Du Store Alpakka 09-2011

Rebella	
  
–	
  Genser	
  med	
  matt/blank	
  effekt	
  i	
  Tynn	
  Alpakka	
  og	
  Fin	
  
STØRRELSER

RAGLAN

Liten (Middels) Stor (Ekstra stor).

Nå skal alle delene settes på samme p i denne
rekkefølgen: venstre erme, forstykket, høyre erme,
bakstykket = 376 (398) 424 (460) m. Sett inn en
merketråd mellom hver del. Det skal felles på hver side
av hver merketråd slik: Strikk til det er 2 m igjen til
merketråden, strikk 2 m vridd r sm, strikk 2 r sm. På
størrelse Liten skal det felles på vekselsvis hver og hver
2. omg (det vil si at du feller på første og andre, ikke
tredje, men fjerde og femte, ikke sjette osv.). På de
andre størrelsene skal det felles hver 2. omg. Det skal
felles totalt 28 (28) 30 (31) ganger. Etter siste felling,
snur du arb og strikker r over m i ryggen, snu og strikk r
tilbake over m i ryggen = 1 rille. Snu igjen og strikk 1
omg r, snu og fell av.
Sy sammen under ermene.

MÅL
Overvidde: 91 (97) 105 (115) cm.
Livvidde: 72 (78) 86 (96) cm.
Hoftevidde: 93 (100) 108 (118) cm.
Hel lengde: 74 (78) 80 (82) cm.
Ermelengde: 48 (49) 49 (50) cm.

GARN
Tynn Alpakka 100 % fineste alpakka.
Fin, 50 % Alpakka, 50 % silke.
Garnforbruk:
200 (250) 250 (300) g Tynn Alpakka, grå nr. 113.
200 (250) 250 (300) g Fin, grå nr. 214.

PINNER	
  
Rund-p og strømpe-p 2 ½.

STRIKKEFASTHET
27 m og 30 omg glattstrikk med Tynn Alpakka og Fin
på p 2 ½ = 10 x 10 cm.

BOLEN
Legg opp 252 (270) 292 (320) m med Tynn Alpakka på
p 2 ½ og strikk 3 cm glattstrikk rundt. Strikk 1 omg vr =
brettekant, fortsett deretter med glattstrikk. Alle mål
gjøres nå fra brettekanten. Strikk vekselvis 9 omg med
Tynn alpakka og 9 omg FIN. Strikk rett opp til arb
måler 15 cm. Sett nå en merketråd i hver side. Fell 1 m
på hver side av merketrådene hver 4. omg totalt 15
ganger = 192 (210) 232 (260) m. Strikk 5 cm rett opp.
Deretter skal det økes med 1 m på hver side av
merketrådene hver 4. omg totalt 13 ganger = 244 (262)
284 (312) m. Når arb måler 58 (59) 60 (61) cm felles 4
m på hver side av begge merketrådene til ermhull. Legg
arb til side og strikk ermer.

ERMER
Legg opp 54 (54) 56 (60) m med Tynn Alpakka og
strikk 3 cm glattstrikk rundt. Strikk 1 omg vr =
brettekant, fortsett deretter med glattstrikk. Alle mål
gjøres nå fra brettekanten. Strikk vekselvis 9 omg med
Tynn Alpakka og 9 omg Fin. Strikk 3 cm og sett 1
merketråd ved begynnelsen av omg. Nå skal det økes
med 1 m på hver side av merketråden hver 9. omg totalt
14 (15) 15 (15) ganger = 82 (84) 86 (90) m. Når arb
måler ca. 48 (49) 49 (50) cm felles 4 m på hver side av
merketråden til ermhull. Juster eventuelt, slik at du
avslutter med like mange omg av samme garntype som
på bolen før du begynner med raglan.

