Logo liten

12 mm

Pay-off liten

NORSK - NORWEGIAN

Nr 2

GENSER
Hefte 1311, Line
Genser med nagler
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Overvidde: 120 cm
Hel lengde forstykke: 57 cm
Hel lengde bakstykke: 62 cm
Ermelengde: 41 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Beige 2741: 450 gram
Tilbehør:
4 pk nagler (68 stk)
Prym 403 660
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r
Forstykke:
Legg opp 121 m på rundp nr 3½.
Strikk 9 p vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 1 vr,
*1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm. Vr-borden måler ca 3½ cm.
Legg arb til side.
Bakstykke:
Legg opp og strikk som forstykke.
Skift til rundp nr 4 og strikk diagram
A, men strikk første og siste m r,
beg med andre m, og slutt med
nest siste m på diagrammet.
Strikk vr tilbake og 2 p glattstrikk.
Arb måler ca 8½ cm.

For- og bakstykke:
Sett begge delene inn på rundp nr
4 ved å strikke 1 omg r over alle m,
samtidig som det strikkes 2 r sm i
hver side =.
Strikk diagram A. OBS! Pass på at
mønsteret stemmer overens med
mønsteret på bakstykke. M må ikke
forskyves.
Sett et merke i hver side med 121
m til forstykke og 119 m til
bakstykke.
Strikk glattstrikk til arb måler ca 35
cm, målt midt foran.
Strikk diagram B, samtidig når arb
måler ca 41 cm, målt midt foran,
deles arb ved merkene til ermehull.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= 119 m.
Strikk mønster ferdig frem og
tilbake, og deretter glattstrikk med
1 kantm i hver side, til arb måler ca
62 cm. Sett de midterste 47 m på
en hj.p til nakke.
Fell de resterende 36 skulderm i
hver side.
Forstykke:
= 121 m.
Strikk som bakstykke til arb måler
ca 48 cm. Sett de midterste 21 m
på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 4,3,2,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler 57 cm.
Fell de resterende 36 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp 40 m på strømpep nr 3½,
og strikk 3½ cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr. Skift til strømpep nr 4.
Strikk diagram A.
Strikk glattstrikk, samtidig som det
på 1. omg økes jevnt fordelt til 48
m. Sett et merke rundt første og
siste m = merkem.
Strikk glattstrikk og øk 1 m på hver
side av merkem. Gjenta økningene
hver 4. cm til i alt 64 m.
Strikk til erme måler 41 cm, eller
ønsket lengde. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
3½ rundt halsen, inkl m fra hj.p.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 1 omg vr, og videre 4 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Fest nagler på genseren som
diagrammet viser.

