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STYRMANN
Genser med fletter
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (68) 72 (76) 80 cm
Hel lengde: (42) 46 (50) 54 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 38 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 %
ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Jeansblå 6052: (250) 300 (350)
400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½
og 5½
Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
21 masker mønster på pinne nr 5½
= 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 152 (160) 168
masker på rundpinne nr 4½, og
strikk 5 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
OBS! Begynne med (1 vrang) 1 rett
(1 vrang) 1 rett, slik at mønsteret
stemmer videre.
Sett et merke i hver side med (72)
76 (80) 84 masker til hver del.
Skift til rundpinne nr 5½. Begynn
ved pil for valgt størrelse på for- og
bakstykke og strikk diagram til
arbeidet måler (27) 30 (34) 37 cm.
Fell (6) 8 (8) 10 masker i hver side
til ermehull (= (3) 4 (4) 5 masker på
hver side av merkene), og strikk
hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (66) 68 (72) 74 masker.
Strikk diagram frem og tilbake,
samtidig som det felles til ermehull
i hver side annenhver pinne 1,1,1,1
masker = (58) 60 (64) 66 masker.
Strikk til ermehullet måler (14) 15
(15) 16 cm.
Sett de midterste (28) 28 (32) 32
maskene på en hjelpepinne til
nakke, og strikk hver side ferdig for
seg.
Skråfell til skulder på hver pinne fra
ermehullsiden (5,5,5) 5,5,6 (5,5,6)
5,6,6 masker.
Forstykke:
= (66) 68 (72) 74 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Strikk til arbeidet måler
ca (37) 41 (45) 49 cm.
Sett de midterste (16) 16 (20) 20
maskene på en hjelpepinne til hals,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 2,2,1,1 masker.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som bakstykke.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 masker
på strømpepinne nr 4½, og strikk 5
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til strømpepinne nr 5½, strikk
1 omgang rett, samtidig som
masketallet reguleres til (32) 34
(34) 36 masker.
Sett et merke rundt første maske =
merkemaske.
Strikk glattstrikk til erme måler (7) 6
(6) 6 cm.
Øk 1 maske på hver side av
merkemasken. Gjenta økningene
hver (2½.) 2½. (3.) 3. cm til i alt (48)
52 (52) 56 masker.
Strikk til erme måler (27) 31 (34) 38
cm, eller ønsket lengde.
Fell (5) 7 (7) 9 masker under ermet
(= merkemasken og (2) 3 (3) 4
masker på hver side).
Strikk frem og tilbake og fell til
ermetopp i hver side annenhver
pinne 2,2 masker, deretter 1 maske
i alt (6) 7 (7) 8 ganger.

Fell til slutt 2 masker i alt 3 ganger
i hver side.
Fell de resterende 11 maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (88) 88 (96) 96
masker rundt halsen på rundpinne
nr 4½, inkludert maskene på
hjelpepinnen.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Fell av i vrangbord.

