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34·10 RAGLANGENSER OG LUE
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

STERK 40% Alpakka, 40% Merinoull,
20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER
Genser:

2

(4)

6

(8)

år

PLAGGETS MÅL
Overvidde:
Hel lengde:
Ermelengde:

60
38
25

(65)
(42)
(27)

69
46
33

(74)
(50)
(36)

cm
cm
cm

LUE
Hodevidde:
46
(50)
Luen er svært tøyelig i vidden

cm

GARNFORBRUK
Genser:
Gullgul 835:
Marine 827:
Blå 840: :

1 nøste til alle størrelser
3
(4)
5
(6) nøster
1 nøste til alle størrelser

Lue:
Marine 827:
Gullgul 835:

1
(2)
1 nøste

nøster

PINNEFORSLAG
Rundp nr 3,5
		Strømpep nr 3,5
Liten rundp nr 3 til halskanten
Liten rundp nr 3,5 til luen
STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm
24 m vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr = 10 cm

GENSER

Test 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

ermehull (5 (5) 6 (6) m på hver side av merkene). Legg
arbeidet til side og strikk ermene.

*Stripemønster: Strikk vekselvis 1 omgang/p med blå og 1
omgang/p med marine
*Økninger: Ta opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd r

BOLEN
Legg opp 156 (168) 180 (192) m med gullgul på rundp nr 3,5
og strikk 1 r, 2 vr rundt til arbeidet måler 2,5 (3) 3 (4) cm.
Strikk 1 omgang vr samtidig som det felles 24 (24) 28 (30) m
jevnt fordelt = 132 (144) 152 (162) m. Sett et merke i hver side
med 66 (72) 76 (81) m til for- og bakstykket.
Skift til marine og strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler
25 (28) 30 (33) cm. Strikk nå stripemønster til arbeidet måler
27 (30) 33 (36) cm. Fell av 10 (10) 12 (12) m i hver side til
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ERMENE
Legg opp 33 (36) 36 (39) m med gullgul på strømpep nr 3,5
og strikk 1 r, 2 vr rundt til arbeidet måler 2,5 (3) 3 (4) cm.
Strikk 1 omgang vr samtidig som det økes 1 m til størrelser 2
og 8 år = 34 (36) 36 (40) m. Skift til marine og strikk videre i
glattstrikk til arbeidet måler 23 (25) 30 (33) cm. Samtidig
økes 2 m midt under ermet (etter første og før siste m i
omgangen) på ca hver 3,5. (3.) 2,5) (2,5.) cm til det er 46 (52)
58 (64) m i omgangen. Når arbeidet måler 23 (25) 30 (33)
cm, strikkes stripemønster til arbeidet måler 25 (27) 33 (36)
cm. Fell av 10 (10) 12 (12) m midt under ermet (de første og
siste 5 (5) 6 (6) m i omgangen), legg ermet til side og strikk
det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på samme rundp i denne rekkefølgen:
venstre erme, forstykke, høyre erme, bakstykke = 184 (208)
220 (242) m. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk
stripemøster som før og fell til raglan på 2. hver omgang ved
å strikke 2 m r sammen etter hvert merke og ta 1 m løs av,

LUE
Legg opp 108 (120) m med marine på p nr 3,5. Strikk rundt i
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 4 (5) cm.
Vreng arbeidet (retten blir vrangen) og strikk videre i vrangbordstrikk som før til arbeidet måler 11 (13) cm. Skift til gullgul
og strikk 1 omgang r og 14 (17) omganger vrangbordstrikk.
Skift til marine og strikk 1 omgang r og videre i vrangbordstrikk til arbeidet måler 26 (30) cm. Fell slik:
1. omgang: *Strikk 2 r, 2 vr sammen*, gjenta fra *-* ut
omgangen = 81 (90) m igjen.
2. omgang: Strikk *2 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.
3. omgang: Strikk *2 r sammen, 1 vr*, gjenta fra *-* ut
omgangen = 54 (60) m igjen.
4. omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.
5. omgang: Strikk 2 og 2 m r sammen ut omgangen = 27
(30) m igjen.
Klipp av garnet og strikk 1 omgang med 2 og 2 m r sammen
samtidig som tråden trekkes gjennom m.

strikk 1 r, trekk den løse m over før hvert merke (8 m felles i
omgangen). Gjenta raglanfellingene i alt 8 (10) 11 (13) ganger.
Sett nå de midterste 26 (28) 28 (29) m på forstykket på en
hjelpetråd til halsen og strikk videre frem og tibake. P
begynner nå på høyre side av halsen. Fortsett raglanfellingene på hver 2. p ytterligere 4 ganger samtidig som det felles
videre til halsringning i hver side på hver 2. p 3,2,1,1 m = 48
(54) 58 (63) m igjen på p.

HALSKANT
Skift til p nr 3 og strikk 1 omg vr med marine, samtidig som
det strikkes opp 10 m på hver side av halsen og de 26 (28)
28 (29) m fra hjelpetråden settes på p = 94 (102) 106 (112) m
i omgangen. Strikk 8 omganger rundt i 1 r, 2 vr, samtidig
som det på 1. omgang felles jevnt fordelt til 93 (96) 99 (102)
m. Fell løst av.

MONTERING
Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy til med løse
sting. Sy sammen under ermene.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør til
faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DUSTOREALPAKKA
INSTAGRAM: DUSTOREALPAKKA
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