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BIRMA LANG GENSER REGNBUE

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

PRETTY PRINT ULLGARN 

100 % ull, 100 gram = ca 200 meter

DESIGN Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER XS-S (M-L)  XL-XXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 97 (114) 132 cm

Hel lengde ca 70  (76)  82 cm

Ermelengde ca   48 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK 8  (9)  10 nøster

FARGE Regnbue print 504

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 5,5

STRIKKEFASTHET

18 m mønster B på p nr 5,5 = 10 cm

Slik finner du 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.

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.

FORKORTELSER  

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

© 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.
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MØNSTER A (rundt)

1. - 4. omgang: Strikk r.

5. omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.

6. omgang: Strikk r ut omgangen.

Gjenta 5. – 6. omgang.

MØNSTER A (fram og tilbake)

1. – 6. p: (1. p = vrangen) Strikk glattstrikk.

7. p: (= vrangen) Strikk 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* ut p.

8. p: Strikk r.

Gjenta 7. – 8. p.

MØNSTER B

1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.

2. p: Strikk vr over r og r over vr.

Gjenta 2. p.

BOLEN

Legg opp 174 (206) 238 m på p nr 5,5, og strikk 8 cm 

mønster A (rundt).

Del arbeidet i hver side med 87 (103) 119 m til for- og 

bakstykket, og strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

= 87 (103) 119 m.

Strikk mønster B videre fram og tilbake. Når arbeidet måler  

68 (74) 80 cm, felles de midterste 35 (39) 39 m av til nakke, 

og hver side strikkes ferdig for seg. Fell videre til nakken på 

hver 2. p 1,1 m.

Samtidig som det felles av til nakken, skrås det til skulder fra 

ermehullsiden slik: Strikk til det gjenstår 5 (5) 7 m, snu, ta et 

kast på p og strikk ut p. Fortsett med skråfelling på denne 

måte med 5,5,3,3,3 (5,5,5,5,5) 7,7,7,5,5 m.

Strikk 1 p over alle m, samtidig som kastet strikkes sammen 

med neste m (stram godt), r eller vr, alt etter som det passer 

inn i mønster B. La m stå på p.

Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.

FORSTYKKET

= 87 (103) 119 m.

Strikk som bakstykket, men fell til hals når arbeidet måler  

64 (70) 76 cm. Fell av de midterste 21 (25) 25 m til halsen og 

strikk hver side ferdig for seg. Fell videre til halsen på hver  

2. p 2,2,1,1,1,1,1 m.

Skråfell til skulder ved samme lengde som på bakstykket.
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MADRASSTING

Følg pilene som tegningen viser, og dra sammen
så de nye maskene får samme størrelse

som de strikkede.

SAMMENMASKING
Følg pilene som tegningen viser, og dra sammen

så de nye maskene får samme størrelse
som de strikkede.

SAMMENMASKING

ERMENE

Legg opp 37 (41) 45 m på p nr 5,5, og strikk 8 cm mønster A 

fram og tilbake, slutt med 1 p fra vrangen.

På neste p økes 31 (35) 37 m jevnt fordelt = 68 (76) 82 m.

Strikk videre med mønster B til arbeidet måler 48 cm, eller 

ønsket lengde.

La m stå på p.

Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING

Mask sammen på skuldrene.

Sy sammen i siden med madrassting, men la det stå igjen en 

åpning til ermet.

Sy eller mask i ermene, la midt på ermet møte 

skuldersømmen.

HALSKANT 

Strikk opp ca 96 (98) 100 (102) 104 m rundt halsen på p nr 

5,5. M-tallet må være delelig på 2

Strikk rundt med mønster A slik: Gjenta 7. og 8. omgang til 

halskanten måler ca 7 cm. Strikk 1. - 6. omgang i mønster A.

Fell av med r m.
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Prøv den som kort genser | GG 277-05

PRETTY PRINT PRINTGARN er et  

entrådet ullgarn som passer til gensere, 

kardigans, kåpejakker, luer og skjerf.  

Passer også til interiørstrikk- og hekling  

av puter og pledd. Flott til toving av sitte-

underlag, kurver, tøfler, votter og vesker.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen, er kun veiledende. Husk at 

du alltid skal følge strikkefastheten som 

er oppgitt i oppskriften.
PRETTY

PRINT ULLGARN

100% renull
 Kan toves

Produsert av ITPGroup

50 gram = ca 200 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Vaskes separat
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

4,5-5,510

1 8-20

30°C

ULLVUGGE
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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