Wendy - Genser
No. 2004-194-6939
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Materialer

Størrelse

2 (2) 3 (3) 4 nøster Twister Solid fg. 125
4 (4) 5 (5) 6 nøster Diablo fg. 27

S (M) L (XL) XXL

Rundpinne 80 cm, 3,5 og 5 mm
Maskemarkører
Maskeholder med wire, 2 stk.

Garnkvalitet
Twister Solid, Hobbii
55% Cotton, 45 Akryl/ 100 g = 400 meter
Diablo, Hobbii
30% mohair, 30% Nylon, 40% Akryl/
25 g = 225 m

Strikkefasthet
18 masker og 25 omganger på 10 cm
med 2 tråder på pinne 5 mm i glattstrikk

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

Mål
Bredde: 46 (48) 51 (54) 57 cm
Lengde: 56 (58) 60 (61) 62 cm

Oppskriftsinformasjon
Genseren strikkes i 1 tråd Diablo og 1 tråd
Twister = 2 tråder.
Genseren strikkes ovenfra og ned. Det strikkes
snupinne i halsutskjæringen for en bedre
passform.
Genseren har raglanermer på bærestykket.
Arbeidet deles og bol og ermer strikkes
ferdig hver for seg.
Der det kun er oppgitt ett tall gjelder det alle
størrelser.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiiwendy

Teknikkvideoer
German Short Rows https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8
Magic Loop https://www.youtube.com/watch?v=FtLaIlfMHMg&t

Riktig god fornøyelse!
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Oppskrift
Rillekant
Legg opp 112 masker på rundpinne 3,5 mm til alle størrelser og strikk rundt.
Strikk 1 omgang vrang.
Marker raglan-økningene
Sett en markør rundt de maskene som skal danne raglansømmene, slik:
Sett en markør rundt den 1. masken, tell deretter 14 (14) 12 (12) 10 masker, sett en markør
rundt den neste masken, tell 40 (40) 42 (42) 44 masker, sett en markør rundt den neste
masken, tell 14 (14) 12 (12) 10 masker, sett en markør rundt den neste masken, tell 40 (40)
42 (42) 44 masker til den 1. markøren.
Det er nå 14 (14) 12 (12) 10 masker til ermer og 40 (40) 42 (42) 44 masker til hhv rygg og
forstykke samt 4 markerte masker.
Omgangens begynnelse er mellom rygg og venstre erme.
Bærestykke
Skift til rundpinne 5 mm.
Halsutskjæringen formes med snupinne.
Sett en markør midt på forstykket.
Strikk med German Short Rows, og økninger til raglan, slik:
1. pinne, rett-siden: Strikk rett til det er 14 masker igjen før markøren midt på forstykket,
snu med en snumaske,
2. pinne, vrang-siden: Strikk vrang til det er 14 masker igjen før markøren på forstykket,
snu med en snumaske,
3. pinne, rett-siden: *Strikk rett til markøren i raglansømmen, 1 maske økning, 1 rett, 1
maske økning*, gjenta fra * til * i alle 4 sømmene, strikk til det er 10 masker igjen før
markøren midt på forstykket, snu med en snumaske = 8 masker økning,
NB Snumasken strikkes som én maske.
4. pinne, vrang-siden: Strikk vrang til det er 10 masker igjen før markøren på forstykket,
snu med en snumaske,
5. pinne, rett-siden: *Strikk rett til markøren i raglansømmen, 1 maske økning, 1 rett, 1
maske økning*, gjenta fra * til * i alle 4 sømmene, strikk til det er 6 masker igjen før
markøren midt på forstykket, snu med en snumaske,
6. pinne, vrang-siden: Strikk vrang til det er 6 masker igjen før markøren på forstykket,
snu med en snumaske.
7. pinne/omgang, rett-siden: Strikk glattstrikk rundt over alle maskene, med økninger i
raglansømmene.
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NB Etter et par omganger kan det ses 1 maske mellom økningene i hver søm. Flytt evt.
markørene etter hvert.
Fortsett i glattstrikk og med økninger på hver 2. omgang til det er 50 (52) 54 (58) 60 masker
på ermet og 76 (78) 84 (88) 94 masker på hhv rygg og forstykke pluss 4 markerte masker.
Avslutt ved omgangens begynnelse og 1 omgang uten økninger = 256 (264) 280 (296) 312
masker i alt på omgangen.
NB Ønsker du at genseren skal være større kan det økes flere ganger. Husk evt. ekstra
garn.
Her deles arbeidet til ermer og bol.
Erme-maskene og de markerte maskene settes i hvil på maskeholdere = 52 (54) 56 (60) 62
masker og det strikkes bol over resten av maskene, slik:
Sett erme-maskene i hvil, legg opp 8 masker med strikkeopplegg, strikk forstykket, sett
ermemaskene i hvil, legg opp 8 masker med strikkeopplegg, strikk ryggen.
Bol
Strikk rundt i glattstrikk over rygg og forstykke = 168 (172) 184 (192) 204 masker.
Strikk til arbeidet måler ca. 40 cm fra ermehull.
Rillekant
Skift til rundpinne 3,5 mm.
Strikk 1 omgang vrang.
Fell løst av.

Ermer
Sett maskene fra det ene ermet på rundpinnen og strikk 8 masker opp i ermehullet = 60 (62)
64 (66) 70 masker.
Strikk glattstrikk rundt med Magic Loop. Sett en markør midt under ermet.
Strikk 4 omganger.
Fellings-omgang: Strikk til 3 masker før markøren, strikk 2 rett sammen, 2 rett, 2 vridd rett
sammen, strikk omgangen ferdig.
Fell på hver 8. omgang til det er 44 (46) 48 (50) 52 masker.
Strikk helt til ermet måler ca. 47 cm fra ermehullet.
Fell på neste omgang 6 masker jevnt inn.

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

Side 4

Rillekant
Skift til pinne 3,5 mm.
Strikk 1 omgang vrang.
Fell løst av.
Strikk det andre ermet likt.
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