Akeleje - Barnegenser
No. 2004-194-8550
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Side 1

Materialer

Størrelse

2 (3, 4) nøster Highland Wool fg. 14

1 (2, 4) år

Jumperpinne 4 mm
Rundpinne 4 mm, 80 cm

Mål

5 knapper

Garnkvalitet
Highland Wool, Hobbii
100% Wool/ 50 g = 175 meter

Strikkefasthet
21 masker og 27 pinner på 10 cm

Bredde: 30 (33, 36) cm
Lengde: 30 (32, 35) cm

Oppskriftsinformasjon
Bolen strikkes i ett stykke. Ermene
strikkes og alt strikkes sammen i
bærestykket med raglanfellinger.
Halskant og forkanter strikkes til slutt.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiicolumbine

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

Riktig god fornøyelse!

Hobbii.no - Copyright © 2019 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 2

Bol, rygg og begge forstykker
Vrangbord med knapphull
Legg opp 133 (145, 157) masker på rundpinnen og strikk frem og tilbake.
1. pinne, vrang-siden: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra * - * ut pinnen.
2. pinne, rett-siden: 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra * - * ut pinnen.
3. pinne, vrang-siden: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra * - * ut pinnen.
4. pinne, rett-siden med knapphull: strikk til det er 5 masker igjen, fell av 1 maske, strikk ut
pinnen.
5. pinne, vrang-siden: strikk som maskene viser og legg opp 1 ny maske over den avfelte i
knapphullet.
Bol
NB her settes masker av til forkanter og det strikkes glattstrikk over de midterste maskene.
Rett-siden: Sett 7 masker på en liten maskeholder, strikk rett til det er 7 masker igjen, sett
disse 7 maskene på en liten maskeholder. Disse maskene strikkes senere til forkanter.
Vrang-siden: Strikk 119 (131, 143) masker vrang.
Strikk helt til arbeidet måler 16 (19, 22) cm. Avslutt med en rettpinne.
Sett et merke i hver sidesøm = 30 (33, 36) masker til forstykke, 59 (65, 71) masker til rygg.
Ermehull
Vrang-siden: Fell av 8 masker over hver sidesøm = 26 (29, 32) masker til forstykke, 51 (57,
63) masker til rygg. La arbeidet hvile og strikk begge ermene.

Ermer
Vrangbord
Legg opp 39 (41, 43) masker på jumperpinne og strikk frem og tilbake.
Strikk 5 pinner ribbestrikk, som på bolen.
Erme
Fortsett i glattstrikk.
Begynn økninger:
Rett-siden: Strikk 1 rett, strikk lenken mellom maskene og strikk den vridd rett (1 maske
økning), strikk rett til det er 1 maske igjen, 1 maske økning, 1 rett = 2 masker økning.
Øk på hver 8. Pinne til det er 47 (51, 55) masker.
Strikk helt til arbeidet måler 20 (24, 30) cm. Avslutt med en rettpinne.
Ermehullet
Vrang-siden: Fell 4 masker av, strikk til det er 4 masker igjen, fell disse maskene av = 39
(43, 47) masker. La arbeidet hvile og strikk det andre ermet.
NB Nå strikkes ermene sammen med genseren.
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Bærestykke
Rett-siden: Strikk forstykket, strikk et erme, strikk ryggen, strikk et erme, strikk forstykket =
181 (201, 221) masker i alt på pinnen.
Vrang-siden: Vrang over alle masker.
Sett et merke i hver samling = 4 merker.
Begynn fellinger til raglan
*Strikk til det er 3 masker før merket, strikk 2 rett sammen, 2 rett, 2 vridd rett sammen*,
gjenta fra * - * i alt 4 ganger, strikk pinnen ferdig = 8 masker felling.
Fell på hver 2. pinne til det er 18 (20, 22) masker på forstykket. Avslutt med en vrangpinne.
NB Nå felles det masker av på forstykket til halsutskjæring samtidig med at det fortsettes
med raglanfellinger som før.
Halsutskjæring
Rett-siden: Fell av 5 masker, strikk pinnen ferdig.
Vrang-siden: Fell av 5 masker, strikk pinnen ferdig.
Rett-siden: Fell av 4 masker, strikk pinnen ferdig.
Vrang-siden: Fell av 4 masker, strikk pinnen ferdig.
Rett-siden: Fell av 2 masker, strikk pinnen ferdig.
Vrang-siden: Fell av 2 masker, strikk pinnen ferdig.
Deretter felles det av 1 maske, i hver side, til det er 1 maske igjen på forstykket.
Sett maskene i hvil.
Forkanter
Forkant uten knapphull
Sett de 7 maskene på pinne og strikk ribbestrikk til kanten måler som genseren, målt lett
strakt. Sett igjen maskene på en maskeholder.
Sy kanten fast. Sy på 4 knapper, jevnt fordelt, idet den siste knappen skal være i halskanten.
Forkant med knapphull
Sett de 7 maskene på pinne. Marker knapphullene for knappene. Husk å måle lett strakt.
*Strikk til merket.
Strikk 2 masker, fell av 1 maske, strikk pinnen ferdig.
På neste pinne legges 1 ny maske opp over den avfelte masken*, gjenta fra * - * til de 4
knapphullene er strikket. Strikk helt til samme lengde som den første forkanten.
Sett igjen maskene på en maskeholder. Sy kanten fast.
Halskant
Rett-siden: Sett forkantens 7 masker på pinnen, strikk masker opp langs halsutskjæringen,
strikk erme, rygg, erme, strikk masker opp i utskjæringen, strikk de 7 maskene på forkanten
= ca. 99 (105, 111) masker.
Strikk 5 pinner ribbestrikk og husk det siste knapphullet.
Fell løst av eller fell av med elastisk avfelling.
Sy i den siste knappen.
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Finish
Sy ermesømmen sammen. Sy sammen under ermene.
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