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LANG GENSER
Lang genser med rundt bærestykke
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 96 (104) 110 (118)
126 cm
Hel lengde: (78) 79 (80) 81 (82) 83
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

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:
Koks 1088: (450) 500 (500) 550
(600) 650 gram
Gråmelert 1042: (50) 50 (100) 100
(150) 150 gram
Mellombrun melert 2652: (50) 50
(50) 100 (100) 100 gram
Natur 1012: (50) 50 (50) 100 (100)
150 gram

fordelt = (184) 192 (208) 220 (236)
252 masker.
Sett et merke i hver side med (92)
96 (104) 110 (118) 126 masker til
hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
10 cm. Øk 1 maske på hver side
av merkene = 4 masker økt.
Gjenta økningene hver 6. cm i alt
3 ganger.
Strikk til arbeidet måler 28 cm. Fell
1 maske på hver side merkene = 4
masker felt. Gjenta fellingene hver
8. cm i alt 3 ganger = (184) 192
(208) 220 (236) 252 masker.
Strikk til arbeidet måler (57) 58
(59) 60 (61) 62 cm.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 52 (54) 56
masker
med
koks
på
strømpepinne nr 4 og strikk 6 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles 4 masker
jevnt fordelt = (42) 44 (46) 48 (50)
52 masker.

Sett et merke rundt første og siste
maske. Fortsett med glattstrikk,
samtidig som det økes 1 maske
på hver side av merke. Gjenta
økningene hver (3½.) 3. (3.) 2½.
(2½.) 2½. cm til i alt (64) 70 (72)
76 (78) 80 masker.
Strikk til arbeidet måler 47 cm,
eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke med koks = (280) 300
(320) 340 (360) 380 masker.
Strikk diagram og fell som
diagram viser = (140) 150 (160)
170 (180) 190 masker.
Skift til rundpinne nr 3½, strikk 1
omgang glattstrikk med koks,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (124) 130 (136) 140
(144) 148 masker.
Strikk 2½ cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4

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

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (202) 212 (228) 242
(260) 278 masker med koks på
rundpinne nr 4 og strikk 6 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles (18) 20
(20) 22 (24) 26 masker jevnt
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