Nr 9

nr 7 og strikk glattstrikk rundt til
arbeidet måler 4 cm.
Øk 1 maske på hver side av
merke. Gjenta økningene hver (4.)
3½. cm i alt (8) 9 ganger = (40) 44
masker.
Strikk til erme måler 36 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

GENSER
Hefte 1417, Myk
Lang genser med rundfelling
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (111) 120 cm
Hel lengde: ca (85) 87 cm
Raglanfelling: ca 30 cm alle str
Ermelengde: 36 cm alle størrelser,
eller ønsket lengde
Garn:
MYK (48% baby alpakka, 30%
merinoull, 22% polyamid, 50 gram
= ca 110 meter)
Garnmengde:
Koks 1088: (350) 400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
og 7
Strikkefasthet:
13 masker glattstrikk på pinne nr 7
= 10 cm
Hele arbeidet
vrangsiden og
montering

strikkes
vrenges

fra
før

Rundt bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 7 =
(200) 220 masker.
Omgangen begynner ved en
sammenføyning på bakstykket.
Strikk 6 omganger glattstrikk. Fell
slik: Strikk *8 masker, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = (20) 22 masker felt.
Gjenta fellingene hver 8. omgang
men med 1 maske mindre mellom
fellingene for hver gang i alt 6
ganger = (120) 132 masker felt.
Strikk 1 omgang glattstrikk og fell
jevnt fordelt til (76) 80 masker.
Skift til rundpinne nr 6, og strikk 2
riller.
Fell av.
Montering:
Vreng arbeidet med rettsiden ut.
Sy sammen under ermene.

1 rille = 1 omgang rett, 1 omgang
vrang
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 156 masker på
rundpinne nr 6, og strikk 2 riller
rundt. Skift til rundpinne nr 7 og
strikk glattstrikk rundt til arbeidet
måler (55) 57 cm. Sett et merke i
hver side med (72) 78 masker til
hver del. Fell 6 masker i hver side
til ermehull (= 3 masker på hver
side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (24) 26 masker på
strømpepinne nr 6, og strikk 2 riller
rundt. Sett et merke rundt første
og siste maske. Skift til rundpinne
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