H1718 - Herregenser med grå striper i Mayflower 1 class.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde cm ca.:
Fg. 2001, Hvit, nst.:
Fg. 2052, Grå, nst.:
Fg. 2053, Koksgrå, nst.:
Fg. 2020, Sort, nst.:
Pinne:
Rundpinne:
Kvalitet:
Strikkefasthet:
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Mayflower 1 class. 75 % Super-Wash Ull, 25 % Nylon, 210 m pr. 50 gram.
19 m og 26 p i glatt med dobbelt garn på p nr. 4½ = 10 x 10 cm

For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinne, som er det
profesjonellearbeidsredskap til strikking og hekling.

Genseren strikkes med dobbelt garn.

Bol.
Legg opp 202(210)218(224)232(240) m på
rundpinne nr. 4 med 1 tråd koksgrå og 1 tråd hvit.
Strikk rundt i ribb (skiftevis 1 rett og 1 vrang),
samtidig som det settes et merke ved omgangens
begynnelse. Når kanten måler 5 cm = 12 omg,
byttes det til rundpinne nr. 4½ og det fortsettes i
glatt. Når det er strikket 3(4)5(6) 7(8) cm =
8(10)12(16)18(20) p etter ribbkanten, strikkes det
videre i glatt med dobbelt hvit.
Strikk 3 cm = 8 omg med dobbelt hvitt.
Strikk 11 cm = 32 omg med 1 tråd sort og 1 tråd
grå.
Strikk 6 cm = 16 omg med 1 tråd koksgrå og 1
tråd hvit
Strikk 3 cm = 8 omg med dobbelt hvit
Strikk 7 cm = 20 omg med 1 tråd sort og 1 tråd
grå.
Strikk 6 cm = 16 omg med hvit og koksgrå,
samtidig som det på den siste omg felles til
ermehull slik: Fra omgangens begynnelse strikkes
95(99)103(106)110(114) m, fell de neste 12 m,
strikk 89(93)97(100)104(108) m og fell de neste
12 m. Det er nå 89(93)97(100)104(108) m igjen
på henholdsvis forstykke/bak. La arb hvile.
Ermer.
Legg opp 53(55)57(59)61(63) m med koksgrå og
hvit på rundpinne nr. 4 og strikk rundt i ribb
(skiftevis 1 rett og 1 vrang). Strikk 5 cm = 12 omg
ribb og fortsett deretter i glatt på p nr. 4½. Øk 1 m
i begge sider på hver 6. p 15 gange =
83(85)87(89) 91(93) m. Samtidig strikkes striper
slik:

Efter ribkanten strikkes ttderligere 7(7)8(8)9(9) cm
= 20(20)22(22)24(24) omg i glatt med koksgrå og
hvit.
Strikk 3 cm = 8 omg med dobbelt hvit.
Strikk 11 cm = 32 omg med 1 tråd sort og 1 tråd
grå.
Strikk 6 cm = 16 omg med 1 tråd koksgrå og 1
tråd hvit
Strikk 3 cm = 8 omg med dobbelt hvit
Strikk 7 cm = 20 omg med 1 tråd sort og 1 tråd
grå.
Strikk 6 cm = 16 omg med hvit og koksgrå,
samtidig som det på den siste omg felles til
ermehull slik: Fra omgangens begynnelse strikkes
77(79)81(83) 85(87) m, fell de neste 12 m. Det er
nå 71(73)75 (77)79(81) m igjen på ermet og det er
fellt 6 m på hver side av omgangens begynnelse.
La arb hvile og strikk det andre ermet likt.
Bærestykke med raglanfellinger.
Sett inn delene på rundpinne nr. 4½:
71(73)75(77)79 (81) m på venstre erme,
89(93)97(100)104(108) m på forstykket,
71(73)75(77)79(81) m på høyre erme og
89(93)97(100)104(108) m på bakstykket =
totalt 320(332)344(354)366(378) m. Strikk rundt i
glatt med sort og grå. Omgangens begynnelse
ligger mellom bakstykket og venstre erme. Sett et
merke mellom de 4 delene. Det er en god idé, at
merket ved omgangens begynnelse har en annen

farge enn de øvrige. Fell nå på 2.hver omg ved å
strikke slik: * Etter et merke strikkes 1 rett, strikk 2
rett sammen, strikk frem til 3 m før det neste
merke, strikk 2 rett overtrukket sammen (= ta 1 m
rett, løst av, strikk neste m rett og dra den første m
over) strikk 1 rett før merket. Gjenta fra *
omgangen rundt = totalt 8 m fellt. Gjenta
fellingene på 2.hver omg, samtidig som det
strikkes striper slik: Strikk totalt 7 cm = 20 omg
med sort og grå i bærestykket. Deretter strikkes 3
cm = 8 omg med dobbelt hvit og resten av
bærestykket strikkes med koksgrå og hvit. Fortsett
fellingene, til det totalt er strikket
25(26)27(28)29(30) fellinger. Det er 120(124)
128(130)134(138) m igjen. Det skal nå strikkes
halsutskjæring frem og tilbake og samtidig skal
raglanfellingene fortsettes som før på
rettsidepinnene. Sett et merke ved den midterste
maske på forstykket. Flytt nå omgangens begynnelse til 5(6)7(8)9(10) m etter midtmasken på forstykket. Dvs. at det skal være 11(13)15(17)19(21)
urørte m i midten af forstykket (= 5(6)7(8)9(10) m,
midtmasken og 5(6)7(8)9(10) m). Disse skal være

bunnen av halsutskjæringen. Sett nå garnet til den
neste m og fell de første 4 m, strikk videre i rett
frem til de 11 midtmaskene på den andre siden av
forstykkets halsutskjæring. Snu arb, fell de første
4 m og strik vrang tilbake til den andre siden av
halsutskjæringen. Snu, fell de første 3 m og strikk
rett frem til den modsatte side av halsutskjæringen. Snu, fell de første 3 m og strikk vrang.
Fortsett på denne måten, samtidig som det felles
ytterligere 2 og 1 m på hver side av
halsutskjæringen. Bryt garnet og flytt omgangen
tilbake til mellom bakstykket og venstre erme som
før. Bytt til rundpinne nr. 4 og strikk opp langs de
fellte maskene i hals-utskjæringen + de ventende
maskene, så det totalt er ca. 82(86)90(92)96(100)
m (likt antall) på rund-pinnen. Strikk halskanten
rundt i ribb (skiftevis 1 rett og 1 vrang). Når det er
strikket 18 omg ribb, felles m av som de viser.
Brett halskanten halvt om på vrangen og sy den
fast med elastiske sting langs innersiden av
halsutskjæringen.
Sy ermehullene.

