Nr 2

GENSER
Hefte 1413, DIY
Damegenser med fletter
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (85) 93 (100) 107 (115)
122 cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 (64) 66
cm
Ermelengde: (48) 48 (47) 47 (47)
46 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:
Natur 1012: (550) 600 (600) 650
(650) 700 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Dobbel perlestrikk:
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*
p ut.
2. p: Strikk r over r og vr over vr.
3. p: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*
p ut.
4. p: Strikk vr over vr og r over r.
Gjenta 1. – 4. p.
For- og bakstykke:
Legg opp (232) 248 (272) 288
(304) 328 m på rundp nr 3, og
strikk 10 cm vr-bord rundt slik:
Strikk 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 r.
Sett et merke i beg på omg, skift til
rundp nr 3½ og strikk slik:
*(7) 11 (11) 15 (19) 19 m r, 1. p av
diagram A, 2 vr, (38) 38 (50) 50
(50) 62 m r, samtidig som det
økes (18) 18 (22) 22 (22) 26 m
jevnt fordelt over disse (= (56) 56
(72) 72 (72) 88 m etter økning), 2
vr, diagram A, (7) 11 (11) 15 (19)
19 m r = forstykke*, sett et merke,
gjenta fra *-* over bakstykkets m =
(292) 308 (340) 356 (372) 404 m.
Fortsett slik:
Strikk *(7) 11 (11) 15 (19) 19 m
dobbel perlestrikk, diagram A (=
36 m), 2 vr, diagram B over (56)
56 (72) 72 (72) 88 m, 2 vr,
diagram A (= 36 m), (7) 11 (11) 15
(19) 19 m dobbel perlestrikk*,
gjenta fra *-* over bakstykkets m.
Strikk med denne inndelingen til
arb måler (38) 39 (40) 41 (42) 43
cm.

Fell 6 m i hver side (= 3 m på hver
side av merkene), og strikk hver
del ferdig for seg.
OBS! Pass på at p med fletting
kommer på r-siden.
Bakstykke:
= (140) 148 (164) 172 (180) 196
m.
Strikk frem og tilbake med samme
inndeling, samtidig som det felles
til ermehull i hver side annenhver
p (2,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1)
2,2,2,2,1,1,1
(3,2,2,2,2,1,1,1,1)
3,2,2,2,2,1,1,1,1 m = (134) 134
(150) 150 (150) 166 m.
Strikk med 1 kantm i hver side til
arb måler (54) 56 (58) 60 (62) 64
cm.
Fell på neste p ved å strikke 2 og
2 m sm over diagram B (= (28) 28
(36) 36 (36) 44 m felt), samtidig
som de midterste (32) 32 (34) 34
(34) 42 m settes på en hj.p til
nakke.
Strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m.
Strikk som før innenfor 1 kantm i
hver side, og strikk glattstrikk der
det ikke er nok m til hel flette til arb
måler (56) 58 (60) 62 (64) 66 cm.
Fell 12 m jevnt fordelt over hvert
flettemønster.
Fell de resterende (23) 23 (26) 26
(26) 26 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
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Forstykke:
= (140) 148 (164) 172 (180) 196
m.
Strikk og fell til ermhull som på
bakstykke til arb måler (44) 46 (47)
49 (50) 52 cm.
Fell på neste p ved å strikke 2 og
2 m sm over de midterste (44) 44
(52) 52 (52) 72 m (= (22) 22 (26)
26 (26) 36 m felt), samtidig som
de midterste (22) 22 (28) 28 (28)
34 m settes på en hj.p til hals.
Strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 3,2,2,1,1,1 m.
Strikk som på bakstykke til arb
måler (56) 58 (60) 62 (64) 66 cm.
Fell 12 m jevnt fordelt over hvert
flettemønster.
Fell de resterende = (23) 23 (26)
26 (26) 26 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

samtidig som det på siste p felles
12 m jevnt fordelt over diagram A.
Fell de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (112) 116 (120) 124
(128) 132 m rundt halsen på rundp
nr 3.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 3 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

Erme:
Legg opp (52) 56 (56) 60 (60) 64
m på strømpep nr 3, og strikk 10
cm vr-bord rundt slik:
(XS) L (XL):
Strikk 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 r.
S (M) XXL:
Strikk 1 vr, 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 vr.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Skift til strømpep nr 3½ og strikk
slik:
Strikk 1 m vr, dobbel perlestrikk,
over (10) 12 (12) 14 (14) 16 m
diagram A, dobbel perlestrikk,
over (10) 12 (12) 14 (14) 16 m, 1
vr = (58) 62 (62) 66 (66) 70 m.
Øk 1 m på hver side av merkem
hver (3.) 3. (2.) 2. (2.) 2. cm i alt
(12) 12 (15) 16 (18) 18 ggr = (82)
86 (92) 98 (102) 106 m.
De økte m strikkes i dobbel
perlestrikk.
Strikk til arb måler (48) 48 (47) 47
(47) 46 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme (=
merkem og 2 m på hver side).
Strikk frem og tilbake og fell til
ermtopp på beg av hver p
(3,2,2,1,1,2,2,3,4)
3,2,2,2,1,1,2,2,2,3,4
(3,2,2,2,1,1,2,2,2,3,4)
3,2,2,2,1,1,1,2,2,2,3,4
(3,2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,3,4)
3,2,2,2,1,1,1,1,2,2,2,3,4 m,
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