Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Nr 6

GENSER
Genser med raglan i dobbelt garn og med
glidelås
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (99) 104 (109) 114
(119) 124 (129) cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 58 (59) 59
(60) cm
Ermelengde: (45) 45 (45) 44 (44)
43 (43) cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
og
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
SILK MOHAIR
Lys grå 1032: (50) 100 (150) 150
(150) 200 (200) gram
LINE
Natur 1012: (250) 300 (350) 350
(400) 400 (450) gram
Cerise 4627: 50 gram eller rest
Tilbehør:
Glidelås i passe lengde.
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Rundpinne nr 4

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

Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk på pinne nr 6
= 10 cm
Hele genseren strikkes i dobbelt
garn
For- og bakstykke:
Legg opp (164) 172 (180) 188
(196) 204 (212) masker med 1
tråd i hver kvalitet på rundpinne nr

6 og strikk 7 cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk, og fell
samtidig jevnt fordelt til (150) 158
(164) 172 (178) 186 (192) masker.
Sett et merke i hver side med (75)
79 (82) 86 (89) 93 (96) masker til
hver del.
Fortsett med glattstrikk til arbeidet
måler 10 cm.
Fell 1 maske på hver side av
merkene ved å strikke 2 rett
sammen etter merke, og ta 1
maske løs av 1 rett trekk den løse
masken over før merke.
Gjenta fellingene hver 10. cm i alt
3 ganger = (138) 146 (152) 160
(166) 174 (180) masker.
Strikk til arbeidet måler (39) 39
(39) 38 (38) 37 (38) cm.
Fell 4 masker i hver side (= 2
masker på hver side av merkene)
til ermehull.
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Erme:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (40) 40
(40) masker med 1 tråd i hver
kvalitet på strømpepinner nr 6 og
strikk 7 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (30) 32 (34) 36 (38)
40 (40) masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Strikk glattstrikk, samtidig
som det økes 1 maske på hver
side av merke når arbeidet måler
14 cm. Gjenta økningene hver 7.
cm til i alt (38) 40 (42) 44 (46) 48
(50) masker.
Strikk til arbeidet måler (45) 45
(45) 44 (44) 43 (43) cm, eller
ønsket lengde.
Fell 4 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (198) 210 (220) 232
(242) 254 (264) masker.
Fell de 4 midterste maskene midt
bak til splitt. Omgangen begynner
her, og første og siste maske
strikkes hele tiden rett til
kantmaske.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.

Fortsett med glattstrikk og fell til
raglan ved hvert merke fra
rettsiden slik: Strikk til 3 masker
før merke, 2 vridd rett sammen, 2
rett, 2 rett sammen = 8 masker
felt.
Gjenta raglanfellingene annenhver
pinne i alt (11) 12 (13) 13 (13) 14
(13) ganger.
Fell de midterste (11) 13 (14) 14
(15) 17 (16) maskene på forstykke
til hals. Fortsett å felle 2 masker
mot
hals
annenhver
pinne
samtidig som raglanfellingene
fortsetter som før der det er mulig
til det er felt i alt (16) 17 (18) 18
(19)
20
(20)
ganger
på
bakstykkene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
La maskene være igjen på pinnen
til halskant.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 6
langs halsen ca = (72) 76 (80) 84
(88) 92 (96) masker inkludert
halsmaskene
på
pinnen.
Masketallet må være delelig med
4.
Strikk 3 cm vrangbord frem og
tilbake slik: 1 kantmaske, 2 vrang,
*2 rett, 2 vrang*, gjenta fra *-*
pinnen ut, slutt med, 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord.
Splittkant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske med cerise LINE på
rundpinne nr 4, ca (38) 40 (42) 42
(44) 46 (46) masker.
Strikk
1
pinne
vrang
fra
vrangsiden. Fell av med vrange
masker fra rettsiden.
Strikk på samme måte langs den
andre siden.
Sy i glidelås.
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