HAUKELIGENSER

HAUKELIGENSER
Genser med rundfelling
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS-S) M (L) XL-XXL
Plaggets mål:
Overvidde: Ca (91) 100 (109) 118 cm
Hel lengde: Ca (61) 61 (62) 62 cm
Ermelengde: Ca 47 cm

Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER
GYNT,
SMART,
DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde, og vær obs på at plaggets
uttrykk kan endres

Garnmengde:
Natur 1012: (350) 350 (400) 400 gram
Gråmelert 1042: (200) 250 (250) 300
gram
Mørk brent oransje 3355: 50 gram alle
størrelser
Maisgul 2015: 50 gram alle størrelser
Rød 4109: 50 gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og
3½

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker og 29 omganger glattstrikk
på pinne nr 3½ = 10 x 10 cm
Perlestrikk:
1. pinne: Strikk 1 rett, *1 vrang, 1 rett*,
gjenta fra *-* pinnen ut.
2. pinne: Strikk rett over vrang og
vrang over rett.
Gjenta 2. pinne.
Øk 1 maske:
Ta opp tråden mellom 2 masker og
strikk den vridd rett.
For- og bakstykke:
Legg opp (204) 216 (240) 252 masker
med natur på rundpinne nr 3, og strikk
4 pinner perlestrikk frem og tilbake.

Skift til rundpinne nr 3½, og strikk 1
omgang glattstrikk rundt.
Strikk diagram A.
Kontroller strikkefastheten før du
strikker videre: 21 omganger diagram
A skal måle 7 cm i høyden (29
omganger i høyden og 22 masker i
bredde måler 10x10 cm). Måler borden
mer enn 7 cm, bør du strikke 1 omgang
mindre med natur mellom hver bord
oppover i arbeidet.
Strikk 5 omganger natur, samtidig
som masketallet reguleres til (200) 220
(240) 260 masker på første omgang.
Sett et merke i hver side med (100)
110 (120) 130 masker til hver del.
Strikk diagram B, og 5 omganger
natur.
Strikk diagram C, samtidig som
masketallet reguleres til (196) 224
(238) 266 masker på siste omgang.
Strikk diagram D.
Strikk diagram E, samtidig som
masketallet reguleres til (200) 220
(240) 260 masker på første omgang.
Arbeidet måler ca 21 cm, målt fra
oppleggskant.
Strikk 5 omganger natur, diagram B, 5
omganger natur, diagram F. Strikk 5
omganger natur, diagram B, 4
omganger natur.
Fell (8) 10 (12) 14 masker i hver side til
ermehull (= (4) 5 (6) 7 masker på hver
side av merkene).
Arbeidet måler ca 36 cm.
Legg arbeidet til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 48 masker på
strømpepinne nr 3 med natur.
Strikk 4 pinner perlestrikk frem og
tilbake.
Skift til strømpepinne nr 3½. Strikk
videre rundt 1 omgang glattstrikk,
samtidig som masketallet reguleres til
48 masker, likt for alle størrelser.
Strikk 18 omganger diagram A.
Strikk 1 omgang glattstrikk med natur,
samtidig som det økes jevnt fordelt til
60 masker, likt for alle størrelser.
Sett et merke rundt første maske =
midt under erme.
Les hele oppskriften til erme før det
strikkes videre.

Øk 1 maske på hver side av merke
hver (4½.) 4. (3.) 2½. cm til i alt (76) 80
(84) 88 masker. De økte maskene
strikkes med mønster etter hvert som
det økes.
Tell ut fra midt på erme hvor mønsteret
skal begynne der det er vist på
diagrammene og strikk slik:
Strikk 4 omganger natur, diagram B, 5
omganger natur, diagram F, 5
omganger natur, diagram B, 5
omganger natur, diagram C, D og E.
Strikk 5 omganger natur, diagram B, 5
omganger natur, diagram F, 5
omganger natur, diagram B og 4
omganger natur. Fell (8) 10 (12) 14
masker midt under erme.
Erme måler ca 47 cm.
Legg arbeidet til side, og strikk et erme
til på samme måte.

strikke ca hver 3. og 4. maske rett
sammen = (144) 156 (156) 168
masker.
Sett de midterste 24 maskene på
forstykke på en hjelpepinne til hals,
strikk omgangen rundt.
Klipp av tråden. Begynn på ny ved
halsen.
Strikk 6 pinner glattstrikk frem og
tilbake med natur og sett ytterligere 10
masker på hjelpepinnen i begynnelsen
av hver pinne (= 30 masker i hver
side).
Sett alle maskene på samme
rundpinne nr 3½.
Strikk 1 omgang rett, samtidig som
det felles jevnt fordelt til (114) 120
(120) 126 masker.
La maskene være på pinnen til
halskant.

Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
på rundpinne nr 3½ = (320) 340 (360)
380 masker, omgangen begynner i
høyre side på bakstykke.
Strikk diagram C, samtidig som
masketallet reguleres til (308) 336
(350) 378 masker på siste omgang.
Strikk diagram D.
Strikk diagram E, samtidig som det på
første omgang felles (8) 16 (20) 28
masker jevnt fordelt ved å strikke ca
hver (37. og 38.) 20. og 21. (16. og 17.)
13. og 14. maske rett sammen = (300)
320 (330) 350 masker.
Fell jevnt fordelt som forklart. Sjekk at
du har riktig masketall før du strikker
videre og juster eventuelt masketallet
på neste omgang.
Strikk 5 omganger natur, samtidig
som det på 4. omgang felles (32) 32
(34) 34 masker jevnt fordelt ved å
strikke ca hver 9. og 10. maske rett
sammen = (268) 288 (296) 316
masker.
Strikk diagram B, 5 omganger natur,
samtidig som det på siste omgang
felles (28) 28 (36) 36 masker jevnt
fordelt ved å strikke ca hver (9. og 10.)
9. og 10. (7. og 8.) 8. og 9. maske rett
sammen = (240) 260 (260) 280
masker.
Strikk diagram F, 5 omganger natur,
samtidig som det på 2. omgang felles
(48) 52 (52) 56 masker jevnt fordelt
ved å strikke hver 4. og 5. maske rett
sammen = (192) 208 (208) 224
masker.
Strikk diagram B.
Strikk 5 omganger natur, samtidig
som det på siste omgang felles (48) 52
(52) 56 masker jevnt fordelt ved å

Montering:
Halskant:
Skift til rundpinne nr 3.
Strikk diagram G. Strikk med natur, 1
omgang rett, 1 omgang vrang til
brettekant og 10 omganger glattstrikk
til belegg.
Fell løst av.
Brett belegg mot vrangsiden og sy til
med skjulte sting.
Sy sammen under ermene.
Sy sammen kant nede på ermene og
for- og bakstykke.

