SILJA
RUNDBRINGEGENSER
MODELL 266∙05

SILJA SUPERWASH

#GJESTALGARN #GG
#HOUSEOFYARN_NORWAY

2,5+3 2,5+3

2,5+3 SILJA SUPERWASH

266∙05 SILJA RUNDBRINGEGENSER
DESIGN

Gjestal Garn

GARN

SILJA SUPERWASH
80 % ull, 20 % nylon,
50 gram = ca 150 meter

STØRRELSER

XS

(S)

M

(L)

XL

(XXL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
85 (92) 100 (108) 115 (125) cm
Hel lengde* ca
53 (54) 55 (56) 58 (60) cm
Ermelengde ca
46 (47) 48 (49) 50 (51) cm
* målt midt foran, før halskanten
GARNFORBRUK
Natur 300
Svart 301
Rød 304
Grønn 312
Gul 318
PINNEFORSLAG

7
(8)
9
(10) 11
1
(1)
1
(1)
2
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

(12)
(2)

nøster
nøster

Liten og stor rundp
og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET 26 m glattstrikk og mønster
på p nr 3 = 10 cm
NB! Vi regner med at 31 omganger i høyden = 10 cm. Dette
kan variere litt for hver enkelt og vil dermed påvirke lengdene.
Alternativt garn: ADORE ALPAKKA

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

Den siste m på omgangen hele tiden strikkes vr. Øk 1 m på

Legg opp 220 (240) 260 (280) 300 (324) m med natur på

hver side av vr m på hver 2. (2.) 1,5. (1,5.) 1,5. (1,5.) cm. Etter 5

rundp nr 2,5 og strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

omganger med natur, strikkes mønster etter diagram A.

Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk. Når arbeidet måler 32 (32)

Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.

33 (33) 34 (35) cm, felles 12 (12) 14 (14) 16 (16) m i hver side

Etter mønsteret strikkes glattstrikk med natur med økinger

til ermehull = 98 (108) 116 (126) 134 (146) m til for- og

som før, til i alt 86 (92) 98 (104) 110 (114) m.

bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

Strikk til ermet måler 46 (47) 48 (49) 50 (51) cm.
Fell av 12 (12) 14 (14) 16 (16) m midt under ermet. (= (5) 5 (6)

ERMENE

(6) 7 (7) m på den ene siden av vr m og 6 (6) 7 (7) 8 (8) m på

Legg opp 50 (52) 54 (56) 58 (58) m med natur på strømpep

den andre siden.)

nr 2,5 og strikk 8 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Strikk det andre ermet på samme måte.

Skift til p nr 3 og strikk glattstrikk. Samtidig som det på 1.
omgang økes 6 m jevnt fordelt.
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BÆRESTYKKET
Sett bakstykket, venstre erme + forstykket og høyre erme inn
på samme rundp nr 3 = 344 (376) 400 (432) 456 (488) m.
Omgangen begynner bak, før venstre erme, og strikk
glattstrikk med natur. Sett en merketråd i hver sammenføyning = 4 tråder.
På 3. omgang felles det til raglan slik: Etter merketrådene
strikkes 2 m r sammen, før merketrådene strikkes 2 m vridd r
sammen = 8 m felt. Gjenta fellingene på hver 2. omgang til
det er felt i alt 13 (15) 17 (19) 21 (23) ganger = 240 (256) 264
(280) 288 (304) m.
Strikk mønster etter diagram B og fell som vist i diagrammet.
Bordene i mønsteret har ulik lengde på mønsterrapporten.
De m som er rammet inn i en rute på venstre side av
diagrammet, viser 1 rapport. Den skal gjentas hele omgangen.
Skift til rødt og p nr 2,5. Strikk 12 cm vrangbord rundt med 1
r, 1 vr.
Fell av litt løst med r og vr m.

MONTERING
Sy sammen hullene under ermene.
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Fell 48 (50) 48 (54) 52 (52) m jevnt fordelt
= 192 (206) 216 (226) 236 (252) m

DIAGR AM A, B
240 (256) 264 (280) 288 (304) m

Gjenta
A

Midt på
erme

Gjenta

B

Fell 22 (18) 24 (20) 26 (32) m jevnt fordelt
= 118 (122) 126 (130) 134 (138) m
Fell 24 (32) 34 (42) 44 (42) m jevnt fordelt
= 140 (140) 150 (150) 160 (170) m
Fell 16 (18) 16 (18) 16 (18) m jevnt fordelt
= 164 (172) 184 (192) 204 (212) m
Fell 12 (16) 16 (16) 16 (22) m jevnt fordelt
= 180 (190) 200 (210) 220 (230) m
Fell 48 (50) 48 (54) 52 (52) m jevnt fordelt
= 192 (206) 216 (226) 236 (252) m

240 (256) 264 (280) 288 (304) m

Gjenta
A

Natur
Svart
Rød
Grønn
Gul

Midt på
erme

Gjenta
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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