SELMA
GENSER
& ODA
LEGGINGS
MODELL 46∙06

FAERYTALE
& ALPAKKA WOOL

#DUSTOREALPAKKA #DSA
#HOUSEOFYARN_NORWAY

2,5+3+4+4,5 3+4+4,5 2,5+3+4+4,5 HJELPEP ALPAKKA WOOL FAERYTALE

46∙06

SELMA GENSER & ODA LEGGINGS

DESIGN

Trine Lise Høyseth

GARN
		
		
		
STØRRELSER
Genser
Leggings

FAERYTALE 100 % fineste alpakka,
50 gram = ca 175 meter
ALPAKKA WOOL 60 % fineste alpakka,
40 % ren, ny ull, 50 gram = ca 166 meter

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca
Hel lengde bak ca
Ermelengde ca
Leggings
Lengde ca

XS/S
(M/L)
One size

XL

(XXL)

100
65
48

(114)
(68)
(47)

126
71
46

(140)
(74)
(45)

62

cm

7

(8)

GARNFORBRUK
Genser
FAERYTALE
Dus grågrønn 774
5
Leggings
ALPAKKA WOOL
Lys beige melert 505 5
PINNEFORSLAG
Genser
		
Leggings
		

(6)

cm
cm
cm

nøster

nøster

Liten og stor rundp og strømpep nr 4
og 4,5. Hjelpep
Liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3
Hjelpep

STRIKKEFASTHET
Genser
18 m glattstrikk med FAERYTALE på p nr 4,5 = 10 cm
Leggings
27 m glattstrikk med ALPAKKA WOOL på p nr 3 = 10 cm

Alternativ til ALPAKKA WOOL: TYNN ALPAKKA
eller MINI STERK
FORKORTELSER
		

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

Hver skulder = 32 (37) 42 (47) m, strikkes ferdig for seg.

GENSER

Fell av når arbeidet måler 65 (68) 71 (74) cm.

BAKSTYKKET
Legg opp 92 (104) 116 (128) m på p nr 4. Strikk vrangbord frem
og tilbake slik (1.p = vrangen): 2 m riller (= r på retten og r på
vrangen), * 4 vr, 2 r *, gjenta fra *-*, slutt med 4 vr og 2 m riller.
Strikk til arbeidet måler 3 cm. Skift til p nr 4,5 og fortsett med
glattstrikk, men 2 m i hver side fortsettes i riller. Når arbeidet
måler 14 cm, fortsettes kun med 1 m rille i hver side. Strikk til
arbeidet måler 62 (65) 68 (71) cm. Fortsett med glattstrikk,
men over de midterste 32 (34) 36 (38) m strikkes det 2 riller,
deretter felles de midterste 28 (30) 32 (34) m av.

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.

FORSTYKKET
Legg opp 98 (110) 122 (134) m på p nr 4. NB: Det legges opp
flere m foran pga fletten. Strikk vrangbord frem og tilbake som
på bakstykket. Skift til p nr 4,5. Fortsett med mønster etter
diagram A over de midterste 26 m, 2 m riller i hver side og
glattstrikk over de øvrige m (1. p = retten). Når arbeidet måler
10 cm, fortsettes det kun med 1 m rille i hver side. Når arbeidet måler 36 (38) 40 (42) cm, deles arbeidet i 2 og hver side
strikkes ferdig for seg. Behold de første 50 (56) 62 (68) m på p
(= venstre side) og sett de resterende 48 (54) 60 (66) m på en
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hjelpep (= høyre side). Strikk videre som før samtidig som det
felles til hals på innsiden av alle m i diagrammet. Fell fra retten
slik: Strikk 2 r sammen før m i diagrammet. Gjenta fellingen
hver 2. p i alt 10 ganger, deretter hver 4. p 4 (5) 6 (7) ganger.
Etter alle fellinger er det 36 (41) 46 (51) m igjen på skulderen.
Når arbeidet måler 60 (63) 66 (69) cm, felles det 4 m jevnt
fordelt over fletten = 32 (37) 42 (47) m, deretter felles alle m av
på neste p.
NB: Forstykket skal være ca 5 cm kortere enn bakstykket.
Sett m fra hjelpep i høyre side tilbake på p og strikk opp 2 m
midt foran i rillene = 50 (56) 62 (68) m. Strikk som venstre side
men speilvendt. Fell til hals etter alle m i diagrammet ved å ta
1 m løs av p som om den skulle strikkes r, strikk 1 r, trekk den
løse m over.

ERMENE
Legg opp 45 (45) 50 (50) m på strømpep nr 4 og strikk rundt i
vrangbordstrikk med 3 r, 2 vr til arbeidet måler 10 cm. Skift til
strømpep nr 4,5 og fortsett med glattstrikk. Sett 1 merke ved
omgangens begynnelse (= midt under ermet).
Når arbeidet måler 12 cm, økes det 1 m på hver side av merket. Gjenta økningen på hver 3. (2,5.) 2,5. (2.) cm i alt 12 (13)
13 (15) ganger = 69 (71) 76 (80) m. Strikk til ermet måler ca
48 (47) 46 (45) cm (kortere mål i større størrelse pga bredere
skulder på bolen), fell av.
Strikk det andre ermet på samme måten.

MONTERING
Sy skuldersømmene. Sy sammen ned langs sidene, la det stå
igjen 8 cm (målt på forstykket) til splitt. Sy i ermene.

LEGGINGS
Legg opp 90 m på strømpep nr 2,5. Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 vr, 3 r til arbeidet måler 7 cm.
NB: Det er viktig at omgangen starter med 2 vr.
Skift til strømpep nr 3 og fortsett med mønster etter diagram
B (på 1. omgang økes det 4 m slik diagrammet viser = 94 m).
Når arbeidet måler 18 cm, økes det 1 m i hvert vr-felt som er
markert med tallet 1 (= 8 m økt) - øk ved å ta opp tråden mellom 2 m og strikk denne vridd vr. Når arbeidet måler 23 cm,
økes det 1 m i hvert av vr-feltene som er markert med tallet 2
(= 4 m økt). Videre økes det på samme måte hver 5. cm annen
hver gang ved pilene 1 og 2. Etter alle økninger er det 130 m
på p.
Når arbeidet måler ca 55 cm – slutt etter et helt diagram B,
strikkes videre etter diagram C. Etter de 2 første omgangene,
skiftes det til liten rundp nr 2,5. Strikk 7 cm med vrangbordstrikk som diagrammet viser. Fell løst av med r over r og vr
over vr.
Strikk den andre delen på samme måte.

HOUSE OF YARN | DU STORE ALPAKKA | FAERYTALE & ALPAKKA WOOL | DSA46·06

3

DIAGRAM A, B, C

Gjenta

A

Forklaringer til diagram A:
R fra retten, vr fra vrangen
Vr fra retten, r fra vrangen
Sett 5 m på en hjelpep bak
C arbeidet,
strikk 5 m r, strikk m fra hjelpep r
Sett 5 m på en hjelpel foran arbeidet,
strikk 5 r, strikk m fra hjelpep r

Gjenta

B

1

1

1

2

2

1

Gjenta
Gjenta

C

Forklaringer til diagram B & C:
R
Vr
Øk 1 m som strikkes r
1 kast
Ta 1 m løs av p, strikk 2 r sammen,
trekk den løse m over
Sett 1 m på hjelpep bak arbeidet,
strikk 1 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 1 m på hjelpep foran arbeidet,
strikk 1 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 1 m på hjelpep bak arbeidet,
strikk 2 r, strikk m fra hjelpep vr
2
2
1
Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
strikk 1 vr, strikk m fra hjelpep r
Gjenta
Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet,
strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
strikk 2 r, strikk m fra hjelpep r

Gjenta

B

1

1

1
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no
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