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LANG GENSER
Lang genser i halvpatent
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS-S) M (L-XL) XXL-XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (120) 127 (134) 140
cm
Hel lengde: ca (91) 92 (93) 94 cm,
målt midt bak
Ermelengde: (38) 37 (36) 35 cm,
eller ønsket lengde

Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnmengde:
TWEED
Lys beige 2544: (400) 450 (450)
500 gram
MINI ALPAKKA
Støvet isblå 7521: (400) 450 (450)
500 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6 og 7

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

Strikkefasthet:
12 masker mønster med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 7 = 10 cm
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett
Halvpatent, frem og tilbake:
1. pinne: (= rettsiden) Strikk 1
kantmaske, 1 rett i underliggende
rett maske, 1 vrang*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 rett i underliggende rett
maske, 1 kantmaske.
2.pinne: 1 kantmaske, *1 vrang, 1
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1
vrang, 1 kantmaske.
Gjenta 1. – 2. pinne.

Halvpatent, rundt:
1. omgang: Strikk 1 rett i
underliggende rett maske, 1
vrang*, gjenta fra *-* omgangen
rundt.
2. omgang: Strikk 1 rett, 1 vrang
omgangen rundt.
Gjenta 1. – 2. omgang.
Hele jakken strikkes med 1 tråd i
hver kvalitet.
For- og bakstykke:
Legg opp (139) 147 (155) 163
masker med 1 tråd i hver kvalitet
på rundpinne nr 6, og strikk 8 cm
vrangbord frem og tilbake slik: (1.
pinne = vrangsiden) 1 kantmaske,
*1 vrang, 1 rett*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 vrang, 1 kantmaske.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (33) 35 (37) 39 masker
til hvert forstykke og (71) 75 (79)
83 masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 7.
Strikk 4 pinner halvpatent.
Strikk jakken ca 6 cm lengre bak
med
forkortede
rekker
i
halvpatent slik:
Strikk
til
20
masker
før
merkemaske i den ene siden,
vend, 1 kast, strikk til 20 masker
før merkemaske i den andre siden,
vend, 1 kast, strikk 5 masker mer
hver gang i alt 10 ganger i hver
side, samtidig som kastene
strikkes sammen med neste
maske for å unngå hull.
Strikk halvpatent over alle
maskene til arbeidet måler ca 66
cm, målt midt bak, eller til arbeidet
måler (25) 26 (27) 28 cm før
ønsket lengde.
Fell merkemaskene, og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (71) 75 (79) 83 masker.
Fell til ermehull i begynnelsen på
hver pinne 2,2,1 masker.
Strikk som før til ermehullet måler
(21) 22 (22) 23 cm, målt fra deling.
Skråfell til skulder i begynnelsen
på
hver
pinne
(4,4,3,3,3,3)
4,3,3,3,3,3,3
(3,3,3,3,3,3,3,3)
4,4,3,3,3,3,3,3 masker.
Sett de resterende 21 maskene på
en hjelpepinne til nakke.
Høyre forstykke:
= (33) 35 (37) 39 masker.

Strikk og fell til ermehull i
ermesiden som på bakstykke,
samtidig som det felles til v-hals
fra rettsiden slik:
Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske
rett løs av, 2 rett sammen, trekk
den løse masken over = 2 masker
felt. Gjenta fellingene til v-hals
hver ca 5. cm i alt 4 ganger = (20)
22 (24) 26 masker.
Skråfell til skulder fra ermesiden
ved samme lengde og likt som på
bakstykke.
Venstre forstykke:
= (33) 35 (37) 39 masker.
Strikk som høyre, men fell til vhals fra rettsiden slik:
Strikk til det gjenstår 4 masker, 3
rett sammen, 1 kantmaske.
Ermer:
Legg opp (26) 28 (28) 30 masker
med 1 tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 6, og strikk 5 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 7.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Strikk halvpatent rundt, samtidig
som det økes 1 maske på hver
side av merkemaske når arbeidet
måler 6 cm.
Gjenta økningene hver (2½.) 2½.
(2.) 2. cm til i alt (50) 52 (54) 56
masker.
Strikk til erme måler (38) 37 (36)
35 cm, eller ønsket lengde.
Fell merkemaske, og strikk
halvpatent frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermehull i begynnelsen på hver
pinne 2,2,1,1,2 masker i hver side.
Fell de resterende (32) 34 (36) 38
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Kant langs forstykker og nakke:
Strikk opp ca 6 masker pr 5 cm på
rundpinne nr 6 langs forstykker, og
ta med maskene på hjelpepinne
langs nakken. Masketallet må
være delelig med 2+1. Strikk 1
pinne rett tilbake.
Strikk ca 3 cm vrangbord frem og
tilbake slik:
1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra
*-* pinnen ut.
Fell løst av i vrangbord.
Sy i ermer.
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