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DESIGN
Kari Haugen
GARN
NATURAL LANOLIN WOOL
100 % ren, ny ull. 50 gram = ca 100 meter
STØRRELSER
(4-6) 8-10 (12) år
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca (73) 82 (90) cm
Lengde ca (46) 52 (58) cm
Ermelengde (29) 35 (41) cm
GARNFORBRUK
Genser
Farge 1: 100 g alle str
Farge 2: (50) 50 (100) g
Farge3: 50 g alle str
Farge4: (250) 300 (350) g
Farge5: 50 g alle str
Farge 6: 50 g alle str
Løshals
Farge 1: (50) 50 (100) g
FARGER
Genser
Farge 1: Bringebær melert 1447
Farge 2: 3102 Pudder (50) 50 (100) g
Farge3: Dus grårosa 1410
Farge4: Beige melert 1422
Farge5: Oransje 1434
Farge 6: Hvit 1438
Løshals
Farge 1: Bringebær melert 1447
PINNEFORSLAG
Stor og liten rund p og strømpep
nr 3, 3 ½ og 4
STRIKKEFASTHET
22 m x 27 omg mønster, 29 omg
glattstrikk på p nr 3,5 = 10 x 10 cm.
Ribbestrikk løs hals, lett strukket: 24 m = 10 cm

Sjekk
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.

FINN RIKTIG STØRRELSE
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
FORKORTELSER
frg = farge, m=maske, r = rett, vr = vrang,
omg = omgang(er), p = pinner, arb = arb
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GENSER
NB! Ved lange trådsprang i mønsteret, bør trådene krysses på
vrangen.
FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp (162) 180 (198) m med frg 1 på p nr 3 og strikk
rundt vrangbord 1 r, 1 vr (5) 5 (6) cm. Skift til p nr 4 og strikk
videre Mønster A. Skift til p nr 3 ½ og fortsett med ensfarget
glattstrikk i frg 4. Når arb måler (30) 35 (40) cm, skal det felles
til ermehull i hver side. Fell 4 m, strikk (73) 82 (91) m, fell 8 m,
strikk (73) 82 (91) m, fell 4 m. Legg arb til side mens ermene
strikkes.
ERMER
Legg opp (38) (42) 46 m med frg 1 på p nr 3 og strikk (5) 5 (6)
cm vrangbord 1 r, 1 vr. Skift til p nr 4, øk 5 m jevnt fordelt
= (43) 47 (51) m og strikk Mønster A. Pass på at merket for
’midten’ på diagrammet kommer midt oppå ermet. Øk 2 m
midt under ermet hver 2 cm (9) 11 (13) ganger. Etter Mønster
A skiftes det til p nr 3 ½ og det strikkes glattstrikk i frg 4. Når
alle økinger er gjort = (61) 69 (77) m, skal det videre strikkes
uten å øke til ermet måler (29) 35 (41) cm. Strikk 1 omg til
hvor det felles 8 m midt under ermet (4 m først og sist på
omg) = (53) 61 (69) m igjen. Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.

BÆRESTYKKE
Sett erme + forstykke + erme + bakstykke inn på samme
rundp = (252) 286 (320) m. La omg begynne bak.
Str. (8-10) 12 år: Fortsett med ensfarget glattstrikk. Sett et
merke der hvor delene møtes = 4 merker. På 2. omg felles
slik: Før merkene strikkes 2 m vridd r sammen, etter merkene
strikkes 2 m r sammen = 8 m felt. Gjenta denne fellingen
annenhver omg 1 (3) ganger til = (270) 288 m. Alle str: Skift
til p nr 4. Fell på første omg (12) 0 (0) m og strikk Mønster B.
Fell på første omg (24) 30 (24) m og strikk Mønster C. Fell på
de siste 5 omg som vist på diagrammet.
Når hele Mønster C er strikket, skal det være (180) 200 (220)
m. Strikk Mønster D og fell som angitt. Skift deretter til p nr 3.
Strikk 1 r, 1 vr (6) 7 (8) cm. Fell av litt løst med vr og r m.
Brett kanten dobbel mot vrangen og sy fast. Sy sammen
under ermene.

LØSHALS
Legg opp (88) 96 (104) m med frg 1 på p nr 4. Strikk rundt 1 r,
1 vr (10) 12 (14) cm. Del antall m i to like deler = (44) 48 (52)
m til hver del = forstykke og bakstykke. Strikk ca (5) 6 (7)
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DIAGRAM

Mønster D

fell (18) 22 (26) m
= (84) 92 (100) m
fell (18) 18 (24) m
= (102) 114 (126) m
fell (30) 30 (30) m
= (120) 132 (150) m
fell (18) 24 (24) m
= (150) 162 (180) m
gjenta

Mønster C

fell (12) 14 (16) m
= (168) 186 (204) m

= (180) 200 (220) m

fell (24) 30 (24) m
= (216) 240 (264) m

gjenta
Mønster B

gjenta

fell (12) 0 (0) m
= (240) 270 (288) m

Mønster A

Midt på
erme

gjenta

= Frg 1
= Frg 2
= Frg 3
= Frg 4
= Frg 5
= Frg 6

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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