Nr 7

GUTTEGENSER
Oppskrift: Liv Stangeland
Hefte: 1308 Mandarin Medi

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 67 (71) 76 (80) 82
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 33 (36)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO
Garnmengde:
Marine 6073: (50) 50 (100) 100
(100) 100 gram
Hvit 1002: (150) 150 (200) 200
(250) 300 gram
Tilbehør:
1 knapp
Hjelmtvedt K190823
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
Hele genseren strikkes i vrglattstrikk = vr på r-siden, r på vrsiden
Stripemønster:
*4 p/omg hvit, 2 p/omg marine*,
gjenta fra *-*
For- og bakstykke:
Legg opp (140) 148 (156) 168
(176) 180 m med hvit på rundp nr
3 og strikk (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr. Skift til rundp
nr 3½.

Vreng
arb,
og
strikk
stripemønster i glattstrikk fra vrsiden til arb måler ca (26) 29 (32)
35 (38) 39 cm.
Sett et merke i hver side med (70)
74 (78) 84 (88) 90 m til hver del.
Fell 4 m i hver side til ermehull, (2
m på hver side av merke) og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (66) 70 (74) 80 (84) 86 m.
Strikk frem og tilbake med
stripemønster som før, og fell
samtidig i hver side annenhver p
2,2,1,1,1 m = (52) 56 (60) 66 (70)
72 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 54 cm.
OBS! De 2 siste p eller mer må
være i hvit. Sett de midterste (24)
26 (28) 30 (32) 34 m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig for
seg med hvit. Fell videre mot
nakken annenhver p 1,1 m. Strikk
til arb måler (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm. Fell av de resterende (12) 13
(14) 16 (17) 17 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (66) 70 (74) 80 (84) 86 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Strikk til arb måler
(30) 34 (38) 41 (45) 47 cm.
OBS! De 2 siste p eller mer må
være i hvit.
Fell de midterste 4 m til splitt og
hver side strikkes ferdig for seg.
Høyre side:
Strikk til arb måler (33) 37 (41) 44
(48) 50 cm. Fortsett med
stripemønster som på bakstykke
og fell (4) 5 (6) 7 (8) 9 m mot
halsen, fell ytterligere annenhver p
3,2,1,1,1 m. Strikk til arb måler ca
(38) 42 (46) 50 (54) 56 cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (34) 36 (38) 40 (42) 44
m med hvit på strømpep nr 3 og
strikk vr-bord som nede på for- og
bakstykke. Skift til p nr 3½ og
vreng arb. Sett et merke der omg
beg.
Strikk
glattstrikk
og
stripemønster, samtidig som det
økes 1 m på hver side av merke.

Gjenta økingene hver 2½ cm til i
alt (48) 52 (56) 62 (66) 70 m.
Strikk til erme måler (24) 27 (30)
33 (36) 40 cm. OBS! Slutt med
samme omg i stripemønsteret
som på for- og bakstykke. Fell 4 m
midt under erme. Strikk videre
stripemønster frem og tilbake og
fell i hver side annenhver p 2,2 m.
Fell videre 1 m til ermetoppen
måler (5) 6 (7) 8 (9) 10 cm. Fell i
hver side på annenhver p (2,3,4)
2,3,4 (2,3,4) 2,3,4,5 (2,3,4,5)
2,3,4,5 m.
OBS! Strikkes eventuelt i hvit for å
få stripene til å stemme med
ermehullet. Fell av. Strikk et erme
til på samme måte.
Lomme:
Beg øverst på lommen.
Legg opp (17) 17 (19) 19 (21) 21
m med hvit på p nr 3. Strikk 1 p vrbord (1. p = vr-siden), 1 vr, 1 r
med 1 kantm i hver side som
strikkes r på alle p. Skift til p nr 3½
og strikk frem og tilbake vrglattstrikk slik: 1 p med hvit, 2 p
med
marine,
forsett
med
stripemønster til arb måler (8) 8
(9) 9 (10) 10 cm. Strikk 3 m sm i
hver side samtidig som det felles
av.
Montering, splitt og halskant:
Sy sm skuldrene.
Vreng arb til r-siden.
Splitt:
Strikk opp ca 7 m + legg opp 1
kantm i hver side = 9 m med
marine på p nr 3 langs splitten.
Strikk 5 p vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 vr, 1 r, med
1 kantm i hver side som strikkes r
på alle p. Fell av med r m. Strikk
den andre kanten på samme
måte.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p men
hopp over hver 4. m/p med marine
på p nr 3 langs halskantene og
over splittkanten,. M-tallet må
være delelig med 2+1. Strikk 5 p
vr-bord som på splittkanten. På 2.
p strikkes et knapphull i venstre
side 4 m inn fra kanten.
Knapphull: Fell 1 m som legges
opp igjen på neste p.
Fell av med r m.
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Montering:
Sy til i bunnen av splitten.
Vreng ermene til r-siden, og sy
dem i. Sy på lommen på venstre
side slik at stripene stemmer med
forstykke. Sy i 1 knapp.
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