Linea Genser
No. 2003-191-1669

Materialer

Strikkefasthet

Rundpinne 80 cm 9 mm
Parpinne og strømpepinne 9 mm

- med 3 tråder på pinne 9 mm
12 masker på 10 cm
16 omganger på 10 cm

3 (4) 4 nøster Kid silk fg. 02
3 (4) 4 nøster Kid silk fg. 18
3 (4) 5 nøster Highland Wool fg. 21

Oppskrifts informasjon

Bredde 55 (60) 65 cm
Lengde 49 (50) 51 cm

Det strikkes med 2 tråder Kid Silk og 1
tråd Highland Wool = 3 tråder.
Genseren strikkes nedenfra og
oppover. Det felles av til ermåpning og
halsringning. Skuldrene syes sammen
og til slutt strikkes det opp masker i
ermåpningen. Ermer skal strikkes
ovenfra og ned.

Kjøp garnet her

Øk 1 maske: Strikk opp løkken mellom

Størrelse
S (M) L

Mål

http://shop.hobbii.no/linea-genser

maskene i vridd rett.

VM, vendemaske: det vendes med
German short rows.
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Side 1

Kropp
Legg opp 121 (132) 143 masker op på rundpinne 80 cm og strikk 1 omgang rundt i
glattstrikk.
Øknings-omgang
Strikk * 11 rett, øk 1 maske*, gjenta * til * omgangen ut = 132 (144) 156 masker.
Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 30 cm.
Sett en markør i hver side = sidesømme = 66 (72) 78 masker til hhv. rygg og forstykke.
Her deles arbeidet til ermåpning. Sett forstykkets masker til å hvile på rundpinnen og strikk
ryggen videre på parpinner.

Ryggen
Strikk frem og tilbake i glattstrikk på parpinner.
Strikk akkurat opp til ermåpningen måler 19 (20) 21 cm. Slutt med en vrangpinne.
Høyre skulder (når genseren er på)
Form skulderen med vendepinne:
Strikk 27 (30) 33 masker, vend, strikk en vendemaske (VM),
*strikk til det er 7 masker igjen ved skulder, vend,
strikk 1 VM, strikk til det er 3 masker igjen ved nakken, vend,
strikk en VM, strikk til det er 15 masker igjen ved skulder, vend,
strikk 1 VM, strikk til det er 6 masker igjen ved nakken, vend,
strikk en VM, strikk pinnen ut, idet vendemaskene strikkes som 1 maske, vend,
Fell av disse 27 (30) 33 masker, idet vendemaskene strikkes som 1 maske*.
Sett en markør 21 (24) 27 masker inn fra hver side. Disse maskene er til skulderen, de 6 er til
halsen.
Nakke
Fell av 12 masker og strikk pinnen ut.
Venstre skulder
Strikk venstre skulder ferdig som høyre skulder fra * til *.
Sett en markør 21 (24) 27 masker inn fra hver side. Disse maskene er til skulderen, de 6 er til
halsen.
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Side 2

Forstykke
Strikk forstykket akkurat opp i glattstrikk, til ermåpningen måler 10 cm. Slutt med en
vrangpinne.
Strikk 25 (28) 31 masker rett, fell av 16 masker til hals, strikk rett pinnen ut.
Forstykkets høyre og venstre side strikkes ferdig for seg.
Høyre forstykke (når genseren er på)
Fell av i halssiden, sslik:
1. pinne: vrang
2. pinne: strikk 2 masker vridd rett sammen, strikk pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til det er tatt inn 4 masker = 21 (24) 27 masker igjen til skulder
Strikk akkurat opp til ermåpningen måler 19 (20) 21 cm. Slutt med en vrangpinne.
Fell av.
Venstre forstykke (når genseren er på)
Fell av i halssiden, slik:
1. pinne: vrang
2. pinne: strikk til det er 2 masker igjen, strikk 2 masker rett sammen.
Gjenta disse 2 pinnene til det er tatt inn 4 masker = 21 (24) 27 masker.
Strikk akkurat opp til ermåpningen måler 19 (20) 21 cm. Slutt med en vrangpinne.
Fell av.
Sy skuldersømmene sammen.

Ermer (strikket ovenfra og ned)

Strikk opp ca. 46 (48) 50 masker i ermåpningen på strømpepinne. Den første omgang skal
det strikkes vridd rett. Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Strikk glattstrikk idet det tas inn 1 m på hver side av markøren, med 2 masker i mellom.
Ta inn for hver 5. cm. Strikk akkurat opp til arbeidet måler 40 cm.
På neste omgang tas det jevnt inn med 6 masker.
Fell av.
Strikk den andre ermen lik som denne.

Halskant
Strikk opp masker fra retten rundt i halsringningen.
Fell av i rett.

God fornøyelse!
#hobbiidesign #linasweater
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Side 3

