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266-04 BYRKJE GENSER
DESIGN

Gjestal Garn

GARN

SAFIR 100% Ren ny ull,
50 gram = 100 meter
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GARNFORBRUK
Lys grå 403
Safran 416
Grå melert 405
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PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp og strømpep
nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm
NB! Vi regner med at 27 omganger i høyden = 10 cm. Dette
kan variere litt for hver enkelt og vil dermed påvir-ke lengdene.
Alternativt garn: PURE MERION ELLER
RUBIN SUPERWASH

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
Legg opp 132 (140) 148 (152) 176 m med lys grå på rundp nr
3 og strikk 4 (4) 5 (6) 6 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.
Skift til p nr 3,5 og strikk 2 omganger glattstrikk, samtidig
som det på 1. omgang økes jevnt fordelt til 136 (144) 152
(160) 176 m. Strikk mønster etter diagram A. Sett ett merke i
hver side med 68 (72) 76 (80) 88 m til for- og bakstykket.
Strikk videre med lys grå til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) 38
cm. Fell av 12 m (likt alle størrelser) i hver side til ermehull
(= 6 m på hver side av hvert merke).
Legg arbeidet til side og strikk ermene.
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ERMENE
Legg opp 36 (36) 40 (44) 44 m med lys grå på strømpep nr 3
og strikk 4 (4) 5 (6) 6 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift
til p nr 3,5 og strikk 2 omganger glattstrikk, samtidig som det
på 1. omgang økes jevnt fordelt til 38 (40) 44 (46) 48 m.
Strikk mønster etter diagram A, tell ut fra midten på ermet
hvor de forskjellige størrelser skal begynne.
Fortsett med lys grå. Sett samtidig ett merke midt under
ermet og øk 1 m på hver side av merket på hver 2,5. cm (likt
for alle størrelser) til i alt 52 (56) 60 (64) 70 m.
Strikk til ermet måler 24 (27) 33 (36) 38 cm.
Fell av 12 (12) 12 (12) 10 m midt under ermet til erme-hull.
Legg arbeidet til side og strikk ett erme til på sam-me måte.

BÆRESTYKKET
Sett bakstykket, venstre erme, forstykket og høyre er-mes m
inn på rundp nr 3,5 = 192 (208) 224 (240) 272 m.
Sett ett merke i hver sammenføyning = 4 merker
Strikk mønster etter diagram B og fell som vist på diagrammet.

MONTERING
HALSKANT
Skift til lys grå og liten rundp nr. 3. Strikk 1 omgang glattstrikk
over alle m, samtidig som det felles jevnt fordelt til 80 (84)
88 (92) 96 m.
Strikk 12 (12) 14 (15) 16 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m til en jevn kant som ikke strammer.
Sy sammen under ermene.
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Ta 2 m r løst av p, strikk 1 r,
trekk de 2 løse m over
= 168 (182) 196 (210) 238 m

DIAGRAM A, B
Gjenta
A

Gjenta
Midt på erme

B

6(8)10 år. Strikk * 2 m r sammen, 3 r*,
gjenta fra *−* = 112 (120) 136 m
6(8)10 år: Strikk *2 m r sammen, 4 r*,
= 140 (150) 170 m
2 (4) år. Strikk *2 m r sammen, 2 r*, gjenta fra *−*
= 108 (117) m. Avslutt mønsteret her
Strikk *2 m r sammen, 5 r, 2 m r sammen, 5 r*,
gjenta fra *−* = 144 (156) 168 (180) 204 m

Ta 2 m r løst av p, strikk 1 r,
trekk de 2 løse m over
= 168 (182) 196 (210) 238 m

Gjenta
A

Lys grå
Oker
Grå

Gjenta
Midt på erme
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