Christian Genser
No. 2003-191-2509

Materialer

Strikkefasthet målt i halvpatent

11 (13) 15 nøster á 50 g Highland Wool
farge 21

24 masker på 10 cm
22 pinne på 10 cm

Rundpinne 80 cm, 3,5 mm

Størrelse
S (M) L

Mål
Overvidde: 96 (102) 110 cm
Lengde: 63 (65) 67 cm

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/christian-genser

Oppskriftsinformasjon
Genseren strikkes nedenfra og opp til ermehull.
Ermene strikkes separat og alle delene samles
og det felles til raglan.

Forklaring
Genseren strikkes rundt i halvpatent:
1. omgang: vrang over alle maskene, ut
omgangen.
2. omgang: *1 vrang, strikk rett i masken fra
forrige omgang*, gjenta *-* ut omgangen.
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Side 1

Kant
Legg opp 230 (246) 264 masker på rundpinne 3,5 mm og strikk rundt.
Strikk 5 cm ribbestrikk: *1 rett, 1 vrang*. Gjenta fra * - * omgangen ut.
Bol
Strikk rundt i halvpatent, sørg for at rettmaskene ligger over ribbestrikkens rettmasker. Strikk
til arbeidet måler 41 (43) 45 cm.
Ermehull: Sett en markør ved omgangens begynnelse, og igjen etter 115 (123) 132 masker.
Strikk til 5 (5) 5 masker før omgangens begynnelse, fell av 10 (10) 10 masker, strikk til det er

105 (113) 122 masker etter avfellingen, fell av 10 (10) 10 masker = 105 (113) 122 masker på
hver halvdel.
La arbeidet hvile og strikk begge ermene.
Ermer
Legg opp 56 (60) 64 masker på strømpepinne 3,5 mm og strikk rundt.
Strikk 5 cm ribbestrikk: *1 rett, 1 vrang*. Gjenta fra * - * omgangen ut.
Skift til halvpatent
Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Strikk 1 m på hver side av markøren i glattstrikk = erme-søm.
Strikk 1 omgang. Avslutt ved omgangens begynnelse.
Økninger
Strikk 1 rett, kast på pinnen, strikk til 1 maske før markøren, kast på pinnen, 1 rett. På neste
pinne strikkes omslaget vridd rett eller vrang i mønster = 2 masker ut.
Øk på hver 8. omgang til det er 82 (86) 90 masker.
Strikk helt til ermet måler ca. 47 (47) 47 cm. Avslutt omgangen 5 (5) 5 masker før markøren.
Fell av 10 (10) 10 masker = 72 (76) 80 masker.
La ermet hvile og strikk et likt erme til.
Bærestykke
Strikk ermene på blusen: Rygg, erme, forstykke, erme = 354 (378) 404 masker.
Sett en markør i hver samling (raglan-søm). Strikk 1 maske rett på hver side av sømmen.
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Side 2

Raglan fellinger
Det felles i halvpatent på hver side av de 2 rettmaskene i hver raglan-søm = 8 masker inn på
omgangen.
Strikk 1 omgang som maskene viser.
Felle-omgang
1 rett, 2 masker sammen, *strikk halvpatent til 3 masker før neste markør, 2 masker
sammen, 2 rett, 2 masker sammen*, gjenta fra * - * enda 2 ganger til, strikk halvpatent til 3
masker før neste markør, 2 masker sammen, 1 rett = 8 masker inn.
Fell slik til det er ca. 106 (114) 116 masker.
Halsåpning
Skift til strømpepinne 3,5 mm og strikk ribbekant *1 rett, 1 vrang*, vær oppmerksom på at
rettmaskene ligger over rettmaskene.
Strikk til kanten måler 5 cm. Fell av med elastisk avfelling i ribbestrikk.
Finish
Sy sammen under ermene.

Riktig god fornøyelse
#hobbiidesign #christiansweater
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Side 3

