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VALMUE GENSER

DG 429-07

Rillestrikk = Alle p strikkes r.

Kant-m strikkes r på alle p.

FORSTYKKET

Legg opp 87 (95) 103 (111) 119 (129) 141 (149) m på rundp nr 3,5.

Strikk 7 cm rillestrikk fram og tilbake, samtidig som 1. m på 

hver p tas løs av med tråden foran m.

Legg arbeidet til side, og strikk bakstykket.

BAKSTYKKET

Strikkes som forstykket.

BOLEN

Sett forstykket og bakstykket inn på rundp nr 4 = 174 (190) 

206 (222) 238 (258) 282 (298) m.

Strikk rundt i glattstrikk. Stram tråden godt i sidene ved 

splitten.
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DESIGN 

Anne-Kirsti Espenes

GARN 

MERINO 22 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 125 meter

STØRRELSER 

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL 

Overvidde ca 79 (86) 93 (101) 108 (117) 128 (135) cm

Hel lengde ca 56 (58) 60 (62) 64 (65) 66 (67) cm

Ermelengde ca 48 (48) 48 (47) 47 (46) 45 (45) cm eller 

ønsket lengde

GARNFORBRUK

9 (10) 10 (11) 12 (13) 15 (16) nøster

FARGE

Maisgul 2020 

PINNEFORSLAG

Stor rundp nr 3,5 og 4

Liten rundp nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4= 10 cm

20 m mønster på p nr 4 = 10 cm

29 p glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: NATURAL LANOLIN WOOL, ALPAKKA 

FORTE CLASSIC, LERKE

  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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Når arbeidet måler 39 (40) 41 (42) 43 (43) 43 (43) cm, deles 

det til for- og bakstykke med 87 (95) 103 (111) 119 

(129) 141 (149) m til hver del.

BAKSTYKKET

= 87 (95) 103 (111) 119 (129) 141 (149) m

Strikk glattstrikk, samtidig som det økes til erme i hver side 

slik: Legg opp 9 (8) 7 (7) 6 (5) 5 (5) m i slutten på hver p i hver 

side 9 (10) 11 (12) 13 (14) 15 (16) ganger og deretter 12 (12) 14 

(6) 11 (17) 9 (3) m 1 gang i hver side = 273 (279) 285 (291) 297 

(303) 309 (315) m. Strikk 1-2 p glattstrikk, slutt med en p fra 

vrangen.

Strikk mønster etter diagrammet, innenfor 1 kant-m i hver 

side, til arbeidet måler ca 56 (58) 60 (62) 64 (65) 66 (67) cm. 

Slutt med en p merket ‘a’ eller ‘b’ i mønsteret.

La m stå på p.

FORSTYKKET

Strikkes som bakstykket.

MONTERING 

Sett av de midterste 55 (55) 55 (55) 57 (57) 57 (57) m på for- 

og bakstykket på maskeholdere til halsåpning = 109 (112) 115 

(118) 120 (123) 126 (129) m til skulder og erme i hver side.

Legg for- og bakstykket mot hverandre med vrangen ut.

Høyre side: Strikk 1 m fra hver p r sammen, samtidig som det 

felles av.

Venstre side: Strikkes som høyre side.

HALSKANT

Sett m fra maskeholderne inn på rundp nr 3,5. Strikk opp 1 m 

i hver side.

Strikk rundt 1 omgang vr, 1 omgang r. Fell av med r m fra 

vrangen.

ERMEKANTER

Strikk opp ca 10 m pr 5 cm med p nr 3,5 langs ermekanten. 

Strikk rillestrikk fram og tilbake til kanten måler 1 cm, eller til 

ønsket lengde. Fell av med r m fra vrangen.

Sy sammen ermekanten.

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

DIAGRAM  

Gjenta

Begynn
Gjenta

Slutt

a

b

  R på retten, vr på vrangen
  1 kast
  Ta 1 m løs av, 1 r, løft den løse m over
  2 r sammen
  Ta 1 m løs av, 2 r sammen, løft den løse m over


