Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 10

GENSER
Hefte 1403, Dame mix
Genser med lange masker
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 90 (98) 106 (116)
cm
Hel lengde: (57) 58 (59) 60 (61)
cm
Ermelengde: 47 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA
Lysblå melert 6221: (400) 400
(450) 450 (500) gram
SILK MOHAIR
Grå med glitter 6065: (100) 100
(150) 150 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4, 6, 12 og 15
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk med ALPAKKA på
p nr 4 = 10 cm
Mønster:
*Skift til SILK MOHAIR, og p nr 6
og strikk 3 omg glattstrikk.
Skift til ALPAKKA, p nr 4 og strikk
5 omg glattstrikk.
Skift til SILK MOHAIR, p nr 12 og
strikk 1 omg glattstrikk.
Skift til ALPAKKA, p nr 4 og strikk
2 omg glattstrikk.
Skift til SILK MOHAIR, p nr 15 og
strikk 1 omg glattstrikk.
Skift til ALPAKKA, p nr 4 og strikk
8 omg glattstrikk*, gjenta fra *-*.
Tips:
Når det strikkes frem og tilbake.
Dersom tråden som skal strikkes
er i motsatt side, vend arb og
strikk fra den siden tråden er.

For- og bakstykke:
Legg opp (190) 198 (216) 234
(256) m med ALPAKKA på rundp
nr 4, og strikk 5 cm vr-bord rundt 1
r, 1 vr.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det felles (18) 18 (20) 22 (24)
m jevnt fordelt = (172) 180 (196)
212 (232) m.
Sett et merke i hver side med (86)
90 (98) 106 (116) m til hver del.
Strikk mønster til arb måler 40
cm.
Del arb ved merkene og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (86) 90 (98) 106 (116) m.
Fortsett frem og tilbake med
mønster til arb måler (55) 56 (57)
58 (59) cm.
Sett de midterste (24) 26 (28) 32
(36) m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (57) 58 (59) 60
(61) cm.
Fell av (29) 30 (33) 35 (38)
skulderm med ALPAKKA.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Øk 1 m innenfor 1 kantm i hver
side. Gjenta økningene hver (2½.)
2½. (2.) 2. (2.) cm, til i alt (70) 74
(78) 82 (86) m.
Strikk til erme måler 47 cm alle str,
eller ønsket lengde.
Fell av med ALPAKKA.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy sm ermene
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med
ALPAKKA på rundp nr 4 rundt
halsen.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 3 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.

Forstykke:
= (86) 90 (98) 106 (116) m.
Strikk som på bakstykke til arb
måler (49) 50 (51) 51 (52) cm.
Fell de midterste (14) 16 (16) 18
(20) m til hals, og strikk hver side
for seg. Fell ytterligere mot hals
annenhver p (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1
(2,2,2,1,1)
2,2,2,1,1,1
(2,2,2,1,1,1,1) m. Strikk til arb
måler (57) 58 (59) 60 (61) cm.
Fell av (29) 30 (33) 35 (38)
skulderm med ALPAKKA.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (48) 50 (52) 54 (56) m
med ALPAKKA på rundp nr 4, og
strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik: 1 r kantm, *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
Strikk 1 p glattstrikk, samtidig
som det felles 4 m jevnt fordelt =
(44) 46 (48) 50 (52) m.
Strikk mønster til arb måler 10 cm.
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