DAVINA
GENSER
DG 355-09 | ALPAKKA FORTE & KIDSILK ERLE

Dale Garn - en del av

DG 355-09
DAVINA GENSER

DESIGN
DM Collection
STØRRELSER
XS-S (M) L-XL
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 113 (122) 132 cm
Hel lengde ca 64 (66) 68 cm
Ermelengde ca 44 (45) 45 cm
GARNFORBRUK
Farge 1 6 (6) 7 nøster
Farge 2 2 (3) 3 nøster
Farge 3 1 nøste alle størrelser
Farge 4 2 (3) 3 nøster
Farge 5 1 nøster alle størrelser
Farge 6 1 nøste alle størrelser
FARGER
Farge 1 ALPAKKA FORTE, Denim melert 707
Farge 2 ALPAKKA FORTE, Indigo melert 708
Farge 3 ALPAKKA FORTE, Latte beige melert 701
Farge 4 KIDSILK ERLE, Lys denim 9040
Farge 5 KIDSILK ERLE, Jeansblå 5853
Farge 6 KIDSILK ERLE, Beige 2621
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 4 og 4,5
STRIKKEFASTHET
17 m glattstrikk med 1 tråd ALPAKKA FORTE + 1 tråd KIDSILK
ERLE på p nr 4,5 = 10 cm
Alternativ for ALPAKKA FORTE: ALPAKKA

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
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

MØNSTER VRANGBORD
1.-2. omgang: *1 r, 1 vr*, gjenta *-* ut omgangen.
3. omgang: R.
4. omgang: Vr.
Gjenta 1.-4. omgang.
STRIPEMØNSTER 1
1.-2. omgang: 2 omganger r med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge
4.
3. omgang: 1 omgang r med 1 tråd farge 2 + 1 tråd farge 5.
Gjenta 1.-3. omgang.
STRIPEMØNSTER 2
1.-2. omgang: 2 omganger r med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 4.
3.-4. omgang: 2 omganger r med 1 tråd farge 2 + 1 tråd
farge 5.
5.-6. omgang: 2 omganger r med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 4.
7.-8. omgang: 2 omganger r med 1 tråd farge 3 + 1 tråd
farge 6.
Gjenta 5.-8. omgang.
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BOLEN
Legg opp 192 (208) 224 m med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 4
på rundp nr 4 og strikk 20 omganger rundt med mønster for
vrangbord.
Skift til p nr 4,5. Strikk stripemønster 1 til arbeidet måler
42 (43) 44 cm og fell på siste omgang 8 m i hver side til
ermehull = 88 (96) 104 m til for- og bakstykket. Legg arbeidet
til side mens ermene strikkes.
ERMENE
Legg opp 44 (46) 48 m med 1 tråd farge 1 + 1 tråd farge 4 på
strømpep nr 4 og strikk 20 omganger rundt med mønster for
vrangbord.
Skift til p nr 4,5, strikk stripemønster 1 og øk 2 m midt under
ermet på hver 2,5. cm 12 (13) 14 ganger = 68 (72) 76 m. Når
arbeidet måler ca 20 cm og siste omgang er 3. omgang
i Stripemønster 1, strikkes stripemønster 2 (økingene
fortsetter som før) til det er 10 beige striper. Videre strikkes
stripemønster 1 til arbeidet måler ca 44 (45) 45 cm og siste
omgang er lik nest siste omgang på bolen. Strikk 1 omgang til
og fell 8 m midt under ermet = 60 (64) 68 m.
Strikk det andre ermet på samme måte.
SAMMENSTRIKKING MED RAGLAN
Sett erme + forstykke + erme + bakstykke inn på samme
rundp nr 4,5 = 296 (320) 344 m.
Fortsett med stripemønster 1. Sett et merke der hvor delene
møtes. La omgangen begynne bak. På 3. omgang felles slik:
Før merkene, ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over
1 r. Etter merkene, strikk 2 m r sammen = 8 m felt.
Gjenta fellingene på hver 2. omgang til det er felt i alt
20 (21) 22 ganger = 136 (152) 168 m.
Sett 16 (18) 20 m midt foran på en tråd.
Strikk videre fram og tilbake og fell til halsen på hver
2. omgang (samtidig som det fortsatt felles til raglan) 2 m
2 ganger og deretter 1 m til halsfellingen møter
raglanfellingen. La m stå på p. NB! På grunn av
stripemønsteret, vil noen raglanfellinger komme på
vrangen når det strikkes fram og tilbake. Da felles slik: Før
merketrådene strikkes 2 m vr sammen. Etter merketrådene,
strikk 1 m og sett den tilbake på venstre p, løft m nr 2
(som ikke er strikket) over m nr 1 (den som nettopp ble
strikket) og flytt m over på høyre p.
MONTERING
Sy igjen hullene under ermene.
HALSKANT
Flytt m over på en rundp nr 4, ta med m som ble satt på en
tråd og strikk opp 8-9 m pr 5 cm der det ble felt til halsen.
La omgangen begynne på den ene skulderen, bruk 1 tråd
farge 1 + 1 tråd farge 4 og strikk mønster for vrangbord
ca 16 cm eller til ønsket lengde. Fell av uten å stramme.

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