
Dale Garn - en del av 

GENSER
DG 306-15 | MYK PÅFUGL



2

GENSER

DG 306-15

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

FOTO OG REPRO: NILS SKOGSTRØM

DESIGN 

Dale Garn

GARN

MYK PÅFUGL 73 % mohair, 22 % ull, 5 % polyamid,

50 gram = ca 90 meter

STØRRELSER 

(XS) S (M) L-XL

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca (101) 106 (112) 117 cm

Lengde ca (72) 74 (76) 78 cm

Ermelengde ca (50) 51 (52) 53 cm

GARNFORBRUK

5563 Marine (400) 450 (500) 550 g

PINNEFORSLAG 

Nr. 5

STRIKKEFASTHET 

15 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

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

p = pinne, arb, arbeid, omg = omgang

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp (152) 160 (168) 176 m. Sett et merke i hver side 

med (76) 80 (84) 88 m til hver del. Strikk rundt i glattstrikk til 

arb måler (50) 51 (52) 53 cm. Del arb i sidene og strikk hver 

del ferdig for seg.

FORSTYKKET

Fortsett fram og tilbake med glattstrikk til arb måler (70) 72 

(74) 76 cm, lett utstrekt. Fell av de midterste (32) 32 (34) 34 m 

for halsen. Strikk hver side for seg og fell videre av for halsen 

1,1 m i beg av hver p = (20) 22 (23) 25 m igjen til skulder. Fell 

av når arb måler oppgitt lengde. Strikk andre side på samme 

måte, men motsatt.

BAKSTYKKET

Fortsett fram og tilbake, til arb måler samme lengde som 

forstykket og fell passe løst av alle m. (Det felles ikke for nakke).

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

HALSKANT

Strikk opp m rundt halsen ca 15 m pr 10 cm. Strikk rundt 5 

cm glattstrikk og fell av. Halskanten vil rulle litt utover.

ERMER

Strikk opp m rundt ermehullet, ca 15 m pr 10 cm = ca (66) 

70 (72) 75 m. Strikk rundt i glattstrikk samtidig som det felles 

1 m i beg og slutten av omg midt under ermet ca hver (5) 4,5 

(4,5) 4 cm (10) 11 (11) 12 ganger. Strikk til ermet måler oppgitt 

lengde og fell av. Kanten nederst vil rulle seg. Strikk det andre 

ermet på samme måte.

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


