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Side 1

Materialer

Størrelse

1 nøste á 200 g Winter Glow
farge 09 grå/blå

4 (6, 8, 10 12) år

Garnforbruk etter størrelse
ca. 140 (155, 170, 185, 200) gram
Strømpepinne 4,5 mm
Rundpinne 60 og 80 cm, 4,5 mm

Strikkefasthet
21 masker og 30 omganger på 10 cm

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/william-barnegenser

Mål
Bredde: 33 (35, 37, 39, 41) cm
Lengde: 42 (44, 46, 48, 50) cm

Forkortelse
1 maske økning: Strikk lenken mellom
maskene og strikk den vridd rett.

Oppskriftsinformasjon
Ermene strikkes først, så bolen og
bærestykket blir i samme fargeovergang.
Genseren strikkes nedenfra og opp.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiiwilliam
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Side 2

Oppskrift
Første erme
Vrangbord
Legg opp 36 (38, 40, 42, 44) masker på strømpepinne. Samle arbeidet og strikk rundt.
Strikk 4 cm ribbestrikk: 1 rett, 1 vrang.
Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Ermet
Fortsett i glattstrikk. Strikk 2 omganger.
Begynn økninger: Strikk til 1 maske før markøren, 1 maske økning, 2 rett, 1 maske økning=
2 masker økning.
Øk på hver 10. (10., 10., 12., 12.) omgang til det er 54 (56, 58, 60, 62) masker.
Strikk helt til arbeidet måler 33 (36, 38, 40, 42) cm.
Ermehull
På den siste omgangen felles det av 6 masker, slik:
Fell av omgangens siste 3 masker, fell av de første 3 maskene = 6 avfelte masker =
48 (50, 52, 54, 56) masker.
Klipp av begge garnene. Sett maskene på hvil.
Andre erme
Strikk et likt erme til.
Bol
Vrangbord
Legg opp 140 (148, 156, 164, 172) masker på rundpinne 60 cm. Samle arbeidet og strikk
rundt.
Strikk 4 cm ribbestrikk: 1 rett, 1 vrang.
Sett en markør ved omgangens begynnelse og midt på omgangen = sidesømmer = 70 (74,
78, 82, 86) masker på hver del.
Fortsett i glattstrikk til arbeidet måler 25 (27, 28, 30, 31) cm.
Ermehull
På den siste omgangen felles det av 6 masker, slik:
Strikk til det er 3 masker igjen før sidesømmen, fell av 6 masker, strikk til 3 masker før den
andre sidesømmen, fell av 6 masker = 64 (68, 72, 76, 80) masker.
Ikke klipp av garnet.
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Side 3

Nå strikkes ermene sammen med bolen og det felles til raglan.
Skift evt. til rundpinne 80 cm.
Strikk ryggen, strikk et erme, strikk forstykket, strikk et erme = 224 (236, 248, 260, 272)
masker.
NB Sett en markør i hver samling. Det er på hver side av disse markørene det skal felles til
raglan.

1. omgang: 1 rett, 2 masker vridd rett sammen, *strikk til 3 masker før markøren, 2 masker
rett sammen, 2 rett, 2 masker vridd rett sammen*, gjenta fra * til * enda 2 ganger, strikk til 3
masker før markøren, 2 masker rett sammen, 1 rett = 8 masker felt.
2. omgang: Rett.
Gjenta disse 2 omgangene til det er 88 (92, 96, 100, 104) masker.
Utringning
Strikk 2 cm ribbestrikk: 1 rett, 1 vrang.
Fell av i ribbestrikk med elastisk avfelling.
Finish
Sy sammen under ermene.

Riktig god fornøyelse!
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