GENSER
MODELL 37∙06+07

OPPSKRIFT

#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

3+3,5

3

3+3,5

SOUL

SKY

37·06+07 GENSER
DESIGN

Hrönn Jónsdóttir

GARN

SKY 70% baby alpakka, 30% silke,
25 gram = 116 meter
SOUL 68% baby alpakka, 32% nylon,
25 gram = 177 meter

STØRRELSER
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde
(i høyre side) ca
Ermelengde ca

XS

(S)

M

(L)

Bling
Grå 3004 1 spole (strikkes hele tiden sammen med farge 2)

XL

(XXL)

84 (91)

98 (109)

117

(128) cm

53 (55)
48 (49)

57
50

61
52

(63) cm
(53) cm

(59)
(51)

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3 og 3,5.
Liten rundp nr 3 til halsen.

STRIKKEFASTHET

23 m glattstrikk på p nr 3,5 = 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.

FORKORTELSER
GARNFORBRUK
(37.06)
Sky
Mosegrønn DL 316
Naturhvit DL301
Cognac DL307
Soul
Melert mørk grønn
DL207
Natur DL201
Melert rust DL209
GARNFORBRUK
(37.07)
Sky
Naturhvit DL301
Petrol DL302
Stål blå DL304
Soul
Natur DL201
Melert lys grå DL203
Melert blå DL211

9
(10) 11 (12)
13
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

(14) nøster

6
(7)
8
(9)
10
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

(11) nøster

9
(10) 11 (12)
13
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

(14) nøster

6
(7)
8
(9)
10
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

(11) nøster

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
Kantm = strikkes r på alle p

FARGENØKKEL
Farge 1: Mosegrønn Sky + melert mørk grønn Soul
eller naturhvit Sky + natur Soul
Farge 2: Naturhvit Sky + natur Soul
eller petrol Sky + melert lys grå Soul + grå Bling
Farge 3: Cognac Sky + melert rust Soul
eller stål blå Sky + melert blå Soul

STRUKTURMØNSTER

*-* til alle m på p har blitt tatt med i de forkortede p. Skift til

1. p (vrangen): 1 kantm, 1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* til det

p nr 3,5 og strikk neste p slik (retten): Fell av 1. m på p, strikk

er 2 m igjen på p, 1 vr, 1 kantm.

r til det er 2 m igjen på p, ta 1 m løs av p, strikk 1 m r, trekk

2. p: Alle m strikkes r

den løse m over = 112 (120) 128 (144) 152 (164) m igjen.

Gjenta disse 2 p

NB! På denne p strikkes alle kastene r sammen med neste m på p.
La m stå på p og strikk kant til bakstykket.

KANT TIL FORSTYKKET
Legg opp 114 (122) 130 (146) 154 (166) m med farge 1 på p nr 3.

KANT TIL BAKSTYKKET

Strikk strukturmønster fram og tilbake til arbeidet måler 4 cm.

Legg opp 114 (122) 130 (146) 154 (166) m med farge 1 på p nr 3.

Avslutt etter en p fra vrangen. Strikk nå forkortede pinner

Strikk strukturmønster fram og tilbake til arbeidet måler 4 cm.

(og strukturmønster som før) slik: Strikk til det er 3 m igjen

Avslutt etter en p fra retten. Strikk nå forkortede pinner

på p. Snu, kast og strikk tilbake. *Strikk til det er 4 (4) 4 (8)

(og strukturmønster som før) slik: Strikk til det er 5 m igjen

8 (8) m igjen til der du snudde på forrige p, snu, kast og strikk

på p. Snu, kast og strikk tilbake. *Strikk til det er 4 (4) 4 (8)

tilbake. Strikk til det er 12 (12) 12 (16) 16 (16) m igjen til

8 (8) m igjen til der du snudde på forrige p, snu, kast og strikk

snuingen på forrige p, snu, kast og strikk tilbake.* Gjenta fra

tilbake. Strikk til det er 12 (12) 12 (16) 16 (16) m igjen til
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DIAGRAM

Farge 1
Farge 2
Farge 3
2 r sammen med farge 1
2 r sammen med farge 2
2 r sammen med farge 3
Gjenta

BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på rundp nr 3,5. Først venstre erme,
så forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 296 (320)
344 (376) 400 (432) m. Sett et merke i alle sammenføyningene.
Fell på hver 8. (9.) 8. (8.) 7. (7.) omgang slik: *Strikk 2 m r
snuingen på forrige p, snu, kast og strikk tilbake.* Gjenta fra
*-* til alle m på p har blitt tatt med i de forkortede p. Strikk
neste p slik (vrangen): Fell av 1. m på p, strikk strukturmønster
til det er 2 m igjen på p, strikk 2 m vr sammen = 112 (120)
128 (144) 152 (164) m igjen. NB! På denne p strikkes alle
kastene vr sammen med neste m på p slik: Strikk til kastet,
flytt det til høyre p, ta neste m r løs av p, flytt m og kastet
tilbake til venstre p og strikk 2 m vr sammen i bakre m-lenke.
Videre strikkes rundt i glattstrikk med p nr 3,5 over alle 224
(240) 256 (288) 304 (328) m (omgangen begynner i venstre
side og bolen har 112 (120) 128 (144) 152 (164) m til forog bakstykke). Fell på hver 6,5. (7.) 7. (6.) 6. (6,5.) cm slik:
Fell 7 (7) 7 (6) 8 (8) m jevnt fordelt på omgangen 4 (4) 4 (6) 4
(4) ganger og 2 m (1 i hver side) 1 gang = 194 (210) 226 (250)
270 (294) m igjen. Strikk til arbeidet måler 34 (35) 36 (37) 38
(39) cm (målt i plaggets høyre side). Neste omgang strikkes
slik: Fell av 6 m, strikk 85 (93) 101 (113) 123 (135) m, fell
av 12 m, strikk 85 (93) 101 (113) 123 (135) m, fell av de siste

sammen, strikk til det neste merket, ta 1 m løs av p, strikk
1 m r, trekk den løse m over*, gjenta fra *-* ut omgangen
(8 m felles i alt). Fellingsomgangen skal strikkes i alt 4 (4)
5 (6) 7 (8) ganger = 264 (288) 304 (328) 344 (368) m.
Strikk mønsteret og fell som vist på diagrammet = 99 (108)
114 (123) 129 (138) m.

HALSKANT
Skift til p nr 3 og strikk 5 omganger glattstrikk med farge 1,
hvor det på 1. p felles jevnt fordelt til 96 (100) 104 (108) 112
(116) m. Fell av til en jevn kant som ikke strammer. Brett
de 5 siste omgangene dobbelt mot vrangen og sy til med
løse sting.

MONTERING
Sy sammen under ermene. Brett de 5 omgangene nederst
på ermene dobbelt mot vrangen og sy til med løse sting.
Sy sammen kantene i sidene nede på bolen med kantm
til sømmemonn.

6 m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 43 (45) 45 (47) 47 (49) m med farge 1 på p nr 3.
Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Sett et merke rundt den
første m i omgangen = merkem. Skift til p nr 3,5 og strikk
videre i glattstrikk, samtidig som det økes 1 m på hver side av
merkem på hver 3. (2,5.) 2,5. (2,5.) 2. (2.) cm til det er i alt 75
(79) 83 (87) 89 (93) m i omgangen. Strikk til ermet måler 48
(49) 50 (51) 52 (53) cm. Fell av 12 m midt under ermet
(merkem samt 5 m før den og 6 m etter den). Legg arbeidet
til side og strikk det andre ermet på samme måte.
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FOTO: ELISABETH TØNNESSEN | STYLIST: NINA KVESETH OG SIV JUNE O. SKANDSEN, TEAM MODERN DESIGN | MODELLER: EVERYBODY | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI
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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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