HÅNDFARGET
BASIC RAGLANGE NSE R STRIKK ET OVEN FRA / O P P S K RI FT: O L AU G B EAT E B J EL L AN D

Etter merke: Ta opp tråden mellom 2 masker
sett den vridd rett på venstre pinnen og
strikk den rett.
BÆREST YKKE

STØRREL SE

(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
PL AGGETS MÅL

Overvidde: (64) 68 (73) 77 (81) 86 cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 52 cm, eller
ønsket lengde
Ermelengde: (25) 29 (32) 35 (38) 40 cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet
etter oppgitt strikkefasthet.
GARN

TYNN MERINOULL HÅNDFARGET
(100% merinoull, 100 gram = ca 350 meter)
GARNALTERNATIV

TYNN MERINOULL
GARNMENGDE

Blåbær 1050: (200) 200 (300) 300 (300)
400 gram
VEILEDENDE PINNER

Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk
tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk
tynnere pinne.
STRIKKEFA STHET

27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm
ØK TIL R AGL AN SLIK

Genseren strikkes ovenfra i glattstrikk.
Legg løst opp (104) 108 (112) 116 (120) 124
masker på rundpinne nr 2½ og strikk (5) 5
(5½) 5½ (6) 6 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang, samtidig som det på siste omgang
økes 8 masker jevnt fordelt til (112) 116 (120)
124 (128) 132 masker.
Sett merketråder rundt 4 merkemasker for
økning til raglan slik:
Sett et merke rundt første maske, tell 12
masker (= ermemasker), sett et merke rundt
neste maske, tell (42) 44 (46) 48 (50) 52
masker (= forstykke), sett et merke rundt
neste maske, tell 12 masker (= erme), sett et
merke rundt neste maske, tell (42) 44 (46) 48
(50) 52 masker (= bakstykke).
Skift til rundpinne nr 3.
Øk til raglan og strikk genseren høyere bak
med ‘’german short rows’’ slik:
Strikk til 2 masker inn på forstykke (= 2
masker etter merkemaske mellom venstre
erme og forstykke), strikk og øk 1 maske på
hver side av merkemaske som beskrevet
ovenfor, vend, ta 1 maske over på høyre
pinne med tråden foran arbeidet, legg
tråden over høyre pinne, stram tråden godt
på baksiden, og det blir 2 løkker på høyre
pinne, strikk vrang til 2 masker inn på
forstykke i den andre siden, vend, ta 1 maske
over på høyre pinne med tråden foran
arbeidet, legg tråden over høyre pinne,
stram tråden godt på baksiden, og det blir 2
løkker på høyre pinne.
Les hele neste avsnitt før det strikkes videre.
Strikk med vendinger (3) 3 (4) 4 (4) 4 masker
forbi forrige vending til det er vendt i alt 4
ganger i hver side, løkkene strikkes sammen
på neste pinne, samtidig som det økes til
raglan på hver side av de 4 merkemaskene på
hver pinne fra rettsiden, slutt fra rettsiden
etter økning til raglan på høyre erme.
Omgangen begynner her med bakstykkets
masker.
Etter 4 vendinger i hver side er det økt til
raglan 4 ganger og det er (144) 148 (152) 156
(160) 164 masker på pinnen.
Fortsett videre rundt over alle maskene, og
gjenta økningene annenhver omgang (14) 16
(18) 20 (22) 24 ganger til = (256) 276 (296)
316 (336) 356 masker.
Strikk uten økning til arbeidet måler (11) 12
(14) 15 (16) 17 cm, målt fra skulder og rett ned.

Del arbeidet slik:
*Strikk (78) 84 (90) 96 (102) 108 masker (=
bakstykke), sett (50) 54 (58) 62 (66) 70
masker på en hjelpepinne til erme, inkludert
merkemaske i hver side, legg opp 8 nye
masker*, gjenta fra *-* (= forstykke).
FOR- OG BAKST YKKE

= (172) 184 (196) 208 (220) 232 masker.
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler (32)
36 (39½) 43½ (47) 47 cm, målt fra skulder,
eller (4) 4 (4½) 4½ (5) 5 cm før ønsket lengde.
Strikk 1 omgang rett, samtidig som det økes
jevnt fordelt til (188) 200 (212) 224 (236) 254
masker.
Skift til rundpinne nr 2½ og strikk (4) 4 (4½)
4½ (5) 5 cm vrangbord 2 rett, 2 vrang.
Fell litt løst av i vrangbord.
ERMER

Strikk opp 1 maske i hver av de nye maskene
midt under erme og ta med maskene fra
hjelpepinnen = (58) 62 (66) 70 (74) 78 masker
på strømpepinne nr 3.
Sett et merke midt under erme.
Tips! Ta opp tverrtråden mellom
ermemaskene og de nye maskene i hver side,
og strikk den rett sammen med neste maske
på første omgang å unngå hull i arbeidet.
Strikk glattstrikk rundt, samtidig som det
felles 2 masker midt under erme ved å strikke
2 vridd rett sammen før merke, og 2 rett
sammen etter merke. Gjenta fellingene ca
hver 3. cm til det gjenstår (44) 48 (48) 52 (52)
56 masker.
Strikk til erme måler (21) 25 (27½) 30½ (33)
35 cm målt fra delingen, eller (4) 4 (4½) 4½
(5) 5 cm før ønsket lengde.
Skift til strømpepinne nr 2½ og strikk (4) 4
(4½) 4½ (5) 5 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell løst av i vrangbord.
Strikk det andre erme på samme måte.
MONTERING

Brett halskanten dobbel mot vrangsiden og
sy pent til med skjulte sting.

Før merke: Ta opp tråden mellom 2 masker
og strikk den vridd rett.
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