GENSER MED
STRUKTURMØNSTER
MODELL 265∙02

BOMULL SPORT

#GJESTALGARN #GG
#HOUSEOFYARN_NORWAY

3,5+4

265∙02

3,5+4 3,5+4

BOMULL SPORT

GENSER MED STRUKTURMØNSTER

DESIGN

Berit Kverneland Skårland

GARN

BOMULL SPORT
100% mercerisert bomull
50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER

S

(M)

L

(XL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

87
62
48

(95)
(64)
(49)

102
66
49

(109)
(68)
(50)

GARNFORBRUK
Blå nr 326
Beige nr 384

10
1

(11)
(1)

12
1

(13)
(1)

PINNEFORSLAG

Strømpep, liten og stor rundp nr 3,5 og 4

cm
cm
cm

nøster
nøste

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk og mønster på p
nr 4 = 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

BOLEN

(48) 49 (50) cm. Fell av 15 m midt under ermet (merke-m og

Legg opp 192 (208) 224 (240) m med beige på p nr 3,5 og

7 m på hver side av merke-m). Strikk det andre ermet likt.

strikk 1 omgang vr. Skift til blå og strikk 1omgang r og 1

NB! Begynn fellingene under ermet slik at det blir likt som på

omgang vr (rillestrikk). Sett ett merke i hver side (over 1 m)

bolen.

med 95 (103) 111 (119) m til hver side av merke-m. Skift til p
nr 4 og strikk mønster etter diagrammet til arbeidet måler 44
(45) 46 (47) cm. Fell av 15 m i hver side til ermehull (merke-m

BÆRESTYKKE

og 7 m til hver side av merke-m.) Legg arbeidet til side og

Sett alle delene inn på samme rundp nr 4 = 292 (324) 340

strikk ermene.

(372) m og fell til raglan i alle 4 sammenføyningene slik (sett
ett merke i sammenføyningene): Begynn ved merket på

ERMENE

bakstykket/erme. Ta 1 m løst av p, strikk 1 m r og trekk den

Legg opp 48 (48) 48 (56) m med beige på strømpep nr 3,5

løse m over. Strikk til 2 m før neste merke. Strikk 2 m r

og strikk 1 omgang vr. Skift til blå og strikk 1 omgang r og 1

sammen, ta 1 m løst av p, strikk1 m r og trekk den løse m

omgang vr (rillestrikk). Skift til p nr 4 og strikk mønster etter

over. Gjenta denne fellingen i alle 4 sammenføyningene

diagrammet. Sett ett merke over 1 m der omgangen begyn-

(avslutt omgangen med 2 m r sammen) på hver 2. omgang

ner. Øk 1 m på hver side av merket på hver 2,5. (2.) 2. (2.) cm

til arbeidet måler 60 (62) 64 (66) cm eller til det er 116 (116)

til det i alt er 80 (88) 88 (96) m. Strikk til arbeidet måler 47

124 (124) m igjen i omgangen. Skift til p nr 3,5. Strikk 1
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omgang r og 1 omgang vrang. Skift til beige, strikk 1 omgang

DIAGR AM

r, 1 omgang vr og fell av m.

MONTERING
Gjenta

Sy sammen under ermene og fest alle løse tråder på
vrangen.
Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Ta p under den løse tråden (over 5 m) og strikk den r sammen med m
Ta 5 m løst av p med tråden foran arbeidet (tegnet gjelder over alle 5 m)
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FOTO: WENCHE HOEL-KNAI | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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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
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FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/GJESTALGARN
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