For- og bakstykket:
Legg opp (132) 144 (156) 168
(180) m med hvit på rundp nr 3, og
strikk (4) 5 (5) 5 (6) cm vr-bord
rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3½, og strikk
glattstrikk til arb måler (16) 20 (23)
24 (27) cm.
Strikk mønster etter diagram A.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (65) 71 (77) 83 (89) m til hver
del. På siste omg av diagram A
felles 9 m i hver side til ermehull
(sidem + 4 m på hver side). Legg
arb til side og strikk ermer.

Traktorgenser
Design: Sandnes Garn
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 65 (71) 76 (82) cm
Hel lengde, ca: (35) 39 (42) 46 (49)
cm
Ermelengde: (18) 21 (25) 29 (32)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull,
50 gram = ca 135 meter)

Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO
Garnmengde:
Hvit 1002: (150) 200 (200) 250
(300) gram
Turkis 6704: 50 gram alle str
Lys grønn 9023: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) m
med hvit på strømpep nr 3 og
strikk (4) 5 (5) 5 (6) cm vr-bord
rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
glattstrikk, samtidig som det økes
6 m jevnt fordelt på 1. omg. Første
m er merkem og strikkes hele
tiden vr.
Øk 1 m på hver side av merkem
ca hver 2. cm til det er (60) 64 (68)
72 (76) m. Strikk til ermet måler
(14) 17 (21) 25 (28) cm, eller 4 cm
før ønsket lengde. Strikk mønster
etter diagram A. Tell ut fra midt på
ermet merket hvor mønsteret beg.
På siste omg av diagram A felles 9
m under ermet (merkem + 4 m på
hver side).
Strikk et erme til på samme måte.

Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (216) 236 (256) 276
(296) m.
Strikk mønster etter diagram B og
C. Strikk og fell som diagrammet
viser.
Når diagrammet er ferdig, strikk
1 omg glattstrikk med turkis,
samtidig som m-tallet reguleres til
(86) 90 (94) 98 (104) m. Skift til
rundp nr 3 og strikk (5) 5 (5) 6 (6)
cm halskant med turkis, 1 r, 1 vr.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Brett halskanten mot vr-siden og
sy til med løse sting.

