Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 17

HERREGENSER
Hefte 1414, Tweed & co
Raglangenser
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 92 (98) 108 (114)
123 (129) cm
Hel lengde: (69) 71 (72) 73 (74) 75
(76) cm
Ermelengde: (50) 51 (52) 53 (54)
54 (55) cm, eller ønsket lengde
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnmengde:
TWEED
Koks 1087: (250) 250 (300) 350
(350) 400 (450) gram
SISU
Gråmelert 1042: (250) 250 (300)
300 (350) 400 (450) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 7 = 10 cm
Genseren strikkes med en tråd i
hver kvalitet
For- og bakstykke:
Legg opp (108) 120 (128) 140
(148) 160 (168) m med 1 tråd i
hver kvalitet på rundp nr 6, og
strikk 8 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke i hver side med (54)
60 (64) 70 (74) 80 (84) m til hver
del.
Skift til rundp nr 7, og strikk
glattstrikk til arb måler 48 cm.
Fell (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) m i
hver side til ermehull (= (5) 5 (5) 6

(6) 6 (6) m på hver side av
merkene).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (24) 24 (28) 28 (28) 32
(32) m med 1 tråd i hver kvalitet på
strømpep nr 6. Strikk 8 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Skift til strømpep nr 7.
Strikk glattstrikk, samtidig når arb
måler 10 cm, økes det 1 m på hver
side av merkem ved å ta opp
tråden mellom 2 m og strikk den
vridd r.
Gjenta økningene hver 3½. cm til i
alt (44) 46 (48) 52 (54) 56 (58) m.
Strikk til erme måler (50) 51 (52) 53
(54) 54 (55) cm, eller ønsket
lengde.
Fell (10) 10 (10) 12 (12) 12 (12) m
under erme (= merkem og (4) 4 (4)
5 (5) 5 (5) m på hver side).
Legg arb til side og strikk et erme til
på samme måte.

Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Beg ved skulder, ta med m på hj.p
og strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p, med 1 tråd i
hver kvalitet på p nr 6.
Strikk 1 omg r, samtidig som mtallet reguleres til ca (56) 56 (56) 60
(60) 64 (64) m.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 6 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell løst av med r og vr m.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 7 = (156)
172 (184) 196 (208) 224 (236) m.
Sett et merke rundt 6 m i hver
sammenføyning = merkem.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som merkem strikkes 2 vr, 2 r, 2 vr.
Strikk med denne inndeling og fell
til raglan ved hver sammenføyning
ved å strikke 2 vridd r sm før
merkem, strikk merkem 2 vr, 2 r, 2
vr og 2 r sm etter merkem = 8 m
felt.
Gjenta fellingene hver 4. omg i alt 4
ggr.
Fell deretter annenhver omg i alt
(6) 7 (8) 9 (9) 10 (11) ggr = (76) 84
(88) 92 (104) 112 (116) m.
Sett de midterste (14) 14 (16) 16
(18) 18 (20) m på forstykke på en
hj.p til hals. Strikk frem og tilbake, p
beg ved halsen.
Fell ytterligere 2 m i beg på hver p
til hals, samtidig som det felles til
raglan annenhver p ytterligere (2) 2
(2) 3 (3) 3 (3) ggr, der det er mulig.
La m være på p til hals.

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

