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264∙05 GENSER MED STRIPER
DESIGN

Berit Kverneland Skårland

GARN

ADORE 60% alpakka, 40% akryl
nøster à 50 gram = 160 meter

STØRRELSER

S

(M)

L

(XL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde
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47
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(48)
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(72)
(50)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Lime nr 817
Oker nr 815
Lys brun nr 818

6
5
3

(7)
(6)
(3)

8
7
4

(8)
(7)
(4)

nøster
nøster
nøster

PINNEFORSLAG

Rundp nr 5. Liten rundp nr 4,5 til halsen

STRIKKEFASTHET 16 m glattstrikk med dobbelt garn
på p nr 5 = 10 cm
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Beg med nye nøster i siden på plagget slik at alle tråder

BAKSTYKKET

blir festet der.

Legg opp 75 (79) 83 (87) m med lime på p nr. 5 og strikk
2 p r. Str videre 2 (3) 4 (4) cm strukturstrikk. Fortsett med

Strukturstrikk NB! Ved fargeskifte strikkes 1 p. i glattstrikk

lime, strikk strukturstrikk og striper til hel lengde.

1. p: strikk 1 kantm. Begynn med 2 vr, 1 r *3 vr, 1 r * gjenta

Strikk slik til arbeidet måler ca. 47 (48) 49 (50) cm.

fra *-* og stikk 2 vr og 1 kantm til slutt på p.

Fell av 6 m i hver side til ermehull (likt for alle størrelser).

2. p: strikk r over r og vr over vr.

Fell videre på hver 2. p med 2,1 m = 57 (61) 65 (69) m).

Gjenta 2. p.

Strikk til arbeidet måler 63 (65) 67 (69) cm. Fell av de
midterste 17 (19) 21 (23) m til nakke og strikk hver side ferdig

Stripe med lys brun

for seg. Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p med

Strikk 1 p r fra retten og deretter 3 p glattstrikk fra vrangen

2,1 m. Strikk til arbeidet måler 66 (68) 70 (72) cm og fell av

(omvendt glattstrikk)

de resterende 17 (18) 19 (20) skulderm av til en jevn kant
som ikke strammer. Strikk høyre side likt, men speilvendt.

Strikk struktur fargestriper slik
* Strukturstrikk: 8 cm med lime

FORSTYKKET

Stripe med lys brun

Legg opp og strikk som på bakstykket til arbeidet måler

Strukturstrikk: 8 cm med oker

59 (61) 63 (65) cm. Fell av de midterste 11 (13) 15 (17) m til

Stripe med lys brun *

halsringning og strikk hver side ferdig for seg. Venstre side:

Gjesta fra *-*

Fell videre til halsringning på hver 2. p med 3,2,1 m (likt for
alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 66 (68) 70 (72) cm

Strikk frem og tilbake på rundp. Kantm str r på alle p.

og fell av de resterende 17 (18) 19 (20) skulderm av til en jevn

Hele enseren strikkes med dobbelt garn

kant som ikke strammer. Strikk høyre side likt, men speilvendt.
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ERMENE
Legg opp 39 (39) 43 (43) m med lime på p nr 5 og strikk
2 p r. Str videre (2 (3) 4 (4) cm i strukturstrikk med 1 kantm
i hver side. Fortsett med lime, strikk strukturstrikk og striper
som på bolen til hel lengde. Øk samtidig 1 m i hver side
innenfor 1 kantm på hver 4. cm til det i alt er 61 (63) 65 (67) m
i omgangen. Strikk til arbeidet måler 47 (48) 49 (50) cm.
Pass på at det avsluttes likt som på bolen. Fell av 6 m i hver
side til ermehull (likt for alle størrelser). Fell videre på hver
2. p med 2 m og videre med 1 m i hver side på hver 2. p til
ermetoppen måler 12 (13) 14 (15) cm. Fell av 2 m i begynnelsen
på de neste 2 p. Deretter felles de resterende m rett av til
en jevn kant som ikke strammer. Stikk det andre ermet likt.

MONTERING OG HALSKANT
Sy sm på skuldrene. Sy sidesømmen opp til ermehullene
med kantm til sømmemonn. Fest midt på ermet til
skulderen og sy i ermene.

HALSKANT
Strikk opp 64 (68) 72 (76) m med lime rundt halsen på liten
rundp nr 4,5 og strikk 8(9) 10 (10) cm i vrangbordstrikk med
1 r, 3 vr som på bolen. Fell av til en jevn kant som ikke
strammer. Fest alle løse tråder på vrangen.
Arbeidet kan presses lett fra vrangen, eller legg eventuelt
plagget flatt i fasong under fuktige håndklær og la det ligge
til det er tørt.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/GJESTALGARN
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