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& mønster
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REN SW ULL 100 % ren, ny superwashbehandlet ull, 50 gram = ca 100 meter

DESIGN

Berit K. Skårland

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

91 (96) 104 (113) 122 cm
66 (70) 72 (74) 76 cm
47 (48) 49 (50) 52 cm

GARNFORBRUK
Natur 205
Koks melert 202
Safran 211

7
6
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PINNEFORSLAG
		

Rundp og strømpep nr 3 og 4
Liten rundp nr 3 til halskant

STRIKKEFASTHET

23 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
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NB! Til genser med rundt bærestykke regnes høyden ut fra
en strikkefasthet på 27 omganger = 10 cm. Dette kan variere
litt for hver enkelt, men det er strikkefastheten i bredden som

Alternativt garn: ALPAKKA ULL, HOBBY GARN,
MERINOULL, REN ULL, REN BOMULL

er mest avgjørende. Derfor kan bærestykket ha litt avvik på
mål i høyden

BOLEN
Legg opp 208 (216) 236 (256) 280 m med koks melert på p
nr 3 og strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift
til p nr 4 og øk ut til 210 (220) 240 (260) 280 m jevnt fordelt.

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller
kortere ved behov.

Strikk mønster etter diagram A. Sett samtidig en merketråd i
hver side med 105 (109) 119 (129) 139 m til bakstykket og 105
(111) 121 (131) 141 m til forstykket. Strikk til arbeidet måler ca
46 (48) 50 (52) cm. Tilpass slik at det avsluttes med helt eller
halvt mønster. Fell av 12 (12) 14 (16) 18 m i hver side til
ermehull = 6 (6) 7 (8) 9 m på hver side av merketrådene.

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.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

FORKORTELSER
		

Legg opp 48 (48) 52 (56) 56 m med koks melert på strømpep

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

ERMENE
nr 3 og strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr (likt
for alle størrelser). Skift til p nr 4 og strikk 1 omgang glattstrikk
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samtidig som det økes ut til 54 (56) 58 (62) 64 m jevnt
fordelt. Skift til safran og strikk 1 omgang r, 1 omgang vr
og 1 omgang r. Strikk videre mønster etter diagram A.
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Tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelser skal begynne.

m løs av og strikk 9 (11) 13 (15) 17 m tilbake, snu, 1 kast, ta 1 m

Sett samtidig ett merke midt under ermet der omgangen

løs av og strikk til det er 5 (6) 7 (8) 9 m flere m etter midtmer-

begynner og øk 1 m på hver side av merket (først og sist på

ket hver gang i alt 4 ganger til hver side (likt for alle størrelser).

omgangen) på hver 3. (2,5.) 2.5. (2,5.) 2,5. cm til det i alt er 82

NB! For at det ikke skal bli huller i arbeidet, strikk kastene

(86) 90 (94) 98 m i omgangen Strikk til arbeidet måler 47 (48)

sammen med neste m etter alle snuingene.

49 (50) 52 cm). Fell av 12 (12) 14 (16) 18 m midt under ermet.

Strikk eventuelt til bærestykket måler 18-19-20-21 cm, målt fra

Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

farge 3 midt foran. Skift til liten rundp nr 3 og strikk 8 cm rundt
i vrangbordstrikk med 2 r, 4 vr (likt for alle størrelser). Fell rett

BÆRESTYKKE

av til en jevn kant som ikke strammer.

Sett alle delene inn på rundp nr 4. Først ett erme, forstykkets
m, andre ermet og bakstykkets m = 326 (344) 364 (384) 404

MONTERING

m. Skift til safran og fell 6 (4) 4 (4) 4 m jevnt fordelt til 320

Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder på vrangen.

(340) 360 (380) 400 m. Strikk videre mønster etter
diagram B og fell som anvist til er det 128 (136) 144 (152) 160

Press ikke arbeidet, men legg eventuelt plagget flatt i fasong

m i omgangen. Strikk genseren høyere bak slik: Sett et merke

under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

midt bak og strikk 5 (6) 7 (8) 9 m etter merket, snu, 1 kast, ta 1
3

8 r, 2 vr sammen, 3 vr =256 (272) 288 (304) 320 m

Strikk 4 vr, 2 vr sammen
8 r, 2 vr samme, 4 vr = 288 (306) 324 (342) 360 m

DIAGRAM A, B

Gjenta
A

Gjenta

Gjenta

Begynn her

Midt på ermene

B

Strikk, 1 vr, 2 r sammen
2 r, 2 r sammen, 1 vr = 96 (102)108 (114) 120 m
Strikk, 1 vr, 2 r sammen
4 r, 2 r sammen, 1 vr = 128 (136)144 (152) 160 m
Strikk , 2 vr sammen
8 r, 2 vr sammen = 160 (170) 180 (190) 200 m
Strikk 1 vr, 2 vr sammen
8 r, 2 vr sammen, 1 vr = 192 (204) 216 (228) 240 m
Strikk 2 vr, 2 vr sammen
8 r, 2 vr sammen, 2 vr = 224 (238) 252 (266) 280 m

Strikk 3 vr, 2 vr sammen
8 r, 2 vr sammen, 3 vr =256 (272) 288 (304) 320 m

Strikk 4 vr, 2 vr sammen
8 r, 2 vr samme, 4 vr = 288 (306) 324 (342) 360 m

Gjenta
A

Natur 205
Koks melert 202 Gjenta
Safran 211
Strikk vr med natur 205
Sett 4 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 4 m r, strikk m fra hjelpep r.
Gjenta

Begynn her

Midt på ermene
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Garn brukt
i denne oppskriften
ULLPROG

REN SW ULL
100 % ren, ny superwashbehandlet ull
50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm
• PERFEKT TIL SPORT & FRITID
• TÅLER OFTE VASK
• KLASSIKER TIL TRADISJONSMØNSTER

REN SW ULL er et klassisk 4-tråds superwash sportsgarn i ren ull. Garnet er vel
egnet til sport- og fritid både for aktive
barn og voksne.
REN SW ULL holder seg svært godt etter
lang tids bruk og vask. Her har du et godt
garn til skigensere og kofter i norske
tradisjonsmønster, men også fine
aranmønster og strukturstrikk.

For oppskrift på barnegenser |
LG18-13 FLETTE- & MØNSTERGENSER TIL BARN
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FOTO, DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI

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

