Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 11

GENSER
Genser med mønster på skuldrene
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 93 (100) 108 (116)
126 cm
Hel lengde: (54) 55 (56) 57 (58) 59
cm
Ermelengde: 34 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Dyp blå 6081: (200) 250 (300) 350
(400) 450 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm

Sett et merke i hver side med
(119) 126 (135) 146 (157) 170
masker til hver del.
Fell (6) 6 (8) 8 (10) 12 masker i
hver side (= (3) 3 (4) 4 (5) 6
masker på hver side av merke) til
ermehull.
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (68) 68 (72) 72 (76) 76
masker på strømpepinne nr 3, og
strikk 6 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til = (63) 65 (67) 69 (71) 73
masker. Sett et merke rundt første
maske.
Strikk glattstrikk, samtidig om det
økes 1 maske på hver side av
merke hver (4.) 3½. (2½.) 2½. (2.)
1½. cm til i alt = (77) 81 (87) 91
(97) 103 masker.
Strikk til arbeidet måler 34 cm,
eller ønsket lengde.
Fell (6) 6 (8) 8 (10) 12 masker midt
under erme.
Legg arbeidet til side, og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (368) 390 (412) 442
(468) 498 masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen
begynner i en sammenføyning på
bakstykke.
Strikk glattstrikk rundt og fell
samtidig til raglan annenhver
omgang ved å strikke 2 rett
sammen etter merkene og ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den

løse masken over før merkene = 8
masker felt.
Gjenta raglanfellingene til det
gjenstår 65 masker på hvert
erme/skulder.
Fortsett med diagram over hvert
erme/skulder og strikk glattstrikk
og raglanfellinger som før på forog bakstykke til det er felt i alt (13)
15 (17) 18 (22) 23 ganger.
Fell de midterste (17) 20 (23) 26
(27) 30 maskene til hals og strikk
omgangen rundt.
Klipp av tråden og begynn på ny
ved halsen. Pass på at de øvrige
raglanfellingene
kommer
på
rettsiden.
Strikk videre frem og tilbake,
samtidig som det felles 2 masker i
begynnelsen på hver pinne i alt (7)
7 (7) 8 (8) 9 ganger i hver side, og
deretter 1 maske i alt 7 ganger i
hver side. Nå er alle maskene på
forstykke felt og diagram er ferdig
strikket.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne rundt halsen = ca
(124) 128 (132) 136 (140) 144
masker. Masketallet må være
delelig med 4.
Strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Fell av i vrangbord.

For- og bakstykke:
Legg opp (264) 280 (300) 324
(348) 376 masker på rundpinne nr
3 og strikk 6 cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles (26) 28
(30) 32 (34) 36 masker jevnt
fordelt = (238) 252 (270) 292 (314)
340 masker.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
36 cm.
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