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DESIGN
Anne-Kirsti Espenes
GARN
LILLE LERKE 53 % merinoull, 47 % egyptisk bomull,
50 gram = ca 142 meter
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 83 (91) 98 (106) 115 cm
Hel lengde ca 58 (60) 62 (64) 65 cm
Ermelengde ca 46 (47) 48 (49) 50 cm
GARNFORBRUK
Farge 1 4 (5) 5 (6) 7 nøster
Farge 2 3 (4) 4 (5) 5 nøster
Farge 3 2 (2) 3 (3) 3 nøster
FARGER
Farge 1 Ubleket hvit 0020
Farge 2 Lys denim 8133
Farge 3 Mørk sjøgrønn 8115
NB! Vi har oppdatert fargene i denne oppskriften
da originalfargene har gått ut av produksjon.
Derfor kan fargene avvike noe fra bildet.
PINNEFORSLAG
Stor rundp og strømpep nr 3
Liten rundp og strømpep nr 2,5
STRIKKEFASTHET
26 m glattstrikk på p nr 3 = 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
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ERMENE
Legg opp 60 (62) 64 (66) 68 m med farge 1 på strømpep
nr 2,5 og strikk rundt i vrangbord med 1 r, 1 vr til arbeidet
måler 6 cm.
Skift til p nr 3. Øk på 2. omgang 2 m midt under ermet og
strikk følgende stripemønster: *6 omganger farge 1,
6 omganger farge 2*, gjenta fra *-*. Gjenta økingene på hver
2. cm til det er 90 (94) 98 (102) 108 m. Fortsett uten økinger
til ermet måler ca 46 (47) 48 (49) 50 cm. Avslutt med en hel
stripe og fell på siste omgang 10 m midt under ermet
= 80 (84) 88 (92) 98 m.
Strikk det andre ermet på samme måte.
BOLEN
Genseren har splitt i sidene nederst. Første del av bolen
strikkes derfor fram og tilbake i to deler.
Legg opp 108 (118) 128 (138) 150 m med farge 3 på rundp
nr 3. Strikk 12 p perlestrikk etter diagrammet fram og tilbake.
Videre strikkes perlestrikk over de 6 ytterste m i hver side
og glattstrikk over resten av m til arbeidet måler 6 cm. Legg
arbeidet til side og strikk en del til på samme måte.
Sett de to delene inn på samme rundp nr 3 og strikk rundt.
Fortsett med perlestrikk over 12 m i hver side og glattstrikk
over resten av m i 8 omganger. Videre strikkes glattstrikk over
alle m. Når arbeidet måler 18 (18) 19 (19) 19 cm, skift til farge 1.
Strikk følgende stripemønster: *6 omganger farge 1,
6 omganger farge 2*, gjenta fra *-*. Strikk til arbeidet måler
ca 40 (41) 42 (43) 43 cm. Avslutt med en hel stripe i samme
farge som ermene og fell på siste omgang 10 m i hver side
= 98 (108) 118 (128) 140 m igjen til hver halvdel.
RAGLAN
Sett ene ermet, forstykket, andre ermet og bakstykket inn på
rundp nr 3 = 356 (384) 412 (440) 476 m.

La omgangen begynne der bakstykket og venstre erme
møtes. Fortsett med stripemønster rundt. Sett et merke der
hvor delene møtes = 4 merker. På 3. omgang begynner
fellingene. Strikk 2 m r sammen etter hvert merke og
2 m vridd r sammen før hvert merke = 8 m felt i løpet av
1 omgang.
Gjenta fellingene på hver 2. omgang. Når det er strikket
3 (3) 3 (4) 4 (4) striper med farge 2 etter at ermene og bolen
ble satt inn på samme p, skal det videre strikkes med farge 1.
Fortsett med raglanfellinger til det er felt 27 (28) 29 (30) 32
ganger = 44 (52) 60 (68) 76 m igjen på forstykket. Sett de
20 (22) 24 (26) 28 midterste m på forstykket på en tråd.
Strikk videre fram og tilbake og fell til halsen hver 2. p
(samtidig som det fortsatt felles til raglan) 2 m 2 (2) 3 (3) 3
ganger og deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen.
La m stå på p.
HALSKANT
Flytt m over på en kort rundp nr 2,5 og strikk opp ca 7-8 m pr
3 cm der det ble felt til halsen. Strikk vrangbord med 1 r, 1 vr
til halskanten måler ca 2,5 cm. Fell av med r og vr m.
Sy igjen hullene under ermene.

DIAGRAM
Perlestrikk
Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen

Gjenta

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