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Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

GENSER
Raglangenser med dekor
Oppskrift: Liv Stangeland
Hefte: 1503

Størrelse:
(S) M (L)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 96 (104) cm
Hel lengde: (55) 57 (59) cm
Vidde overerme: (29) 30 (31) cm
Ermelengde: 44 cm, eller ønsket
lengde

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

Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) masker med
en tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 6, og strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 vrang, 1 rett.
Sett et merke rundt 2 masker midt
under erme.
Øk 1 maske på hver side av
merke. Gjenta økingene hver 5.
cm i alt 5 ganger = (40) 42 (44)
masker.
Strikk til erme måler 44 cm, eller
ønsket lengde. Fell 4 masker midt
under erme. Legg arbeidet til side
og strikk et erme til på samme
måte.

Strikkefasthet:
14 masker med 1 tråd minialpakka
og 1 tråd tweed på pinne nr 6 = 10
cm

Raglanfelling:
Sett alle deler inn på samme
rundpinne = (186) 202 (218)
masker. Sett et merke i hver
sammenføyning.
Omgangen begynner i høyre side
på bakstykke. Strikk slik: 4 rett, ta
1 maske rett løs av, 1 rett, trekk
den løse masken over, *strikk til 6
masker før neste merke, 2 rett
sammen, 8 rett, ta 1 maske rett løs
av, 1 rett, trekk den løse masken
over*, gjenta fra *-* ved merkene
slutt med å strikke til 6 masker før
siste merke, 2 rett sammen, 4 rett
(= 8 masker felt).
Gjenta fellingene hver 3. omgang i
alt (14) 15 (16) ganger,
samtidig når det gjenstår 2
fellinger, settes de (15) 17 (19)
midterste maskene på forstykke
på en hjelpepinne til hals. Strikk
videre frem og tilbake og sett 2,1,1
maske i hver side på hjelpepinne
annenhver pinne.
OBS! Strikk de 2 midterste
maskene på skuldrene sammen
på siste pinne. La maskene være
på pinnen.

For- og bakstykke:
Legg opp (122) 134 (146) masker
med en tråd i hver kvalitet på
rundpinne nr 6. Strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (61)
67 (73) masker til hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(31) 32 (33) cm.
Fell 4 masker i hver side = 2
masker på hver side av merkene.

Montering:
Halskant:
Strikk opp masker og ta med
maskene fra hjelpepinne med en
tråd i hver kvalitet på pinne nr 6
rundt halsen.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (74) 78 (82) masker.
Strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang. Fell av med rette og
vrange masker.

Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
MINI ALPAKKA
Grå 1053: (200) 250 (300) gram
Rosa 4308: 50 gram alle størrelser
til brodering
TWEED
Lys grå 1044: (200) 250 (300)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Heklenål nr 5

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

Sy sammen under ermene.
Broder med rosa dobbelt garn
pyntesting i raglanfellingene og
nede i den ene siden på for- og
bakstykke, se foto.
Hekle 1 omgang fm med dobbelt
rosa garn rundt oppleggskanten
på for- og bakstykke.
.
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