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Dale Garn - en del av

DG 435-31A
ODER GENSER

DESIGN
Ane Kydland Thomassen
GARN
MERINO 22 100 % ekstra fin merinoull,
50 gram = ca 125 meter
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL
NB! Se plaggets mål, og velg riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 91 (96) 102 (111) 118 (129) 135 cm
Hel lengde midt bak ca 62 (64) 66 (68) 70 (72) 74 cm
Ermelengde ca 54 cm, eller ønsket lengde
GARNFORBRUK
Farge 1 9 (9) 10 (11) 12 (13) 14 nøster
Farge 2 1 (1) 1 (1) 2 (2) 2 nøster
Farge 3 1 nøste alle størrelser
Farge 4 1 nøste alle størrelser
FARGER
Farge 1 Beige pudder 2022
Farge 2 Varm brun 2008
Farge 3 Maisgul 2020
Farge 4 Lys brun melert 2006
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3 og 4
STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
28 omganger glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC,
NATURAL LANOLIN WOOL

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 (212) 224 (244) 260 (284) 296 m med farge 1
på rundp nr 3.
Strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Sett et merke
rundt 1 m i hver side med 99 (105) 111 (121) 129 (141) 147 m til
for- og bakstykket.
Skift til rundp nr 4, og strikk glattstrikk til arbeidet måler
41 (43) 44 (46) 47 (49) 50 cm. På siste omgang felles 15 m av
til ermehull i hver side (= merke-m + 7 m på hver side)
= 85 (91) 97 (107) 115 (127) 133 m til for- og bakstykket.
La m stå på p.
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ERMENE
Legg opp 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 m med farge 1 på
strømpep nr 3.
Strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til p nr 4.
Sett et merke rundt 1. m (= midt under ermet).
Strikk videre i glattstrikk. Samtidig, på 1. omgang, økes
8 (8) 10 (10) 12 (12) 14 m jevnt fordelt = 58 (60) 64 (66) 70
(72) 76 m.
Når arbeidet måler 8 cm, økes 1 m på hver side av merke-m.
Gjenta økningene på hver 4. (3,5.) 3,5. (3,5.) 3,5. (3.) 3. cm i alt
11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 ganger = 80 (84) 88 (92) 96 (100) 104
m. Strikk til arbeidet måler 54 cm, eller ønsket lengde.
På siste omgang felles 15 m av midt under ermet (= 7 m på
hver side av merket) = 65 (69) 73 (77) 81 (85) 89 m.
La m stå på p, og strikk et erme til.
BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn
på p nr 4 = 300 (320) 340 (368) 392 (424) 444 m. Sett et
merke rundt 2 m i hver sammenføyning (= 1 m fra ermet og
1 m fra for- eller bakstykket) = 4 merker.
Strikk mønster etter diagrammet. Tell ut fra midt på hvert
stykke hvor diagrammet begynner. Når diagrammet er ferdig,
strikkes resten av arbeidet med farge 1.
Samtidig, på 2. omgang etter sammenføyningen, felles det til
raglan ved å strikke 2 vridd r sammen før hvert merke, og 2 r
sammen etter hvert merke. Fell med den fargen som passer
best inn i mønsteret. Merke-m strikkes hele tiden med farge 1.
Gjenta raglanfellingene på hver 4. omgang 6 (4) 3 (0) 0 (0) 0
ganger til, og på hver 2. omgang 11 (15) 18 (23) 24 (24) 24
ganger til = 156 (160) 164 (176) 192 (224) 244 m.
Sett 19 (21) 23 (25) 27 (29) 31 m midt foran på en
maskeholder til hals. Strikk fram og tilbake, og fell videre til
halsen i begynnelsen av hver p 3,2 m i hver side, og deretter
1 m til raglanfellingene er ferdige.
Samtidig felles det videre til raglan på hver 2. p 6 (6) 6 (7) 6
(3) 3 ganger og på hver p 0 (0) 0 (0) 2 (8) 10 ganger.
NB! Når det felles til raglan fra vrangen, strikkes 2 vr sammen
før hvert merke, og 2 vridd vr sammen etter hvert merke.

DIAGRAM
Midt foran/bak
Midt på ermet

HALSKANT
Skift til rundp nr 3, og strikk opp ca 10 m pr 5 cm, inkludert m
på p/maskeholder. M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 7 cm vrangbordstrikk rundt med 1 vridd r, 1 vr. Fell løst
av med r og vr m.

Farge 1
Farge 2

MONTERING
Brett halskanten dobbel mot vrangen, og sy til. Sy sammen
under ermene.

Farge 3
Farge 4
Gjenta

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