Du Store Alpakka 08-2010 - Cocoon3

Lang genser med raglanfelling og høy
hals
– Cocoon og Faerytale
STØRRELSER
Liten/Middels (Stor/Ekstra stor)
MÅL
Overvidde: 112 (117) cm
Hel lengde: 74 (78) cm
Ermelengde, før sammenstrikking: 42 (44) cm
GARN
Cocoon, 51 % ull, 45 % akryl, 4 % polyamid
Faerytale, 100 % alpakka
Garnforbruk:
Cocoon:
450 (550) g brunlilla meleringer nr. C06
Faerytale:
200 (250) g beige nr. 720
PINNER
40 cm p 8, 10 og 12 og 80 cm i 10 og 12.
STRIKKEFASTHET
7,5 m på p 12 i glattstrikk med Cocoon og dobbel
Faerytale = 10 cm
Stripemønster:
Det skal strikkes med annenhver omg Cocoon og
annenhver omg dobbel Faerytale.
GENSER
Legg opp 84 (88) m på p 10 med Cocoon. Strikk rundt 4
omg stripemønster. Skift til p 12 og strikk videre rett opp
i stripemønster til bolen måler 43 (45) cm. Siste omg
strikkes i Cocoon. Strikk neste omg med dobbel
Faerytale slik: Fell av 6 m, strikk 36 (38) m, fell av 6 m,
strikk 36 (38) m. Legg arb til side.
ERMER
Legg opp 22 (24) m på p 10 med Cocoon. Strikk 4 omg
stripemønster. Skift til p 12 og strikk videre rett opp i
stripemønster til ermet måler 42 (44) cm, men øk
samtidig 2 m på undersiden av ermet, hver 10. p x 4 (5)
= 30 (34) m på p. Pass på at siste omg du strikker er med
Cocoon. Strikk neste omg med dobbel Faerytale slik:
Fell av 6 m, strikk ut p. Legg arb til side og strikk et
erme til.

SAMMENSTRIKKING TIL RAGLAN
Strikk alle delene inn på rund-p slik: Strikk først over
bakstykkets m, strikk inn det ene ermet (over avfelte m i
sidene), strikk over forstykkets m, strikk inn det andre
ermet = i alt 120 (132) m. Strikk nå neste p slik: Gå
tilbake til siste m fra forrige p, dvs. du tar opp denne m
og strikker den r sammen med 1. m på bakstykket. Sett
en merketråd i denne m = midt-m i videre felling. Strikk
til siste m på bakstykket og strikk denne r sammen med
1. m fra ermet, sett en merketråd i denne m. Strikk til
siste m på ermet og strikk denne r sammen med 1. m på
forstykket, sett en merketråd, strikk til siste m på
forstykket og strikk denne r sammen 1. m på ermet, sett
en merketråd i denne m, strikk ut omg. Strikk 1 omg
uten å felle, men ikke strikk siste m på omg, den skal
strikkes med i raglanfellingen.
Raglanfelling: Løft siste m fra forrige omg løst av p,
strikk m med merketråden og neste m r sammen, trekk
den løse m over = 2 m felt. Strikk til m før neste
merketråd, løft den løst av p, strikk m med merketråden
og neste m r sammen og trekk den løse m over = 2 m
felt. Fell slik ved de 2 neste merketrådene også = 8 m
felt på omg. Strikk 1 omg uten å felle, men ikke strikk
siste m på omg. Fell slik hver 2. omg til det er felt til
sammen (inklusive felling ved sammenstrikkingen) 9
(10) ganger = 52 (56) m på p. Fell nå kun mot for- og
bakstykket slik: Strikk m med merketråden og neste m r
sammen, = 1 m felt. Strikk til neste merketråd, strikk m
med merketråden og neste m r sammen = 1 m felt. Fell
slik ved de 2 neste merketrådene også = 4 m felt på omg.
Strikk 1 omg uten å felle. Fell slik hver 2. omg til det er
felt til sammen 6 ganger = 28 (32) m på p.
Hals: Skift til p 8 og strikk videre i dobbel Faerytale.
Strikk nå 2 m i hver m (det økes 1 m i hver m) = 56 (64)
m på p. Strikk 4 omg glattstrikk. Strikk igjen 2 m i hver
m = 112 (128) m på p. Strikk nå ribbestrikk 2 r, 2 vr til
halsen måler 21 (23) cm. Fell av.
MONTERING
Fest alle tråder, sy sammen under ermene.

