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CORTINA 1956
BARNEGENSER

DESIGN
Bitten Eriksen i 1956
GARN
NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren, ny ull,
50 gram = ca 100 meter
Alternativt garn: LERKE, MERINO 22,
ALPAKKA FORTE CLASSIC
STØRRELSE
(6) 8 (10) 12 år
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca. (79) 85 (90) 95 cm
Lengde ca. (45) 50 (54) 58 cm
Ermelengde ca. (32) 35 (38) 42 cm
GARNFORBRUK
Farge 1 (250) 300 (350) 400 g
Farge 2 (100) 150 (150) 200 g
FARGER
Farge 1 Mørk indigo 1437
Farge 2 Hvit 1438
NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da
original-garnet har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene
avvike noe fra bildet.
PINNEFORSLAG
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½ eller 4
STRIKKEFASTHET
22 m x 29 omg glattstrikk, 27 omg mønster = 10 x 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, frg = farge,
omg = omgang, beg = begynn

For oppskrift på genser se DG 280-17
For oppskrift på barnegenser se DG 280-19
For oppskrift på barnegenser se DG 280-20
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Mønster A

Gjenta mot venstre

FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp med frg 1 på p nr 3 (174) 186 (198) 210 m.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr 5 cm. Bytt til p nr 3 ½. Sett et merke
i hver side med (87) 93 (99) 105 m til hver halvdel. Strikk
glattstrikk i frg 1 til arb måler (25) 30 (34) 38 cm.
Strikk Mønster A på forstykket (første halvdel). Tell ut slik at
merket for midten kommer midt foran. Gjør dette en gang
til slik at for - og bakstykket blir likedan. Strikk så Mønster
B. Begynn ved det første merket for riktig str og strikk som
angitt til det andre merket for riktig str. Gjør dette en gang til
slik at for- og bakstykket blir likedan. Strikk videre Mønster A
en gang til og deretter Mønster C. Avslutt med 1 omg vr og
5 omg glattstrikk i frg 2 til belegg. Fell av.
ERMER
Legg opp med frg 1 på strømpep nr 3 (40) 42 (44) 46 m og
strikk vrangbord 1 r, 1 vr 5 cm. Øk 1 m for alle str på siste omg
= (41) 43 (45) 47 m. Skift til p nr 3 ½. Strikk glattstrikk i frg 1 og

Gjenta mot høyre

Midten
øk 1 m først og sist på omg ca. hver 1 ½ cm (16) 17 (18)
19
ganger = (73) 77 (81) 85 m. Når arb måler (12) 15 (18) 22
cm, skal Mønster A strikkes. Tell ut slik at merket for midten
kommer midt oppå ermet. Fortsett med Mønster B,
Midt på erme
Mønster A en gang til og deretter Mønster C.
Mønster B
Vreng ermet og strikk 5 p glattstrikk fram og tilbake
(med vrangen ut) til belegg. Fell av.

MONTERING
Damp delene lett på vrangen. Merk av ermevidden med en
tråkletråd i hver side. Sy 2 maskinsømmer med små siksaksting på hver side av tråklingen. Klipp opp mellom sømmene.
Brett i vr-omg øverst og sy belegget løst til på vrangen.
Sy sammen over skuldrene fra retten i vr-omg, men la det stå
åpent ca. (16) 17 (18) 19 cm til halsen.
Sy i ermene: Fest ermet midt på skulderen og i ermehullets
underkant. Begynn midt på skulderen og sy hver side.
Sy belegget over klippekanten.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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