H1703 - Herregenser i rib i Mayflower Easy Care Classic.
Str.:
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
Overvidde cm:
95
(105)
115
(125)
135
(145)
Lengde cm:
62
(65)
68
(70)
72
(75)
Fg. 09, Marineblå, nst.:
9
(9)
10
(10)
11
(11)
Fg. 93, Petroleumsblå, nst.:
3
(3)
3
(4)
4
(4)
Fg. 01, Hvit, nst.:
1
(1)
1
(2)
2
(2)
Pind:
4
Rundpinde (80 cm og 40
4
cm):
Strømpepinne:
Kvalitet:
Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Ull, ca.106 m pr. 50 gram.
Strikkefasthet:
Vannrett: 22 masker = 10 cm. Lodrett: 28 pinne = 10 cm i glatstrik.
For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinne, som er det profesjonelle
arbeidsredskap til strikking og hekling.
Det er en god ide å lese hele oppskriften igennom innen strikkearbeidet påbegynnes, akkurat som det er en
god ide å gjøre en strikkeprøve som fuktes og dras i fasong, da mønsteret strekker seg litt.
Hele genseren er strikket i ribb (2 rett 2 vrang).

Fremgangsmåte:
Bak og forstykke.
1: Legg opp med blått garn
192(212)232(252)272(292) masker på rundpinne
nr. 4 og strikk 90(92)94(96) 98(100) omgange
ribb.
2: Bytt til petroleumsblå farge og strikk 16
omgange. (Gjelder alle størrelser).
3: Bytt til blå og strikk 2 omgange. (Gjelder alle
størrelser).
4: Del arbeidet i to deler, hvor det på bak stykket
ved enkelte størrelser blir 4 masker mere enn på
forstykket. Fell 8 masker i hver side til erme-hull,
slik at det lukkes for: 1 vrang, 2 rett,
2 vrang, 2 rett, 1 vrang i hver side. (Gjelder alle
størrelser). La arbeidet hvile.
Ermer.
1: Legg opp med blått garn 42(42)46(46)50(50)
masker på pinne nr. 4 og strikk
114(118)118(122)122 (122) pinne med blått
samtidig som det økes
1 maske i hver side på hver 6. pinn.
2: Bytt til petroleumsblå og strikk 16 pinne.
Fortsert økingene til det er 78(78)86(86)94(94)
masker.
3: Bytt til blått garn og strikk 2 pinner. Fell 3
masker i hver side; så første og siste maske på
pinnen er vrang. (Gjelder alle størrelser). La
arbeidet hvile.
4: Strikk et erme til.
Samling til raglan.
1: Strikk med blått garn og på rundpinnen
maskene fra et erme, bak stykket, et erme og
forstykket.

2: Når delene er samlet skal det mellom erme og
bak eller forstykke være 2 vrangmasker, hvor
fellingene til raglan skal foregå på hver side slik:
strikk til 2 masker før vrangmaskene og strikk 2
masker vridd rett sammen, strikk 2 vrang og strikk
de 2 neste maskene rett sammen. Disse
fellingene fortas på annen hver omgang.
3: Strikk totalt 12(12)13(13)14(14) omgange med
blått, bytt til hvit og strikk 10(10)11(11)12(12)
omgange, heretter strikkes 22(24)24(25)25(26)
omgange med petroleumsblå og resten av
genseren strikkes med blått garn.
4: Når det er fellt 27(28)29(30)31(32) ganger
strikkes vendestrikk så blir halsudskjæringen litt
høyere bak. Det strikkes frem og tilbake og for
hver gang det er masker som settes i hvile gjøres
det et kast som på den neste pinne strikkes
sammen med den etter-følgende maske. (For å
unngå huller). La de fremste 18(18)20(20)22(22)
maskene hvile, heretter settes 1x4 og 1x2 masker
i hvile i hver side. Husk fellingene til raglan.
5: Når det er fellt så ”mønsteret” 2 rett 2 vrang
passer hele veien rundt strikkes 6(6)7(7)8(8)
omgange uten fellinger og det felles i ribb.
Montering.
1: Fest tråder.
2: Sy sammen ermerne og sy sammen ved
ermehullene.
3: Bløtlegg genseren og dra i fasong.

