MÅNEDENS OPPSKRIFT: FEBRUAR 2017

GENSER
Hefte 0611, nr 1
Genser med rundfelling
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 94 (101) 109 (116)
cm
Lengde: (58) 60 (62) 64 (66) cm
Ermelengde: (43) 44 (45) 46 (47)
cm
Garn:
Peer Gynt (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 91 m)
Garnmengde:
Hvitt 1001: (450) 500 (550) 600
(650) gram
Aqua 7033 – utgått farge,
kan erstattes med 7024 Sjøgrønn:
(100) 100 (150) 150 (150) gram
+ 100 g hvitt til hals/lue
+ 50 g aqua til pulsvanter
Garnalternativ:
Smart
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½ =
10 cm
Brettekant:
* 2 r – 1 kast - 2 r sammen *, gjenta fra * til * omg rundt.
For- og bakstykke:
Legg opp på rundp nr 3 med hvitt
(192) 208 (224) 240 (256) m.
Strikk rundt 3 cm glattstrikk. Strikk
så brettekant som beskrevet ovenfor. Videre mål tas herfra. Strikk 3
cm glattstrikk, skift til rundp nr 3 ½.
Fortsett rundt med glattstrikk. Når
arbeidet måler (35) 36 (37) 38 (39)
cm, deles det inn i for- og bakstykke slik: Fell av de første 12 m =
under ene ermet, strikk (84) 92
(100) 108 (116) m = bakstykket,
fell av de neste 12 m = under
andre ermet, strikk de siste (84) 92
(100) 108 (116) m = forstykket.
Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer:
Legg opp på strømpep nr 3 med
aqua (48) 52 (52) 56 (56) m. Strikk
rundt 3 cm glattstrikk. Strikk brettekant som på for- og bakstykket.
Videre mål tas herfra. Skift til hvitt
og strikk 3 cm glattstrikk. Skift til
strømpep nr 3 ½. Fortsett rundt
med hvitt og glattstrikk og øk 1 m
etter første og før siste maske på
omg ca hver (2 ½) 2 (2) 2 (2) cm til
i alt (80) 84 (88) 92 (96) m. Ved
hel lengde felles 12 masker på
undersiden. Strikk et erme til på
samme måte.
Bærestykket:
Sett ermene inn på samme rundpinne som for- og bakstykket over
de avfelte sidemaskene = i alt
(304) 328 (352) 376 (400) m. La
omgangen begynne med bakstykkets masker. Strikk med hvitt (0) 2

(4) 6 (8) omg rett over alle masker.
Videre strikkes mønster til bærestykket med fellinger som diagrammet viser = (94) 98 (102) 106
(110) m igjen når mønsteret er
ferdig strikket. Fortsett med aqua.
Strikk 1 r, 1 vr 7 cm (pass på at
den rette maskene kommer over
den naturhvite masken øverst på
mønsteret). Fell løst av med rette
og vrange masker. Brett vrangborden dobbel mot vrangen og sy den
til.
Sy sammen under ermene. Brett
mot vrangen langs brettekantene
og sy til.

Hals/lue:
Legg opp på liten rundp eller
strømpep nr 3 ½ med hvitt 124 m.
Strikk 1 r, 1 vr rundt 20 cm. Fell
løst av med rette og vrange masker.
Pulsvanter:
Legg opp på strømpep nr 3 med
aqua 56 m. Strikk 1 r, 1 vr rundt
15 cm. Fell av med rette og vrange
masker.

LUE
Størrelse:
Dame
Garn:
Alfa (85 % ren ny ull, 15 % mohair.
50 gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Aqua 7133: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm
Legg opp 72 m på p nr 7. Strikk
ribb: 4 rett, 4 vrang rundt. Strikk til
arb måler 18 cm. Fell en m i hvert
rette og hvert vrange felt = 54 m.
Strikk 4 omg uten felling. Fell en m
i hvert rette og hvert vrange felt =
36 m. Strikk 2 omg uten felling.
Fell en m i hvert rette og hvert
vrange felt = 18 m. Strikk 6 omg
uten felling. Strikk 2 rett sammen
omg rundt. Strikk 1 omg rett, trekk
tråden gjennom m og fest godt.

