1671 – Patent strikket genser i Mayflower Easy Care.
Str.:
S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
Brystvidde cm:
96
(106)
116
(126)
136
(146)
Lengde cm:
60
(61)
62
(63)
64
(65)
Fg. 091, Mørk Oliven, nst.:
8
(9)
9
(10)
11
(12)
Pinne:
3
Rundpinne (40 cm):
3
Kvalitet:
Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Ull, 185 m pr. 50 gram.
Strikkefasthet:
Vannrett: 28 masker = 10 cm. Loddrett: 40 p = 10 cm. I glattstrikk.
For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinner, som er det profesjonelle
arbeidsredskap til strikking og hekling.
Det er en god ide å lese hele oppskriften igjennom innen strikkearbeidet påbegynnes, akkurat som det er en
god ide å lage en strikkeprøve som gjøres fuktig og dras i fasong., da patentstrikk gir seg på både lengde og
bredden.
Genserem er utelukket strikket i patentstrikk med ribb kant i halsen.
Patentstrikk:
1. p: *1 rett, kast og løft neste maske av pinnen som en vrangmaske (kastet skal bli på pinnen) *.
Gjenta fra * til * pinnen ut. Avslutt med 2 rett.
2. P og alle etterfølgende p: 1 rett * kast og løft neste maske av pinnen som en vrangmaske (kastet
skal bli på pinnen), strikk deretter neste maske og det tilsvarende kastet fra forrige pinne rett
sammen til én maske*. Gjenta fra * til * pindnn ut. Avslutt med 1 rett.
Fremgangsmåte.
Rygg.
1: På pinne nr. 3 legges opp
90(104)118(132)146(160)
masker.
2: Strikk patentstrikk til hele stykket
måler 58(59)60(61)62(63) cm.
3: Fell de midterste 30(32)34(36)38(39) maskene
til hals og strikk hver side ferdig for seg.
4: Fell mot hals siden 1x2 masker (gjelder alle
størrelser) og strikk til arbeidet måler
60(61)62(63)64(65) cm lett utstrakt. Fell de
resterende maskene av.
5: Strikk den andre siden speilvendt.
For.
1: Strikkes som ryggen til hele stykket måler
53(54)55(56)57(58) cm.
2: Fell til hals som på ryggen og strikk rett opp til
forstykket har samme lengde som ryggen.

Ermer.
1: På pinne nr. 3 legges opp
70(70)80(80)90(90) masker og strikk rett opp til
arbeidet måler 36(36)37(37)38(38) cm.
2: For å gi litt mere vidde i ermehullet økes på
hver 4. p 1 maske i begynnelsen og slutten av
pinnen til 80(80)90(90)100(100) masker. Fell
løst av.
3: Strikk et erme til.
Montering.
1: Sy skuldersømmene. Sy i ermene , så de
hverken strammer eller flaner.
2: Sy side- og ermesømmene.
3: Strikk opp 80(80)90(90)100(100) masker i
halsen og strikk 3 cm ribb 1 rett 1 vrang.
4: Fell av i ribb.
5: Fest tråder. Legg genseren i vann og dra den i
fasong.

IA

