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TIPS & RÅD

TRINES MØNSTERSTRIKKEDE SPORTSGENSER

Raggi (70 % Ull ”Superwash”, 30 % Polyamid. Nøste ca. 100 g = 150 m)
Ca. 16-17 m x 23 p glattstr på p 5.5 mm = 10 x 10 cm.
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
42(44-46)48-50(52-54)56-58(60-62)
Ca. 95½(102)106½(112½)123½(137) cm
Ca. 64(64)67(67)69(69) cm
Ca. 43(43)44(45)45(46) cm (lengde under ermet)
Fg 1: Ca. 550(600)650(650)700(750) g g (fg 15142, denimblå)
Fg 2: Ca. 50(50)75(75)100(100) g (fg 1500, natur)
Fg 3: Ca. 50(50)50(75)75(100) g (fg 1549, lys grå)
Fg 4: Ca. 75(75)100(100)125(125) g (fg 15126, vinrød)
5 mm, 80 cm. 5.5 mm, 40 cm (til ermer), samt 60 og 80 cm
5 og 5.5 mm (til ermer)
Glidelås ca. 15 cm
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Järbo Garn størrelsesguide: I våre oppskrifter kan bevegelsesvidden på plaggene variere avhengig av plaggtype og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Størrelsestabell finnes på www.jarbo.se.
• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge,
m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, størr=størrelser, vr=vrang, ytterl=ytterligere,
økn=økning.

FORKLARINGER

1 økn: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den vridd r (= strikk i bakre mb).
Mønster: ifølge diagram.
Fell 1 vridd m: ta 1 m løs av over på høyre p som om den skulle strikkes r, sett m tilbake på venstre p (m er nå vridd),
strikk den vridde m og neste m r sm i de bakre mb.
Glattstrikk (glattstr) rundt: Strikk r på alle omg.
Vrangbord (vr.bord): *1 r, 1 vr*, gjenta *-*. Strikk deretter r over r og vr over vr m.
Diagram: Diagrammet viser alle p på bærestykket. Les diagrammet fra høyre mot venstre, og gjenta rapporten.
Fellinger: Strikk fellinger som er markert i mønsterrapporten slik: på høyre side felles 1 vridd m (se forklaring over),
på venstre side strikkes 2 r sm.

BOLEN

Strikkes rundt opp til ermehullet.
Legg opp 150(162)174(184)204(226) m med fg 1 (A) alt fg 4 (B) på rundp 5 mm.
Strikk vr.bord, 1 r, 1 vr, med striper slik:
A
B
Modell A: 				
Modell B:
fg 1: 1 omg vr.bord, 			
fg 4: 1 omg vr.bord,
fg 4: 1 omg r, 1 omg vr.bord,		
fg 3: 1 omg r, 1 omg vr.bord,
fg 3: 1 omg r, 1 omg vr.bord, 		
fg 2: 1 omg r, 1 omg vr.bord,
fg 2: 1 omg r, 1 omg vr.bord, 		
fg 1: 1 omg r
fg 1: 1 omg r
Fortsett med fg 1 og strikk vr.bord til kanten måler 7 cm. OBS! På siste omg på vr.borden økes 8(6)2(2)0(0) m jevnt
fordelt på omg = 158(168)176(186)204(226) m.
Bytt til rundp 5.5 mm og fortsett med glattstr. Sett en markering i hver side med 79(84)88(93)102(113) m på bak- og forstk.
Når arb måler 41(41)42(42)43(43) cm, felles til ermehull 3(4)5(5)6(7) m på hver side av markeringen i hver side
= 73(76)78(83)90(99) m. Strikk hver side videre for seg. Fell ytterl 0(0)1(1)1(2) m i hver side = 73(76)76(81)88(95) m.
Sett m på tråder eller maskeholdere.

ERMER

Legg opp 38(38)40(40)42(42) m med fg 1 (A) alt fg 4 (B) på strømpep 5 mm.
Strikk 7 cm vr.bord med striper som på bolen.
OBS! På siste omg på vr.borden økes 2(4)4(6)6(8) m jevnt fordelt på omg = 40(42)44(46)48(50) m.
Sett en markering mellom første og siste m på omg.
Bytt til strømpep/rundp 5.5 mm og fortsett å strikke rundt i glattstr.
Øk 1 m på hver side av markeringen hver 7.(6.)6.(6.)6.(6.) omg slik:
Markering, 1 r, 1 økn, strikk til det gjenstår 1 m, 1 økn, 1 r. Gjenta økn totalt 10(12)13(13)13(13) ggr = 60(66)70(72)74(76) m.
Når ermet måler 43(43)44(45)45(46) cm, eller har ønsket lengde, felles til ermekuppel 3(4)5(5)6(7) m i hver side
= 54(58)60(62)62(62) m. Fell deretter ytterl 0(0)1(1)1(1) m i hver side = 54(58)58(60)60(60) m. Sett m på en tråd/
maskenål og strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKE

Sett nå alle delene inn på samme rundp 5.5 mm og strikk glattstr med fg 1 slik:
Strikk bakstk = 73(76)76(81)88(95) m, venstre erme = 54(58)58(60)60(60) m, forstk = 73(76)76(81)88(95) m,
høyre erme = 54(58)58(60)60(60) m = totalt 254(268)268(282)296(310) m.
Sett 1 markering mellom m der hver del møtes. Strikk deretter fellinger på hver side av hver markering slik:
*markering, 1 r, 2 r sm, strikk r frem til 3 m før neste markering, fell 1 vridd m (se forklaring), 1 r*, gjenta *-* på hver del.
Gjenta fellingene ytterl 1 gang på neste omg = 238(252)252(266)280(294) m på p.
Strikk deretter 0(0)2(2)4(4) omg glattstr uten fellinger.
Del nå mønsteret inn iflg diagrammet, plasser mønsteret med en stjerne midt foran, sett ev. en markering mellom hver
rapport = 17(18)18(19)20(21) rapporter. Strikk fellinger som før, og på de omg som er markert i diagrammet (m finnes ikke).
Halssplitt med glidelås: På 37. omg markeres for plassering av glidelås på de 3 midterste m på forstk, strikk her 1 vr,
1 r, 1 vr på alle omg. OBS! Pass på at den r m plasseres rett over stjernen midt foran (se detaljbilde).
Når diagrammet er strikket ferdig, strikkes halvpolokragen: bytt til p 5 mm og fortsett å strikke vr.bord, 1 r, 1 vr, med fg 1.
På 1. omg på vr.borden felles jevnt fordelt til 79 m (de 3 m midt foran regnes ikke med). Strikk vr.bord til kragen måler
ca. 8 cm (eller tilpass lengden til lengden på glidelåsen).
Fell av i vr.bordstrikk (ikke for stramt).
Med symaskin: Sy 2 rettsømmer på hver side av midtmasken. Klipp opp arb i midtmasken mellom symaskinsømmene.
Brett arb mot vrangen og sy fast glidelåsen med symaskin.

MONTERING

Sy igjen åpningene under ermehullene med maskesting.
Spenn opp plagget etter angitte mål under fuktige håndklær og la alt tørke.

Maskesting (grafting)

DIAGRAM – til bærestykket
Størr XL-2XL: Siste p = justér maskeantallet.
Størr M-L: Siste p = justér maskeantallet.
Størr XS-S: Siste p = justér maskeantallet.

Halssplitt: 3 m midt foran.

TEGNFORKLARING
= fg 1
= fg 2
= fg 3
= fg 4
= m finnes ikke, pga. fellingene

Rapport 14 m (omg 1)
respektive 6/5 m (omg 50/52)
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