Oversize
genser
KITTEN MOHAIR

i

Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (180) 200 cm
Hel lengde: (62) 64 cm
Ermelengde: (32) 30 cm, eller
ønsket lengde
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (350) 400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4
Strikkefasthet:
19 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp litt løst (408) 456 masker
med hvit på rundpinne nr 4.
Strikk 10 cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Strikk 1 omgang, samtidig som
det felles slik: *2 rett, 2 vrang
sammen, 2 rett, 2 vrang sammen,
2 rett, 2 vrang sammen, 2 rett, 2
vrang sammen, 2 rett, 2 vrang
sammen, 2 rett, 2 vrang*, gjenta
fra *-* omgangen rundt (323) 361
masker.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (322) 362 masker.
Sett et merke i hver side med
(161) 181 masker til hver del.
Begynn ved merke, **strikk (14) 17
masker glattstrikk, (19) 21 masker
diagram,
*(19)
21
masker
glattstrikk,
(19)
21
masker
diagram*, gjenta fra *-* til det
gjenstår (14) 17 masker før merke,
strikk (14) 17 masker glattstrikk**,
gjenta fra **-**.
Strikk med denne inndelingen
samtidig som det økes 1 maske
på hver side av merkene = 4
masker økt.
Gjenta økningene hver (6.) 8. cm i
alt (5) 4 ganger, de økte maskene
strikkes i glattstrikk = (342) 378
masker.
Strikk til arbeidet måler (43) 44
cm.
Del arbeidet ved merkene og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (171) 189 masker.
Strikk (15) 16 cm glattstrikk og
diagram som før frem og tilbake.
Skråfell for skulder i hver side
annenhver pinne (13,13,13,13,14)
14,15,15,15,15 masker.
Sett de resterende (39) 41
maskene på en hjelpepinne til
nakke.
Forstykke:
= (171) 189 masker.
Strikk (15) 16 cm glattstrikk og
diagram som før frem og tilbake.
Skråfell for skulder i hver side
annenhver pinne (13,13,13,13,14)
14,15,15,15,15 masker, samtidig
som de midterste (21) 23 maskene
felles til hals og hver side strikkes
ferdig for seg.

Fell videre mot halsen på
annenhver pinne 3,3,2,1 masker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 44 masker med hvit
på strømpepinne nr 4, og strikk 4
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Øk 1 maske på hver side av
merke. Gjenta økningene hver 2½.
cm i alt 10 ganger = (60) 64
masker, de økte maskene strikkes
i vrangbord.
Strikk til erme måler (32) 30 cm,
eller ønsket lengde.
Fell (20) 24 masker midt under
erme (= merkemaskene + (9) 11
masker på hver side).
Strikk vrangbord frem og tilbake
og fell 10 masker i begynnelsen av
hver pinne til det ikke gjenstår flere
masker.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca 24 masker per 10 cm
rundt halsen på rundpinne nr 4
(inkludert
maskene
på
hjelpepinne, og øk 4 masker over
disse).
Masketallet må være delelig med
4.
Strikk 2 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Fell av passe stramt.

