Tema 26 Nr 9
Genser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 91 (100) 110
(120) 129 (136) cm
Hel lengde: (56) 62 (66) 68 (70)
72 (73) cm
Ermelengde: (44) 47 (49) 50
(51) 52 (52) cm, eller ønsket
lengde
Garn:
sandnes duo (55 % merinoull,
45 % bomull, 50 gram = ca 124
meter)
Garnalternativ:
sandnes alpakka, smart, peer
gynt, mandarin classic
Garnmengde:
Hvit 1002: (250) 250 (300) 300
(350) 350 (400) gram
Grå 5873: (200) 200 (250) 250
(300) 300 (350) gram
Lys grå 6030: (100) 100 (100)
100 (100) 150 (150) gram
Maisgul 2104: 50 alle str gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Stripemønster A:
Strikk *6 omg hvit, 4 omg grå*,
gjenta fra *-*
Stripemønster B:
Strikk *6 omg lys grå, 4 omg
grå*, gjenta fra *-*
For- og bakstykke:
Legg opp (200) 220 (240) 264
(288) 308 (324) m med grå på
rundp nr 3½ og strikk 4 omg vrbord rundt 2 r, 2 vr. *Skift til
hvit, strikk 1 omg glattstrikk og
deretter 5 omg vr-bord som før.
Skift til grå, strikk 1 omg
glattstrikk, 3 omg vr-bord som
før*, gjenta fra *-* 1 gang.
Fortsett med hvit og glattstrikk,
samtidig som det på 1. omg

felles jevnt fordelt til (180) 200
(220) 242 (264) 284 (300) m.
Sett et merke i hver side med
(90) 100 (110) 121 (132) 142
(150) m til hver del.
Strikk stripemønster A til arb
måler (38) 42 (45) 46 (47) 49
(50) cm, slutt med grå stripe.
Skift til lys grå og fell (6) 6 (6) 6
(6) 8 (8) m i hver side til
ermehull. Strikk hver del ferdig
for seg.
Bakstykke:
= (84) 94 (104) 115 (126) 134
(142) m.
Strikk (26) 36 (36) 36 (36) 36
(46) p med stripemønster B,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver p
(2) 2 (2,2) 2,2 (2,2,2) 2,2,2
(2,2,2) m, og deretter 1 m i hver
side annenhver p i alt (1) 2 (3) 3
(3) 4 (4) ggr = (78) 86 (90) 101
(108) 114 (122) m.
Skift til maisgul, strikk 4 p.
Fortsett med stripemønster A,
beg med 6 p hvit. Strikk til arb
måler 2 cm før hel lengde.
Sett de midterste (26) 28 (32)
35 (38) 40 (42) m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell
videre
mot
nakken
annenhver p 1,1 m.
Strikk til hel lengde, slutt med 2
p grå, eller 3 p hvit. Sett de
resterende (24) 27 (27) 31 (33)
35 (38) skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (84) 94 (104) 115 (126) 134
(142) m. Fell til ermehull og
strikk stripemønster likt som på
ryggen. Strikk til arb måler 9 cm
før hel lengde. Sett de midterste
(16) 18 (22) 25 (28) 30 (32) m
på en hj.p til hals og strikk hver
side ferdig for seg. Fell videre
mot
halsen
annenhver
p
2,2,1,1,1 m. Strikk til hel lengde,
slutt som på bakstykke.
Sett de resterende (24) 27 (27)
31 (33) 35 (38) skulderm på en
hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

for- og bakstykke i alt 14 omg.
Strikk
glattstrikk
og
stripemønster A som på for- og
bakstykke, samtidig som det på
1. omg økes jevnt fordelt til (52)
56 (56) 60 (60) 64 (64) m.
Strikk 2 omg. Sett et merke
rundt første og siste m på omg
(= merkem). Øk 1 m på hver
side
av
merkem.
Gjenta
økningene ca hver 2. cm til i alt
(90) 90 (92) 96 (100) 104 (104)
m. Strikk til erme måler (44) 47
(49) 50 (51) 52 (52) cm, eller
ønsket lengde, slutt med grå
stripe. Fell 8 m under erme og
strikk videre frem og tilbake.
Strikk (26) 36 (36) 36 (36) 36
(46) p med stripemønster B,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side, annenhver
p 2 m i alt 4 ggr, og videre 1 m i
hver side, annenhver p til
stripemønster B er
strikket
ferdig. Skift til maisgul, strikk 4
p, samtidig som det felles 1 m i
hver side, annenhver p. Skift til
hvit. Strikk (4) 4 (4) 4 (6) 6 (2)
p, og fortsett fellingene som før.
Fell deretter 4,3 m i hver side,
annenhver p (skift til grå som
før). Fell av med grå.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Halskant: Strikk opp ca (112)
116 (120) 124 (128) 132 (132)
m med hvit rundt halsen (mtallet må være delelig med 4).
Strikk 7 omg vr-bord rundt 2 r, 2
vr. Fell av med r og vr m.
Sy i ermene.

Ermer:
Legg opp (48) 52 (52) 56 (56)
60 (60) m med grå på strømpep
nr 3½ og strikk vr-bord som på

post@sandnesgarn.no. // sandnesgarn.no // Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

