Nr 9

GUTTEGENSER
Oppskrift: Sandnes Garn
Hefte: 1308 Mandarin Medi

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80) 86
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO
Garnmengde:
Lys grønn 9023: (200) 200 (250)
300 (350) 400 gram

Ermer:
Legg opp (33) 37 (39) 43 (45) 49
m på rundp nr 3 og strikk 3 cm vrbord frem og tilbake slik: (1 p = vrsiden) 1 kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm.
Skift til rundp nr 3½, og strikk
halvpatent.
Når arb måler 5 cm økes 1 m i
hver side innenfor kantm.
Gjenta økningen hver 8 cm til i alt
(37) 41 (45) 47 (51) 55 m.
De økte m strikkes etter hvert med
i halvpatent.
Strikk til arb måler (23) 26 (29) 32
(35) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm i sidene, la det gjenstå
åpning på (11) 12 (13) 14 (15) 16
cm til ermer.
Sy sm ca 9 cm inn på hver
skulder, eller ønsket halsåpning.
Sy sm ermene.
Sy i ermene.

Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
17 m halvpatent (godt utstrakt) på
p nr 3½ = 10 cm
Halvpatent:
1. p: (vr-siden) Strikk r.
2. p: Strikk *1 vr, 1 r i
underliggende m*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 vr.
Gjenta 1.-2. p.
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r
Forstykke:
Strikkes på tvers.
Legg løst opp (65) 71 (79) 85 (91)
93 m på rundp nr 3½.
Strikk halvpatent innenfor 1
kantm i hver side til arb måler (32)
34 (36) 38 (40) 43 cm.
Fell løst av.
Bakstykke:
Legg opp og strikk som forstykke.

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

