Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 1

"ROBIN HOOD"
Hefte 1401, Sisu
Genser med struktur, hette og lomme
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 68 (72) 77 (80) 86 cm
Hel lengde (38) 42 (46) 50 (54) 54 cm
Ermelengde: (24) 28 (31) 34 (37) 40
cm, eller ønsket lengde
Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram
= ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, MANDARIN PETIT,
MINI DUETT
NB!
Velger
du
et
annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Grønn 8514: (400) 450 (500) 550
(600) 650 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5
Strømpep nr 3 til snorer
Strikkefasthet:
20 m mønster på p nr 5 = 10 cm
Genseren strikkes med dobbelt
garn
For- og bakstykke:
Legg opp (118) 124 (134) 140 (148)
158 m med dobbelt garn på rundp nr
4½, og strikk 8 cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Skift til rundp nr 5, strikk diagram,
samtidig som det på 1. omg økes
jevnt fordelt til i alt (129) 135 (144)
153 (159) 171 m.
Sett et merke i hver side med (64)
67 (72) 76 (79) 85 m til forstykke, og
(65) 68 (72) 77 (80) 86 m til
bakstykke.
På neste omg settes de midterste (48)
51 (56) 60 (63) 69 m på forstykke på
en hj.p til lomme, samtidig som det
legges opp (48) 51 (56) 60 (63) 69
nye m bak disse m.
Strikk til arb måler (26) 29 (32) 35 (38)
37 cm.
Fell til ermehull i hver side slik:
Fell 2 m, strikk (60) 63 (69) 72 (75) 81
m (= forstykke), fell 3 m, strikk (63) 66

(69) 75 (78) 84 m (= bakstykke), fell 1
m.
Strikk hver del for seg.
Bakstykke:
= (63) 66 (69) 75 (78) 84 m.
Strikk diagram frem og tilbake til arb
måler (38) 42 (46) 50 (54) 54 cm.
Fell av.
Forstykke:
= (60) 63 (69) 72 (75) 81 m.
Strikk som bakstykke til arb måler (33)
37 (41) 44 (48) 48 cm.
Sett de midterste (12) 13 (15) 16 (17)
19 m på en hj.p, til hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver p
2,2,1 m = (19) 20 (22) 23 (24) 26
skulderm.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50 (54)
54 cm.
Fell av.
Lomme:
= (48) 51 (56) 60 (63) 69 m.
Strikk diagram frem og tilbake,
samtidig som det på 1. p legges det
opp 1 ny m i beg på p (= kantm som
strikkes r på alle p) = (49) 52 (57) 61
(64) 70 m.
Str 6 år:
Legg opp 1 ny m i slutten på p også =
58 m.
Når det er strikket (3) 4 (4) 4 (5) 5 cm,
felles det i hver side annenhver p
3,2,2,2,2 m, fell 1 m (3) 3 (3) 4 (5) 5
ggr, og fell til slutt 1 m hver 4. p 2 ggr
= (17) 20 (26) 27 (28) 34 m.
Strikk til hele lommen måler (13) 14
(14) 15 (16) 16 cm.
Fell av.
Ermer:
Legg opp (30) 30 (32) 32 (34) 34 m
med dobbelt garn på strømpep nr 4½,
og strikk 8 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke der omg beg.
Skift til strømpep nr 5 og strikk
diagram, samtidig som det økes 1 m
på hver side av merke.
Gjenta økningene hver 1½. cm til i alt
(48) 52 (56) 60 (64) 68 m.
OBS! De økte m strikkes etter hvert
med i mønster.
Strikk til arb måler (24) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

Strikk på samme måte langs den
andre lommebuen. Sy lommen fast
langs sidene og øverst.
Hette:
Omg beg midt foran.
Strikk opp m rundt halsen (inkl m på
hj.p) med dobbelt garn på rundp nr 5.
Strikk 1 p vr fra vr-siden, samtidig
som m-tallet reguleres til ca (76) 79
(82) 85 (88) 91 m. M-tallet må være
delelig med 3+4.
Str (2) (6) (10) år:
Sett et merke midt bak.
Str 4, 8, 12 år:
Sett et merke rundt med midterste m
= midtm.
Alle str:
Strikk diagram frem og tilbake
innenfor 2 kantm i hver side, samtidig
som det økes 1 m på hver side av
merke/midtm hver 4. p i alt (4) 5 (5) 5
(5) 6 ggr.
Strikk til hetten måler (21) 22 (24) 26
(28) 30 cm.
Str (2) (6) (10) år:
Fell slik: *Strikk til 2 m før merke, ta 1
r løs av, 1 r, trekk den løse m over, 2 r
sm, strikk p ut. Strikk 3 p uten felling*,
gjenta fra *-* 1 gang. Strikk som før,
og gjenta fellingene annenhver p i alt
3 ggr.
Str 4, 8, 12, år:
Fell slik *Strikk til 2 m før merkem, ta
1 r løs av, 1 r, trekk den løse m over,
1 r, 2 r sm, strikk p ut. Strikk 3 p uten
felling*, gjenta fra *-* 1 gang. Strikk
som før, og gjenta fellingene
annenhver p i alt 3 ggr.
Sett halvdelen av hettens m på en
annen p. Brett hetten r-side mot rside, og strikk 1 m fra hver p r sm,
samtidig som det felles av.
Snorer:
Legg opp 4 m med enkelt garn på
strømpep nr 3, og strikk glattstrikk slik:
Strikk 1 p r, skyv m tilbake på p, stram
garnet, og strikk r. Fortsett slik til arb
måler 25 cm.
Fell av.
Strikk en snor til på samme måte.
Fest snorene til hetten, se foto.

Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Lommekant:
Strikk opp ca (19) 21 (23) 25 (27) 29
m på rundp nr 4½ langs den ene
lommebuen.
Strikk 5 p vr-bord frem og tilbake slik:
(1. p = vr-siden) *1 vr, 1 r*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 vr
Fell av med r og vr m.
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