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DG 410-03G
CORTINA GENSER

DESIGN
CORTINA er designet av Bitten Eriksen i 1956
REDESIGN
Anne-Kirsti Espenes
GARN
LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 115 meter
Alternativt garn: NATURAL LANOLIN WOOL,
ALPAKKA FORTE CLASSIC, MERINO 22
STØRRELSER
S (M) L (XL) XXL
NB! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 91 (98) 105 (115) 124 cm
Hel lengde ca 56 (58) 59 (59) 60 cm
Ermelengde ca 47 (48) 49 (49) 50 cm
GARNFORBRUK
Farge 1 8 (9) 10 (11) 12 nøster
Farge 2 2 (2) 2 (3) 3 nøster
FARGER
Farge 1 Latte 8168
Farge 2 Ubleket hvit 0020
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4
STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk og mønster på p nr 4 = 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
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

BOLEN
Legg opp 200 (216) 232 (252) 272 m med farge 1 på rundp
nr 3,5. Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 4 og strikk glattstrikk til arbeidet måler 36 (37)
37 (38) 38 cm. Strikk mønsteret etter diagram A slik: *Begynn
ved pilen for valgt størrelse og strikk som vist i diagrammet til
den andre pilen* = forstykket. Gjenta fra *-* = bakstykket.
NB! På siste omgang i diagrammet felles det til ermehull slik:
Fell av 4 m, strikk 92 (100) 108 (118) 128 m, fell av 8 m, strikk
92 (100) 108 (118) 128 m, fell av 4 m.
Legg arbeidet til side og strikk ermene.
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ERMENE
Legg opp 48 (50) 52 (52) 54 m med farge 1 på strømpep
nr 3,5. Strikk 5 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 4. Strikk videre i glattstrikk, samtidig som
det økes 2 m midt under ermet. Gjenta økingene på hver
3. (2,5.) 2,5. (2.) 2. cm 13 (14) 16 (19) 20 ganger til = 76 (80)
86 (92) 96 m. Når ermet måler 46 (47) 48 (48) 49 cm,
strikkes mønsteret etter diagram B. Tell ut fra midt på ermet
hvor diagrammet begynner. Samtidig, på siste omgang i
diagrammet felles 8 m av midt under ermet = 68 (72) 78
(84) 88 m.
Strikk et erme til.

Fortsett med mønster etter diagram E og fell jevnt fordelt
som vist i diagrammet = 144 (160) 168 (184) 192 m.
Videre strikkes glattstrikk med farge 1. Samtidig, på
2. omgang felles det slik: *Strikk 2 m r sammen, 16 (18) 19
(21) 22 r*, gjenta fra *-* ut omgangen = 136 (152) 160
(176) 184 m. Strikk 1 omgang uten fellinger. Neste omgang
strikkes slik: *Strikk 2 m r sammen, 15 (17) 18 (20) 21 r*, gjenta
fra *-* ut omgangen = 128 (144) 152 (168) 176 m.
Strikk 1 omgang uten fellinger. Fortsett å felle på hver
2. omgang, med 1 m mindre mellom hver felling, til det er
14 (14) 14 (15) 15 m mellom fellingene= 120 (120) 120
(128) 128 m. Strikk 1 omgang og fell 4 (4) 0 (4) 4 m jevnt
fordelt = 116 (116) 120 (124) 124 m. La m stå på p.

BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn
på rundp nr 4 = 320 (344) 372 (404) 432 m.
Strikk mønster etter diagram C og fell jevnt fordelt som vist
i diagrammet = 286 (312) 338 (364) 390 m. Klipp av tråden.
Sett et merke midt på forstykket. Tell 78 (78) 104 (104) 104 m
tilbake fra midten. Omgangen begynner her. Dette for
at «et kryss» i mønsteret skal komme midt foran. Strikk
mønster etter diagram D.

HALSKANT
Strikk mønsteret etter diagram F. Skift til p nr 3,5 og fortsett
med farge 2. Strikk 1 omgang vr til brettekant og ca 3 cm
glattstrikk til belegg. Fell av uten å stramme.
MONTERING
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy belegget fast
med litt løse sting. Sy sammen under ermene.
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