Naomi - Patentgenser
No. 2004-201-6475

Hobbii.no - Copyright © 2018 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 1

Materialer
9 (10, 11) nøster Highland Wool fg. 02
4 (4, 5) nøster Friends Kid Silk fg. 02
Rundpinne 80 cm 8 mm
Jumperpinne og strømpepinne 8 mm

Strikkefasthet
- med 2 tråder Highland og 1 tråd
Kid Silk på pinne 8 mm i patent:
10 masker og 26 pinne på 10 cm

Oppskriftsinformasjon
Det strikkes med 2 tråder Highland og
1 tråd Kid Silk = 3 tråder.
Genseren strikkes nedenfra med
rygg, forstykke og ermer hver for seg.
Skuldersømmen sys sammen og det
strikkes masker opp i halsen til krage.
Ermene strikkes ovenfra og ned.

Teknikkvideoer
Elastisk avfelling https://www.youtube.com/watch?v=qz

Størrelse

SYcnP6XzI

S (M, L)

Mål
Bredde 55 (59, 63) cm
Lengde 45 (47, 49) cm

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiinaomi

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/naomi-patentgenser

God fornøyelse!
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Side 2

Patent, ulikt maskeantall
Grunnpinne: 1 maske rett løst av, 1 rett, *kast på pinnen, 1 maske vrang løst av, 1 rett*,
gjenta fra *-* til det er 1 maske igjen, 1 vrang.
1. pinne, rett-siden: 1 maske rett løst av, kast på pinnen, 1 maske vrang løst av, *strikk
masken og kastet på pinnen rett sammen, kast på pinnen, 1 maske vrang løst av*, gjenta fra
*-* til det er 1 maske igjen, 1 vrang.
2. pinne, vrang-siden: 1 maske rett løst av, strikk masken og kastet på pinnen rett sammen,
*kast på pinnen, 1 maske vrang løst av, strikk masken og kastet på pinnen rett sammen*,
gjenta fra *-* til det er 1 maske igjen, 1 vrang.
Gjenta 1. og 2. pinne gjennom hele arbeidet.
Kantmasker
På alle pinnene tas den første masken rett løst av og den siste masken strikkes vrang.

Ryggen
Legg opp 55 (59, 63) masker på jumperpinne og strikk frem og tilbake.
Begynn med grunnpinnen og fortsett deretter med 1. og 2. pinne.
Strikk helt til arbeidet måler 45 (47, 49) cm. Avslutt med en vrangside-pinne.
Høyre skulder
Form skulderen med snupinne,
NB snu alltid arbeidet etter “kast på pinnen, 1 maske vrang løst av”, så det på neste pinne
begynnes med å strikke masken og kastet på pinnen rett sammen.
Rett-siden: strikk 16 (18, 20) masker, sett på et merke, snu,
Vrang-siden: strikk til det er 6 masker igjen ved skulderen, snu,
Rett-siden: strikk patent til merket, snu,
Vrang-siden: strikk til det er 10 (12, 12) masker igjen ved skulderen, snu,
Rett-siden: strikk patent til merket, snu,
Vrang-siden: strikk patent over skulderens 16 (18, 20) masker, idet kastene på pinnen
strikkes sammen med den etterfølgende masken.
Rett-siden: fell av i ribbestrikk.
Nakke
Rett-siden: Sett til garn og strikk patent ut pinnen = 23 masker til nakke og 16 (18, 20)
masker til skulder.

Hobbii.no - Copyright © 2018 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 3

Venstre skulder
Form skulderen med snupinne:
NB snu alltid arbeidet etter “strikk masken og kastet på pinnen rett sammen”, så det på neste
pinne begynnes med å kaste på pinnen og 1 maske vrang løst av.
Vrang-siden: strikk 16 (18, 20) masker, sett på et merke, snu, sett de resterende 23
maskene i nakken på en maskeholder.
Rett-siden: strikk til det er 6 masker igjen ved skulderen, snu,
Vrang-siden: strikk patent til merket, snu,
Rett-siden: strikk til det er 10 (12, 12) masker igjen ved skulderen, snu,
Vrang-siden: strikk patent, idet kastene på pinnen strikkes sammen med den etterfølgende
masken.
Rett-siden: Fell av i ribbestrikk.

Forstykke
Strikk til ryggen til arbeidet måler 38 (40, 42) cm. Avslutt med en vrangside-pinne.
Halsutskjæring, venstre side
NB snu alltid arbeidet etter “kast på pinnen, 1 maske vrang løst av”.
Form halsutskjæringen slik:
Rett-siden: strikk 22 (24, 26) masker, sett på et merke, snu,
Vrang-siden: kast på pinnen, strikk patent.
Rett-siden: strikk patent til 2 masker før merket, snu,
Vrang-siden: kast på pinnen, strikk patent.
Rett-siden: strikk patent til 4 masker før merket, snu,
Vrang-siden: kast på pinnen, strikk patent.
Rett-siden: strikk patent til 6 masker før merket, snu,
Vrang-siden: kast på pinnen, strikk patent.
NB Det er nå 6 masker til utskjæring og 16 (18, 20) masker til skulder.
Strikk rett opp over skulderens masker til arbeidet måler 45 (47, 49) cm. Avslutt med en
vrangside-pinne.
Fell av skulderens masker i ribbestrikk og sett de 6 maskene og kastet på pinnen i hals-siden
på en maskeholder.
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Rett-siden: Sett til garn og strikk patent = 11 masker av til hals, 22 (24, 26) masker til
utskjæring/skulder = 33 (35, 37) masker.

Halsutskjæring, høyre side
NB snu alltid arbeidet etter “kast på pinnen, 1 maske vrang løst av”.
Fell i hals-siden, slik:
Vrang-siden: strikk 22 (24, 26) masker, sett på et merke, snu, sett de resterende 11
maskene på en maskeholder til hals
Rett-siden: kast på pinnen, strikk patent.
Vrang-siden: strikk patent til 2 masker før merket, snu,
Rett-siden: kast på pinnen, strikk patent.
Vrang-siden: strikk patent til 4 masker før merket, snu,
Rett-siden: kast på pinnen, strikk patent.
Vrang-siden: strikk patent til 6 masker før merket, snu,
Rett-siden: kast på pinnen, strikk patent.
Strikk helt til arbeidet måler 45 (47, 49) cm. Avslutt med en vrangside-pinne.
Fell av skulderens 16 (18, 20) masker i ribbestrikk og sett de 6 maskene og kastet på pinnen
i hals-siden på en maskeholder.
Skulder, høyre side
Sy den høyre skuldersømmen sammen.

Halskant
Strikk masker opp fra rett-siden rundt i halsutskjæringen, idet kastene på pinnen strikkes
sammen med neste maske, så du unngår hull.
Strikk patent, frem og tilbake på jumperpinne til kragen måler 10 cm. Fell løst av i ribbestrikk
eller med elastisk avfelling.
Skulder, venstre side
Sy den venstre skuldersømmen sammen. Sy kragen sammen.

Ermer (strikket ovenfra og ned)
Mål 18 (19, 20) cm ned på hver side av skuldersømmen.
Strikk 39 (41, 43) masker opp i ermehullet fra rett-siden.
Ermekuppel, alle størrelser
Vrang-siden: strikk 24 masker patent, snu, sett de resterende maskene i hvil.
Rett-siden: kast på pinnen, strikk 8 masker patent, snu, sett de resterende maskene i hvil.
Vrang-siden: kast på pinnen, strikk 12 masker patent, snu,
Rett-siden: kast på pinnen, strikk 16 masker patent, snu,

Hobbii.no - Copyright © 2018 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 5

Vrang-siden: kast på pinnen, strikk patent ut pinnen.
Rett-siden: strikk patent over alle maskene.
Strikk 4 cm rett opp.

Begynn fellinger
Det felles på hver 6. pinne, men forskjøvet på hver side: vekselvis i begynnelsen og slutten
av pinnen. Det er for å jevne ut siden.
1. felling: 1 kjm, 2 masker sammen, patent ut pinnen.
Strikk 5 pinner.
2. felling: 1 kjm, patent til det er 3 masker igjen, 2 masker sammen, 1 vrang.
Strikk 5 pinner.
Gjenta disse 12 pinnene til det er ca. 25 (25, 27) masker. Strikk til ermet måler 40-42 cm målt
fra skulderen. Fell løst av i ribbestrikk.
Strikk det andre ermet likt.
Sy ermene og sidesømmene sammen.

Hobbii.no - Copyright © 2018 - Alle rettigheter forbeholdes.

Side 6

