Skift til strømpep nr 4 og fortsett i
glattstrikk til arb måler 18 cm,
samtidig når arb måler 12 cm
økes det 1 m på hver side av
merkem.
Fortsett med 11 cm natur, 11 cm
svart, 7 cm natur, samtidig som
økningene gjentas hver (6.) 6. (4.)
4. cm i alt (6) 6 (8) 8 ggr = (56) 60
(64) 68 m.
Arb måler nå ca 47 cm.
Fell (6) 6 (8) 8 m midt under erme
(= omg første og siste (3) 3 (4) 4
m).
Sett de resterende (50) 54 (56) 60
m på en hj.p, og strikk et erme til
på samme måte.

Stripete genser
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 102 (108) 114 cm
Hel lengde: (67) 68 (69) 70 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Svart med glitter 1095: (100) 100
(150) 150 gram
Natur med glitter 1017: (50) 100
(100) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (192) 204 (216) 228 m
med svart på rundp nr 3½, og
strikk 4 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 4 og fortsett i
glattstrikk til arb måler 11 cm. Sett
et merke i hver side med (96) 102
(108) 114 m til hver del.
Fortsett 11 cm natur, 11 cm svart,
7 cm natur.
Arb måler nå ca 40 cm.
Fell (6) 6 (8) 8 m i hver side til
ermehull (= (3) 3 (4) 4 m på hver
side av merkene). Legg arb til side
og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (48) 52 m med
svart på strømpep nr 3½, og strikk
7 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr. Sett et
merke rundt omg første m =
merkem.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 4 = (280)
300 (312) 332 m.
Beg omg i høyre sammenføyning
på bakstykke.
Strikk glattstrikk rundt med natur til
stripen måler 11 cm og deretter
med svart, samtidig som det på
første omg strikkes 2 r sm ved
hver sammenføyning = merkem.
Fell til raglan ved hver merkem
slik: Strikk 1 r, 2 r sm, strikk til 3 m
før neste merkem, ta 1 m løs av, 1
r, trekk den løse m over, 1 r = 8 m
felt.
Gjenta fellingene annenhver omg i
alt (16) 17 (19) 22 ggr, deretter
hver 4. omg (5) 5 (5) 4 ggr.
Sett de midterste (24) 28 (28) 32
m på fotstykke på en hj.p til hals,
strikk omg rundt.
Klipp av garnet og beg omg ved
halsen.
Fortsett raglanfellingene hver 4. p
(2) 2 (2) 2 ggr til, samtidig som
det felles 4 m i beg på hver p til
det er felt i alt (23) 24 (26) 28
raglanfellinger der det er mulig.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (104) 108 (112) 116
m med svart rundt halsen på
rundp nr 3½. M-tallet må være
delelig med 4.
Strikk 3 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

