkem
hver 2. cm til i alt (72) 76 (80) 84 (88)
92 m.
De økte m strikkes i vr-bord etter hvert
som det økes.
Strikk til erme måler ca (49) 50 (51)
51 (52) 53 cm, eller ønsket lengde.
Fell 10 m midt under erme.
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