Nr 7

GUTTEGENSER
Hefte 1410, Alpakka barn
Genser med raglan og rundt
bærestykke
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 67 (71) 76 (80) 85
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ermelengde: (25) 27 (32) 35 (38)
42 cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Blåmelert 6221: (200) 250 (250)
300 (300) 350 gram
Oker 2355: 50 gram alle str
Inkblå 6063: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 3 og 3½

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44) 46
m med blåmelert på strømpep nr
3, og strikk (4) 4 (5) 5 (5) 6 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3½.
Sett et merke rundt første m =
merkem.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem hver (4.) 4½. (4½.) 5.
(4½.) 3½. cm til i alt (46) 48 (52)
54 (58) 64 m.
Strikk til ermet måler (25) 27 (32)
35 (38) 42 cm, eller ønsket lengde.
Fell 9 m midt under erme (=
merkem + 4 m på hver side).
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.

Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Skift til rundp nr 3 og strikk (5) 6
(6) 7 (7) 7 cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fell løst av.
Brett halskanten dobbel mot vrsiden og sy til med skjulte sting.

Bærestykke:
Strikk ermene inn over de felte m
på for- og bakstykke = (192) 208
(224) 240 (256) 280 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fell til raglan slik: *Strikk 2 r sm,
strikk til 2 m før merket, ta neste m
løs av, 1 r, trekk den løse m over*.
Gjenta fra *-* omg rundt = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
omg til det er felt i alt (8) 9 (10) 11
(13) 15 ggr = (128) 136 (144) 152
(152) 160 m.
Strikk diagram. Når diagrammet
er stikket ferdig, gjenstår det (88)
92 (96) 100 (100) 104 m på omg.
Skift til blåmelert, og strikk (4) 4 (6)
6 (6) 6 omg glattstrikk.
La m være på p til halskant.

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (136) 148 (156) 168
(176) 188 m med blåmelert på
rundp nr 3 og strikk (4) 4 (5) 5 (5)
6 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
= (67) 73 (77) 83 (87) 93 m
mellom merkene.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
glattstrikk til arb måler (25) 28 (31)
34 (37) 40 cm.
Fell 9 m i hver side til ermehull (=
merkem + 4 m på hver side).
Legg arb til side og strikk ermer.
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