Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland

GARN: LINE
4
Modell 11 •••

Hefte
20 | 10

1505

XS-XXL

Nr 11
Genser med fletter og
hullmønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 94 (100) 106 (112)
118 cm
Hel lengde: (63) 64 (65) 66 (67) 68
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (500) 500 (550) 600
(650) 700 gram
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
Diagram A: 14 masker = 10 cm
Diagram B: 27 masker = 10 cm
Diagram C: 23 masker = 10 cm

Kant:
1. omgang: Strikk 1 rett, 1 vrang
omgangen rundt.
2. omgang: Strikk vrang.
Gjenta 1. – 2. omgang.
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 188 (200) 212
(224) 236 masker på rundpinne nr
3½, og strikk 3 cm kant.
Sett et merke i hver side med (88)
94 (100) 106 (112) 118 masker til
hver del.
Skift til rundpinne nr 4, og strikk på
neste omgang slik:
*12 masker diagram A, (6) 8 (10)
12 (13) 14 masker vrang, diagram
B, (3) 4 (5) 6 (8) 10 masker vrang,
diagram C, (3) 4 (5) 6 (8) 10
masker vrang, diagram B, (6) 8
(10) 12 (13) 14 masker vrang, 12
masker diagram A, gjenta fra *-*
over bakstykkets masker = (208)
220 (232) 244 (256) 268 masker.
Strikk med denne inndeling til
arbeidet måler ca (48) 48 (47) 47
(46) 46 cm, samtidig som det på
siste omgang felles 12 masker i
hver side ved å strikke 2 og 2
masker rett sammen over diagram
A = (184) 196 (208) 220 (232) 244
masker.
Fell 10 masker løst av på neste
omgang til ermehull i hver side (=
5 masker på hver side av
merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44) 46
masker på strømpepinne nr 3½,
og strikk 3 cm kant.
Sett et merke rundt de 6 første og
6 siste maskene på omgangen.
Skift til strømpepinne nr 4, og
strikk diagram A over de 12
maskene under erme, de øvrige
maskene strikkes vrang til arbeidet
måler ca 5 cm.
Øk 1 maske på hver side av de 12
maskene. Øk ved å ta opp tråden
mellom 2 masker og strikk den
vridd rett.
Strikk som før og gjenta økningene
hver (5½.) 5. (4½.) 4. (3½.) 3. cm til
i alt (52) 56 (60) 64 (68) 72 masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde. Fell 10 masker løst
av midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felte
maskene på for- og bakstykke på
rundpinne nr 4 = (248) 268 (288)
308 (328) 348 masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen begynner ved et merke
på bakstykke.

*Strikk 1 omgang som maskene
viser.
1. felling: Fell til raglan på neste
omgang ved å strikke 2 vrang
sammen før og etter hvert merke =
8 masker felt.
Strikk 1 omgang uten felling.
2.
felling:
Fell
kun
over
ermemaskene ved å strikke 2
masker sammen i begynnelsen og
slutten på ermemaskene = 4
masker felt*.
Gjenta fellingene fra *-* til det er felt
i alt (12) 14 (16) 16 (18) 20 ganger
over ermemaskene, og (6) 7 (8) 8
(9) 10 ganger over for- og
bakstykkets masker = (176) 184
(192) 212 (220) 228 masker.
OBS! Strikk glattstrikk over
diagram B der det ikke er nok
masker til helt mønster.
Les resten av oppskriften, før det
strikkes videre.
Fell 4 masker som vist på siste
pinne i diagram C, og sett de
midterste 10 maskene (etter felling)
på en hjelpepinne til hals. Strikk
omgangen rundt. Klipp av tråden,
pinnen begynner ved halsen.
Strikk videre frem og tilbake, pass
på at flettevridningene kommer på
rettsiden når det strikkes frem og
tilbake.
Fell til raglan som før, men kun
over ermemaskene annenhver
pinne ytterligere (8) 8 (8) 10 (10) 10
ganger, samtidig som det felles 2
masker i begynnelsen på de neste
4 pinnene til hals, og fell deretter 1
maske resten av arbeidet.
Strikk 1 pinne fra vrangsiden,
samtidig som det felles som vist
på siste pinne i diagram B og C.
Fell de resterende maskene løst
av.
Montering:
Sy sammen de ytterste maskene
over for- og bakstykkets masker til
skulder i hver side.
Sy slik at skulderen blir avrundet og
fin ytterst mot ermesiden.
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Begynn ved skulder i den ene
siden og strikk opp ca (86) 86 (88)

92 (92) 94 masker rundt halsen på
rundpinne nr 3½.
Strikk 3 omganger kant.
Fell av med rette masker.

