Alex Perlegenser
No. 2003-184-4548

Materialer

Strikkefasthet

3 (3) 4 (4) 5 (6) nøster á 100 g
Woolpower farge 18
Strømpepinne 4,5 og 5,5 mm
Rundpinne 4,5 og 5,5 mm, 60 cm

18 masker på 10 cm
24 omganger på 10 cm

Størrelser
2 (4) 6 (8) 10 (12) år
MÅL
Bredde: 31 (33) 36 (38) 39 (41) cm
Lengde: 37 (40) 45 (49)53 (57) cm

Kjøp garnet her:
http://shop.hobbii.no/alex-perlegenser

Oppskrift informasjon
Genseren strikkes nedenfra og
oppover. Bolen og erme settes
sammen på rundpinne og det
felles inn til bærestykke med
raglan.

Forkortelser
Øk med 1 maske: Strikk opp
løkken mellom to masker og strikk
den vridd rett.
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Side 1

Perlestrikk: *1 rett, 1 vrang*. Gjenta fra * - * omgangen ut.
Heretter strikkes vrang over rett og rett over vrang.
Genser
Vrangbord: Legg opp 110 (120) 130 (136) 140 (150) masker på rundpinne 4,5 mm og strikk
rundt.
Strikk 5 cm vridd vrangbord: *1 vridd rett, 1 vrang*. Gjenta fra * - * omgangen ut.
Bol: Skift til rundpinne 5,5 mm og på den 1. omgang øk med 1 maske = 111 (121) 131 (137)
141 (151) masker. Når det er et ulike maskeantall, kan det strikkes rundt i rett og vrang hele
tiden, hvor det dannes perlestrikk.
Strikk opp til arbeidet måler 23 (26) 29 (32) 35 (38) cm.
Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Ermeåpning: Strikk til 5 (5) 7 (7) 9 (9) masker før markøren, fell av 5 (5) 7 (7) 9 (9) masker,
strikk til det er 50 (55) 58 (61) 62 (66) masker på pinnen etter avmasking til forstykke, fell av
5 (5) 7 (7) 9 (9) masker = 51 (56) 59 (62) 63 (67) masker til rygg.
La arbeidet hvile og strikk begge ermer.
Ermer
Vrangbord: Legg opp 32 (34) 36 (38) 40 (42) masker på strømpepinne 4,5 mm og strikk
rundt.
Strikk 3 cm vridd vrangbord: *1 vridd rett, 1 vrang*. Gjenta fra * - * omg ut.
Erme: Skift til strømpepinne 5,5 mm. Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Strikk 1 m på hver side av markøren glattstrikk = ermesømmen og resten strikkes i
perlestrikk.
Strikk 2 cm opp. Slutt ved omgangens begynnelse.
Begynn økning: 1 rett, øk med 1 maske, strikk til 1 maske før markøren, øk med 1 maske,
1 rett = 2 masker økt.
Øk ut i perlestrikk på hver 6. omgang til det er 44 (46) 50 (56) 60 (62) masker.
Strikk opp til ermet måler 28 (31) 34 (37) 39 (40) cm. Slutt omgangen 3 (3) 4 (4) 5 (5)
masker før markøren. Fell av 5 (5) 7 (7) 9 (9) masker = 40 (41) 43 (49) 51 (53) masker.
La ermet hvile og strikk en til lik denne.
Bærestykke
Arbeidet samles på rundpinne og strikkes i perlestrikk.
Strikk ermene på genseren: erme, forstykke, erme, rygg, idet det felles 1 maske inn på
ryggen = 180 (192) 202 (220) 226 (238) masker.
Sett en markør i hver samling (raglansøm) og strikk 1 maske glattstrikk på hver side av
sømmen (som på ermene) og resten i perlestrikk.
Strikk 1 omgang, slutt ved omgangens begynnelse.
Begynn raglanfellinger: Strikk 1 rett, 2 masker sammen, *strikk perlestrikk til 3 masker før
neste markør, 2 masker sammen, 2 rett, 2 masker sammen*, gjenta fra * - * i alt 3 ganger,
strikk perlestrikk til 3 masker før siste markør, 2 masker sammen, 1 rett = 8 masker felt.
Fell slik på hver 2. omgang til det er 76 (80) 82 (92) 90 (94) masker.
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Halskant
Skift til strømpepinne 4,5 mm og strikke vrangbord slik: *1 maske vridd rett og 1 maske
vrang* gjenta *-* omgangen ut. Strikk til kanten måler 6 cm. Fell løst av i vrangbord.
Finish
Fold halskanten og sy fast på vrangen.
Sy sammen under ermer.

Riktig god fornøyelse
#hobbiidesign #alexperlegenser
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