Logo liten

12 mm

Pay-off liten

GENSER
Hefte 1317, nr 12
Genser i Silk Mohair og Kitten Mohair
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 96 (101) 110 cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
SILK MOHAIR
Hvit 1012: (100) 100 (150) 150
gram
KITTEN MOHAIR
Hvit 1001: (200) 200 (250) 300
gram
Svart 1099: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep nr 5½
Rundp og strømpep nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
Farge 1: 1 tråd i hvit silk mohair, 1
tråd i hvit kitten mohair.
Farge 2: 1 tråd i hvit silk mohair, 1
tråd i svart kitten mohair
Kantm: Strikkes r på alle p
For- og bakstykke:
Legg opp (89) 99 (105) 115 m
med farge 1 på rundp nr 6. Strikk 6
cm glattstrikk frem og tilbake med
1 kantm i hver side.
Legg opp (33) 35 (37) 39 nye m til
midt stykke foran. Sett et merke i
beg og slutten av de nye m. *Strikk
6 omg glattstrikk med farge 1 rundt
over alle (122) 134 (142) 154 m.
Del arb ved merkene. Strikk 6 p
glattstrikk frem og tilbake over
bakstykkets m, samtidig som det
legges opp 1 ny m i hver side til

kantm på 1. p som felles på siste
p.
Skift til farge 2, strikk 6 p glattstrikk
frem og tilbake over midtstykke
foran samtidig som det legges
opp 1 ny m i hver side til kantm på
1. p som felles på siste p.* Gjenta
fra *-* til arb måler (38) 39 (40) 41
cm. Slutt med hel svart stripe, eller
i hvit stripe. Sett et merke i hver
side med (61) 67 (71) 77 m til hver
del. Fell 6 m i hver side til ermehull
(= 3 m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermene.

farge 1 på strømpep nr 5½
samtidig som m-tallet reguleres til
= (74) 78 (80) 80 m. Strikk 10 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm under erme.
Sy sm stripene foran.

Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 m med
farge 1 på strømpep nr 6, og strikk
6 omg glattstrikk rundt. Sett et
merke rundt 2 m midt under erme,
og øk 1 m på hver side av merke.
Gjenta økningene hver 7. omg til i
alt (48) 50 (52) 54 m, samtidig
som det strikkes 4 omg med farge
2, 4 omg med farge 1, 4 omg med
farge 2. Videre med farge 1 til arb
måler 47 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme til
ermehull. Legg arb til side. Strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felte m =
(194) 210 (222) 238 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Strikk glattstrikk
rundt med farge 1, samtidig som
det felles til raglan annenhver omg
slik: Strikk *1 r, ta 1 m løs av, 1 r
trekk den løse m over, strikk til det
gjenstår 3 m før merke, strikk 2 r
sm, strikk 1 r *, gjenta fra *-* omg
rundt = 8 m felt. Når det er felt til
raglan (6) 7 (8) 9 ggr, skift til farge
2, og strikk 6 omg. Strikk videre
med farge 1 til det er felt til raglan i
alt (15) 16 (17) 19 ggr. Samtidig
etter (12) 13 (14) 16 raglanfellinger
settes de midterste (11) 13 (15) 17
m på forstykke på en hj.p til hals.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell til hals i hver side annenhver p
3,3,3 m. Sett de resterende m på
en hj.p.
Hals kant:
Strikk opp 1 m i hver m rundt
halsen, ta med de avsatte m med
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