Alba Genser
No. 2003-192-3565

Materialer
Rundpinne 80 cm, 10 mm
Rundpinne 80 cm, 6 mm
2 (2) 3 Hobbii, Kid silk farge 8
2 (2) 3 Hobbii, Kid silk farge 39
6 (6) 7 Hobbii, Highland Wool farge 29

Strikkefasthet
- med 4 tråder på pinne 10 mm
10 masker på 10 cm
14 omganger på 10 cm

Oppskriftsinformasjon
Det strikkes med 2 tråder Kid Silk, samt 2
tråder Highland Wool = 4 tråder.
Genseren strikkes nedenfra. Det felles av til
ermehull og utringning. Skuldrene sys sammen
og til slutt strikkes det masker i ermehullet.
Ermene strikkes ovenfra og ned.
1 maske ut: Strikk lenken mellom maskene i
vridd rett.

SM, snumaske: det snues med German short
rows.

Størrelse
S (M) L

Teknikker

Mål

Du kan finne videoer av teknikkene brukt i
oppskriften her:
German Short Rows -

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

Kjøp garnet her:

https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&t

I-cord-kant https://www.youtube.com/watch?v=LejPncCIjjY

http://shop.hobbii.no/alba-genser
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Side 1

Bol
Legg opp 100 (110) 120 masker på rundpinne 10 mm og strikk 1 omgang rundt i glattstrikk.
Øknings-omgang
Strikk * 10 (11) 12 rett, øk med 1 maske*, gjenta * til * ut omgangen = 110 (120) 130 masker.
Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 25 cm.
Sett en markør i hver side = sidesøm = 55 (60) 65 masker til hhv. rygg- og forstykke.
Her deles arbeidet til ermehull. Sett forstykkets masker i hvil på rundpinnen og strikk ryggen.

Ryggen
Strikk frem og tilbake i glattstrikk på rundpinnen.
Strikk helt til ermehullet måler 20 (21) 22 cm = 45 (46) 47 cm i alt.
Fell av alle maskene.

Forstykker
Strikk helt til ermehullet måler 7 cm. Strikk 26 (28) 31, fell 3 (4) 3 masker av fra rett-siden,
strikk ut pinnen.
Høyre forstykke (når genseren er på)
Fell på hals-siden, slik:
1. pinne: vrang
2. pinne: strikk 2 masker vridd rett sammen, strikk ut pinnen.
Gjenta disse 2 pinnene til det er felt 10 masker = 16 (18) 21 masker igjen til skulder
Strikk helt til arbeidet måler 55 (56) 57 cm, målt ved halsen.
Form skulderen med snupinne:
*strikk til det er 5 masker igjen mot skulderen, snu,
strikk 1 SM, strikk til det er 0 masker igjen ved nakken, snu,
strikk til det er 8 masker igjen ved skulderen, snu,
strikk 1 SM, strikk til det er 0 masker igjen ved nakken, snu,
strikk ut pinnen, idet snumaskene strikkes som 1 maske, snu,
fell av disse 16 (18) 21 maskene, idet snumaskene strikkes som 1 maske*.
Fell av.
Venstre forstykke (når genseren er på)
Fell på hals-siden, 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 felt 10 masker = 16 (18) 21 masker igjen til skulderen.
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Strikk helt til arbeidet måler 55 (56) 57 cm, målt ved halsen.
Form skulderen med snupinne:
*strikk til det er 5 masker igjen mot skulderen, snu,
strikk 1 SM, strikk til det er 0 masker igjen ved nakken, snu,
strikk til det er 8 masker igjen ved skulderen, snu,
strikk 1 SM, strikk til det er 0 masker igjen ved nakken, snu,
strikk ut pinnen, idet snumaskene strikkes som 1 maske, snu,
fell av disse 16 (18) 21 maskene, idet snumaskene strikkes som 1 maske*.
Fell av.
Sy skuldersømmene sammen med maskesting.

Ermer (strikket fra ermehull og ned)

Strikk ca. 36 (38) 40 masker i ermehullet på rundpinne, med magic loop.
På første omgang strikkes maskene vridd rett.
Strikk helt til ermet måler 46 cm.
På neste omgang felles det jevnt med 10 masker = 26 (28) 30 masker.
Skift til pinne 6 mm
I-cord
Legg opp 3 masker på venstre pinne med strikkeopplegg. Disse brukes til å strikke
i-cord-kant.
Strikk *3 rett, 2 vridd rett sammen* gjenta *-* omgangen rundt.
Sy maskene sammen med maskesting, så oppleggs-/avfellingskanten blir usynlig.
Strikk det andre ermet likt.

Kanter
Strikk masker fra rett-siden rundt i utringningen, med rundpinne 6 mm.
Strikk i-cord rundt i halsen på samme måte som på ermene.
Strikk en kant lik som i blusens oppleggskant.
God fornøyelse!
#hobbiidesign #albasweater
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