Viking Sportsragg
Genser

1502-6

Størrelser:
X-Liten/Liten-Middels/Stor- X-stor
Overvidde:
106 -118 -125 cm
Hel lengde:
66 -68 -70 cm
Ermelengde:
49 -51 -53 cm
GARNALTERNATIV: Viking Superwash (100% ull, superwash),
Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking
Sportsgarn (100% ull), Viking Merino Superfine ( 100% merinoull,
superwash), nøster à 50g.
Marine nr 526:
Lys grått nr 513:
Brunt nr 519:

14 -15 -16 nøster
3 -3 -4 nøster
1 -1 -1 nøste

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 3 og
3 ½.
Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3 ½ måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli vellykket.
Legg opp 238-262-280 med marine på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i
vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3 ½, og strikk
1 omg glattstrikk samtidig som det økes jevnt fordelt til 243-270-288 m.
Sett et merke i hver side med 122-135-144 m til forstykket og 121-135144 m til ryggen. Strikk videre slik:
Str. X-liten/ liten : 1 r, * 3 vr, 6 r*, gjenta fra * til * ut omg og slutt med
5 r.
Str Middels/Stor og str X-stor: 3 r, * 3 vr, 6 r*, gjenta fra * til * ut omg,
slutt med 3 r
Fortsett etter denne inndelingen, men på hver 2. omg strikkes det vrange
feltet med rettmasker, slik at det dannes riller mellom de glattstrikkede
feltene. Strikk til arb måler 41-42-43 cm, eller ønsket lengde før
ermehull.
Del arb ved merkene og strikk hver del ferdig for seg.
Ryggen: Fortsett frem og tilbake som før til arb måler 5 cm før hel
lengde og ermehullet måler 20-21-22 cm. NB Rillene strikkes i
rettmasker både på retten og vrangen. Fell av.

Forstykket:
Fortsett frem og tilbake som før til ermehullet måler 18-18-19 cm. Fell
av de 30-32-34 m midt foran til hals, og strikk hver del for seg.
Høyre forstykke: Fortsett frem og tilbake som før, men fell samtidig 3 m
1 gang, 2 m 1 gang mot halsen på hver 2. p. Strikk til arb måler like
langt som ryggen. Fell av.
Venstre forstykke: strikkes likt det høyre, men speilvendt. Fell av.
Ermer
Legg opp 48-50-52 m med marine på p nr 3. Strikk 5 cm rundt i
vrangbordstrikk som på bolen. Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg
glattstrikk samtidig som det økes jevnt fordelt til 67-69-71 m. Sett et
merke midt under ermet = beg på omg, og et merke midt oppå ermet.
Strikk mønster I etter diagrammet, og tell ut fra midt på ermet hvor omg
begynner. Øk samtidig 1 m på hver side av merket midt under ermet, ca
hver 1 ½ cm ( likt for alle str.). Etter mønster I er ferdig strikket, fortsett
12-14-16 cm i marine og glattstrikk. ( eller til ca 16 cm før ønsket
lengde). Strikk mønster I etter diagrammet. Når mønster I er ferdig
strikket og det er 115-119-125 m i omg, strikkes 1 omg marine. Sett av
de midterste 25 m på pinnen, og fell av resterende masker. Fortsett med
mønster II frem og tilbake over de avsatte midtmaskene =
skulderstykke. NB: Første og siste m i mønsteret strikkes alltid rett =
kantmasker til å sy i til slutt.
Strikk til skulderstykket måler like langt som skulder på forstykket ca
18-20-22 cm. Fell av.
Strikk det andre ermet likt.
Montering
Sy skulderstykkene til forstykket og ryggen på hver side av arbeidet fra
retten, ved å sy maske for maske vekselvis mellom delene som sys
sammen.( skjul stingene ved å føre nålen bak maskene).
Sy i resten av ermene.
Halskant:
Plukk eller strikk opp 112-112-126 m med marine rundt halsringningen
på p nr 3. Strikk rundt med mønster III etter diagrammet. Strikk 1 omg
vrangt = brettekant , og fortsett i glattstrikk og marine til arb måler like
langt fra brettekanten som mønsterborden. Fell løst av.
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
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