Oppskrift
Baby

GARNFORBRUK
Oppskrift:
3 mdr. 6 mdr.
Go handmade Tencel: 175 g 225 g
Pinne: 3,5 mm
Knapper
Dobbel tråd: 3,5 mm/26 m/10 cm
Modell:
Go handmades
Genser Cable

delikat og
mades Tencel - et
Strikket i Go hand ke aktig skjær og et sterkt
et sil
mykt garn, med
g/210 m.
60% Bambus, 50
garn. 40% Tencel/

Go handmade
quality design in a unique style
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Tencel - ditt nye yndlingsgarn.
Tencel er et organisk bæredyktig naturmateriale, som er fremstillet av treflis,
primært av bøk og eucalyptus. Treet er FSC-serficert og stammer fra naturlig
uttynnning af skoger og rester fra anden treproduksjon. Tencel er det mest
bæredyktige materiale, fremstillet under ypperlige miljøhensyn.
Unikheten i Tencel - blid og skånsom for huden. Sammensettingen av fibrene fra bøk og eucalyptus gjør at Tencel materialet er virkelig behagelig mot
huden. Det er mykere enn silke og glattere for huden enn ull og bomull, og
har dessuten en super absorberingsevne.
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2 m strikkes sammen som vrangmasker
2vr sm
Knapphull	Strikkes over framkantens 6 m med 2 r,
fell av 2 m, 2 r.
Legg opp 2 nye masker over de felte på
neste pinne
1. p: {4 r, 4 vr}
Flette	
2. p: {4 vr, 4 r}
3. p: som 1. p
4. p: {4 vr, sett 2 m på en hjelpepinne
foran arbeidet. Strikk 2 m fra pin		
nen r, så de 2 fra hjelpepinnen r}
{…}	det som står mellom disse tegnene,
gjentas ut omg
(..)
totalt antall m på pinnen for de 		
2 størrelsene.
Størrelse 6 måneder står i parentes.
Størrelser: 3 måneder (6 måneder

Str. 3 mdr.:
175 g Go Handmade Tencel (Dobbel tråd)
Str. 6 mdr.:
225 g Go Handmade Tencel (Dobbel tråd)
Knapper
Rundpinne 3,5 mm
Strømpepinner 3,5 mm
Strikkefasthed på 3,5 mm (Dobbel tråd):
26 m = 10 cm
Oppgitte garnmengder er veiledende.

For å få en finere kant på knapphullskantene, kan
1. m på hver p erstattes ved å ta den løs vr av
med garnet foran arb - på neste p strikkes den r.
Ermene strikkes rundt på strømpepinner eller på
en 80 cm rundpinne med magic loop.
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CARDIGAN MED FLETTER

Legg for- og bakstykket rett mot hverandre, strikk m
fra begge pinner r samtidig som det felles av.
Strikk den andre siden ferdig på samme måte, bare
motsatt, strikk sammen med det andre forstykket og
fell av.

3 MÅNEDER (6 MÅNEDER)

RYGG/FORSTYKKE
Legg opp 150 (180) m med dobbel tråd på pinne
3,5 og strikk 4 p vrangbord – 1 r, 1 vr.
Hver p begynnes og avsluttes med 6 r til framkanter
med knapphull.
Første knapphull strikkes etter 4 riller, de neste etter
9 (11) riller og plasseres på den siden av cardiganen som man ønsker.
Nå strikkes fletter og 1. p strikkes fra vrangsiden
hvor det økes 2 (4) m til totalt 152 (184) m.
Strikk helt til arbeidet måler 14 (17) cm.

ERMER
Plukk opp 54 (60) m fra rettsiden på ermehullet.
Strikk omvendt glatt – det vil si, at første p er fra
vrangsiden av arbeidet, men strikkes med rettmasker
og med 4 m fletter midt på ermet.
Felles av på hver side av ermet ved å strikke 1 vr,
2 vr sm, strikk vrang og flettemønster som m viser
til det er 3 m igjen på p, 2 vr sm, 1 vr med 1,5 cm
mellomrom, totalt 8 (9) ganger.
Det er nå 38 (42) m på ermet.
Når ermet måler 14 (17) cm, strikkes 4 p 1 r, 1 vr.
Fell av m på siste p.

Del arbeidet inn i for- og bakstykke, med 40 (48) m
til hvert forstykke og 72 (88) m til ryggen.
Start med å strikke høyre forstykke.
Strikk til ermehullet måler 7 (8) cm.
Husk knappehull.
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HALSKANT

Fell nå halsen på annenhver pinne som følger:
Felles framkantens 6 m.
Felles 3 x 3 m, 2 m, 1 m (4 m, 3 m, 2 m, 1 m).
Det gjenstår 22 (32) m.
Ermehullet måler 11 (12) cm.
Sett maskene på en maskeholder og strikk venstre
forstykke på motsatt måte – siste knapphullet strikkes
innen de siste 4 riller på den siden man har valgt.

Plukk opp 21 m i halsen på høyre forstykke, strikk
ryggens 22 m, plukk opp 21 m over det andre
forstykket.
Strikk 8 p r og fell løst av på siste p (4 riller totalt).

MONTERING
Sy sammen under ermene, fest ender og sy i knapper.

Strikk ryggens m helt til ermehullet måler 9 (10) cm.
Sett de midterste 22 m på en maskeholder og strikk
hver side ferdig hver for seg.
Felles mot halsen 2, 1 (1, 0) m på annenhver pinne.
Det gjenstår 22 (32) m.

CARDIGANENS FERDIGE MÅL
Lengde: 
Omkrets: 
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24 (28) cm.
55 (58) cm.

Greit å vite
Go handmades samling er utviklet og håndlaget av
eksperthendene på lidenskapelige strikkere.
Alle er strikket slik at de har en middels tetthet i stingene
som passer perfekt.

Strikkepinne størrelse & tetthet
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Go handmade
quality design in a unique style

LOT20190122

Alle strikker forskjellig, noen bruker strikkepinne størrelse
2,0 mm og får samme resultat og kvalitet på arbeidet som
en annen som brukte strikkepinne størrelse 4,0 mm. Dette
vet vi fra laget med strikkere som deltar i strikkingen.
Nøkkelen til å strikke en spesifikk størrelse handler om
strikke stil, hender og erfaring, mer enn størrelsen på
pinnene. Vår anbefalte pinnestørrelse har derfor et spenn.

