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FAERYTALE

37·11 GENSER OG LUE
DESIGN

Kari Haugen

GARN

FAERYTALE 100% alpakka
50 gram = 175 meter
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Lue
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6
år
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PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Lue
Hodevidde ca

63
36
22

(68)
(40)
(27)

74
44
30

(79)
(48)
(33)

cm
cm
cm

41

(45)

cm

GARNFORBRUK
Genser
Dus grågrønn 774
Lue
Dus rosa 771

2

(3)

3

1

(1)

nøste

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3,5 og 4,5.

TILBEHØR

2 knapper.
Vi har brukt K201439 fra Hjelmtvedt.

STRIKKEFASTHET

22 m i mønster på p nr 4,5 = 10 cm

(4) nøster

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

GENSER
FORSTYKKET
Legg opp 70 (74) 82 (86) m med dus grågrønn på p nr 3,5.
Begynn og avslutt p med 2 vr og strikk vrangbord fram
og tilbake med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 5 (5) 6 (7) cm.
Skift til p nr 4,5 og strikk 1 p r på retten hvor det økes jevnt
fordelt til 71 (77) 83 (89) m. Strikk videre mønster A.
Når arbeidet måler ca. 31 (34) 38 (41) cm og siste p er som
p merket H eller I på diagrammet, skal de midterste 15 (17) 19
(21) m felles av. Strikk hver side for seg og fell videre hver 2.
p til halsen 2 m 2 ganger og 1 m 3 ganger. Fortsett uten
å felle til arbeidet måler 36 (40) 44 (48) cm. Fell av.

BAKSTYKKET
Legg opp og strikk som forstykket. Fortsett rett opp til
bakstykket er like lang som forstykket, uten å felle til nakken.
Fell av.

ERMENE
Legg opp 26 (30) 34 (38) m med lys gråblå på p nr 3,5.
Begynn og avslutt p med 2 vr og strikk vrangbord 2 r, 2 vr
fram og tilbake til arbeidet måler 5 (5) 6 (6) cm. Skift til p nr
4,5 og strikk 1 p r på retten hvor det økes 5 m jevnt fordelt.
Strikk videre mønster B. Øk 1 m i hver side hver 1,5. (2.) 2. (2.)
cm 11 ganger = 53 (57) 61 (65) m. Strikk til ermet måler 22
(27) 30 (33) cm. Fell av.
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DIAGRAM

C

Gjenta

Gjenta

B

Gjenta

HALSKANT
Begynn på den ene skulderen. Strikk opp ca. 11 m pr. 5 cm
m rundt halsen med dus grågrønn på p nr 3,5. Legg til 4 m
i den enden av kanten som hører til bakstykket. Dette skal
siden bli knappekant. Masketallet skal være delelig med tallet
2. Strikk fram og tilbake 2 r, 2 vr 8 (8) (10) 10 cm, men lag 4

Gjenta mot venstre

knapphull langs den enden som hører til forstykket. Knapphull
lages slik innenfor de 2 ytterste m: Strikk 2 m r sammen,
lag et dobbelt kast, strikk 2 m vridd r sammen. På neste p

Midt på
ermet

Gjenta mot høyre

1. p strikkes
fra vrangen

A

strikkes det doble kastet som 1 r, 1 vr. Knapphullene skal
plasseres slik at 2 kommer på utsiden og 2 kommer på
innsiden. To og to knapphull skal altså møtes når halskanten

H

legges dobbel. Sy eventuelt sammen knapphullene med
knapphullsting. Sy i knapper.
I

LUE
Legg opp 92 (100) m med dus rosa på p nr 3,5. Strikk rundt 2
r, 2 vr 3 (4) cm. Skift til p nr 4.5 og strikk 1 omgang r hvor

1. p strikkes
fra vrangen

masketallet justeres til 90 (102) m. Strikk mønster C til
arbeidet måler 15 (17) cm. Strikk 1 omgang glattstrikk som det

Avslutt her

Gjenta

Begynn her

felles 2 m = 88 (100) m. Strikk videre glattstrikk. På 2.
omgang begynner fellingene: Strikk *1 r, 2 r sammen, 17 (20)
r, 2 m vridd r sammen*. Gjenta *-* ut omgangen. Strikk 1
omgang uten å felle. Neste omgang felles igjen: Strikk *1 r, 2

R på retten, vr på vrangen
Vr på retten, r på vrangen
Tom rute, ingen m
Tom rute,
ingenfor
m
1 kast
felles som før. Det blir 2 m mindre mellom
fellingene
1m
kast
Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m ove
hver gang. Fortsett slik til det er 16 (20)
igjen. Strikk 1
Ta 1 m løs av, strikk 2 m r sammen, trekk den løse m over
r sammen, 15 (18) r, 2 m vridd r sammen*.
ut vrangen
R på Gjenta
retten,*-*
vr på
omgangen. Strikk 1 omgang uten å felle.
Neste
omgang
Vr på retten, r på vrangen

omgang r og deretter 2 r sammen ut neste omgang, Klipp av
tråden, trekk den gjennom m, stram forsiktig og fest den
godt på vrangen.
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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

23

FORHANDLERINFORMASJON
24
25
26
27
HOUSE OF YARN | DU STORE ALPAKKA | 37·11 GENSER & LUE

4

