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Mabel genser
med brede striper

ENDELIG:
En enkel oppskrift
og kjappstrikket
genser på tykke
pinner!
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LG19-20 GENSER | DAME | LUN ULL

Mabel genser
med brede
striper
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
LUN ULL 39 % ull, 36 % akryl, 25 % nylon,
100 gram = ca 160 meter
DESIGN
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STRIKKEFASTHET 12 m glattstrikk på p nr 9 = 10 cm
		
16 omganger glattstrikk på p 9 = 10 cm
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.
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
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BOLEN
Legg opp 120 (132) 144 (156) m med grå på rundp nr 8.
Strikk 4 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til rundp
nr 9 og sett et merke i hver side med 60 (66) 72 (78) m til forog bakstykket. Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca 12 cm. Skift
til hvit og strikk til arbeidet måler ca 24 cm. Skift til gul og strikk
til arbeidet måler ca 36 cm. Skift til hvit og fortsett med
glattstrikk til arbeidet måler 38 (39) 40 (41) cm, samtidig som
det på siste omgang, felles 6 m i hver side til ermehull
(= 3 m på hver side av hvert merke) = 54 (60) 66 (72) m til forog bakstykket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 26 (28) 30 (32) m med grå på strømpep nr 8.
Strikk 4 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til
strømpep nr 9 og strikk videre i glattstrikk.
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På 1. omgang økes det jevnt fordelt til 48 (50) 52 (54) m.
Øk ved å ta kast på pinnen. På neste omgang strikkes kastene
vridd r. Sett et merke mellom første og siste m på omgangen.
Når arbeidet måler 12 cm, felles 1 m på hver side av merket
midt under ermet. Gjenta fellingene når arbeidet måler
26 cm = 44 (46) 48 (50) m. Samtidig når arbeidet måler
15 cm, skiftes det til hvit. Strikk til arbeidet måler ca 30 cm.
Skift til gul og strikk til arbeidet måler ca 45 cm. Fortsett med
hvit til arbeidet måler 47 cm, samtidig som det felles 6 m midt
under ermet på siste omgang = 38 (40) 42 (44) m.
Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett ene erme, forstykket, andre erme og bakstykket inn
på rundp nr 9 = 184 (200) 216 (232) m. Sett et merke rundt
en m i hver sammenføyning (m fra for- og bakstykket) =
4 merke-m. Fortsett med hvit. Fell til raglan på hver omgang
2 (3) 4 (5) ganger og videre på hver 2. omgang til det er felt
i alt 14 (16) 17 (19) ganger = 72 (72) 72 (80) m. Samtidig, når
arbeidet måler ca 48 cm, skiftes det til grå.
Fell til raglan slik: Strikk til 3 m før merke-m. Strikk 2 vridd
r sammen, 1 vr, 1 vridd r (= merke-m), 1 vr, 2 r sammen.
På omgangene uten fellinger, strikkes merke-m vridd
r og 1 m på hver side av merke-m strikkes vr. Strikk en omgang
glattstrikk, samtidig som det felles 2 (0) 0 (4) m jevnt fordelt =
70 (72) 72 (76) m. Skift til p nr 8 og strikk 7 cm vrangbordstrikk
med 1 vridd r, 1 vr. NB! Pass på at m stemmer med
m i raglanfellingen. Fell løst av med r og vr m.

MONTERING
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til.
Sy sammen under ermene.
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Garn brukt
i denne oppskriften

LUN ULL
39 % ull, 36 % akryl, 25 % nylon
100 gram = ca 160 meter
Strikkefasthet: 10–12 m i glattstrikk
på pinne 8–10 = 10 cm

• MYKT & LETT BLOW-GARN
• PERFEKT TIL HULLSTRIKK
• PRØV SAMSTRIKK MED ANDRE GARN

Se også Mabel Stripegenser | LG19-16

LUN ULL er et singel-trådet mykt og lett
blow-garn i ull-blend. Garnet gir lette, fine
moteplagg og passer perfekt i luftig hullstrikk, fletter og fine strukturer, og er like
flott i enkelt som i dobbelt garn.
Garnet er supert til alle typer tilbehør som
luer, skjerf, halstuber, pulsvanter, etc.
Du får Lun Ull i fine, samstemte farger.
Tips! Prøv Lun Ull i samstrikk med de andre
garntypene fra Linde Garn.

Se også Mabel genser med smale striper | LG19-21
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