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266-10 LAUVNES GENSER

BOLEN

Legg opp 224 (256) 288 (320) m med mørk grå på p nr 3 og 

strikk rundt vrangbord med 1 vridd r, 1 vr 6 (6) 6 (7) cm. 

Skift til p nr 3,5. Strikk 1 omgang med mørk grå.

Sett ett merke rundt 1 m i hver side (= merkem) med 111 

(127) 143 (159) m mellom hver merkem.

Strikk videre med denne inndeling: *Merkem strikkes hele 

tiden r med mørk grå, strikk mønster etter diagrammet*. 

Begynn ved merket for valgt størrelse. Gjenta fra *-*.

Når arbeidet måler ca 52 (58) 63 (64) cm settes de midterste 

25 (27) 27 (29) m på forstykket på en tråd. Strikk videre fram 

og tilbake og fell på hver 2. p i hver side til halsen 3,2,1,1,1 m. 

Strikk til arbeidet måler ca 61 (67) 72 (73) cm. Fell av.

ERMENE

Legg opp 44 (48) 52 (56) med mørk grå på strømpep nr 3 og 

strikk rundt vrangbord med 1 vridd r, 1 vr 6 (6) 6 (7) cm.

Skift til p nr 3,5. Strikk 1 omgang med mørk grå hvor det økes 

7 m jevnt fordelt = 51 (55) 59 (63) m. 

Strikk mønster etter diagrammet, tell ut fra midt på ermet 

hvor diagrammet begynner.

Øk 2 m midt under ermet på hver 1,5. cm 6 ganger (likt for 

alle størrelser) og deretter hver 2. cm 14 (15) 16 (17) ganger = 

91 (97) 103 (109) m. 

Strikk til ermet måler 48 (49) 50 (51) cm. 

Vreng ermet og strikk 2 cm glattstrikk fram og tilbake til 

belegg. Fell av.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Merk av ermevidden i hver side. Sy 2 maskinsømmer med 

korte sting rundt merkingen. Klipp opp mellom sømmene.

Sy sammen skuldrene. 

DESIGN Gjestal Garn

GARN  RUBIN SUPERWASH 
  100% SUPERWASH ULL, 
  50 gram = ca 100 m

STØRRELSER
Unisex S/M (M/L) XL (XXL)

PLAGGETS MÅL 
Overvidde ca 97 (111) 125 (139) cm
Hel lengde ca 61 (67) 72 (73) cm
Ermelengde ca 48 (49) 50 (51) cm

GARNFORBRUK 
Mørk grå melert 427 10 (10) 11 (11) nøster
Lys grå melert 403 7 (8) 8 (9) nøster

PINNEFORSLAG Liten og stor rundp
 og strømpep nr 3 og 3,5
 
STRIKKEFASTHET 23 m glattstrikk og
 mønster på p nr 3,5 = 10 cm 

      Alternativt garn: PURE MERINO eller SAFIR GARN

   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
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Sy i ermene. Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets 

underkant. Begynn midt på skulderen og sy hver side.

Brett belegget over klippekanten og sy til med løse sting.

HALSKANT

Sett m fra tråden over på en liten rundp nr 3. Strikk opp 11-12 

m pr 5 cm med mørk grå rundt resten av halsåpningen. 

M-tallet må være delelig med 2.

Strikk 7 (8) 9 (10) cm (eller ønsket lengde) vrangbord med 1 

vridd r, 1 vr. 

Fell av i vrangbordstrikk til en kant som ikke strammer.

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.
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