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Materialer

Størrelse

9 (10) 11 nøster Kid Silk f 13

S (M) L

Rundpinne 80 cm/ 9 mm
Jumperpinne og strømpepinne 9 mm
2 maskeholdere

Mål

Garnkvalitet

Oppskriftsinformasjon

Kid Silk, Hobbii
70% kid Mohair, 30% Silk/ 25 g = 195
meter

Strikkefasthet
- med 4 tråder på pinne 9 mm
12 masker og 16 pinner på 10 cm

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

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

Det strikkes med 4 tråder Kid Silk. Strikk innenfra
og utenfra på nøstet.
Genseren strikkes nedenfra. Det felles av til
ermehull og halsringning. Skuldrene syes sammen
og til sist strikkes det opp masker i ermehullet.
Ermene strikkes ovenfra og ned.
1 maske ut: Strikk opp lenken mellom maskene i
vridd rett.

VM, vendemaske: det vendes med German short
rows:

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

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiiyrsa

God fornøyelse!
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Bol
Legg opp 121 (132) 143 masker på rundpinne 80 cm og strikk 1 omgang rundt i glattstrikk.
Økningsomgang
Strikk *11 rett, ta 1 maske ut*, gjenta * til * omgangen ut = 132 (144) 156 masker.
Strikk rundt i glattstrikk til arbeidet måler 30 cm.
Sett en markør i hver side = sidesømmer = 66 (72) 78 masker til hhv. rygg og forstykke.
Her deles arbeidet til ermehull. Sett forstykkets masker i hvil på rundpinnen og strikk ryggen
på jumperpinne.

Ryggen
Strikk frem og tilbake i glattstrikk på jumperpinne.
Strikk rett opp til ermehullet måler 19 (20) 21 cm. Avslutt med en vrangpinne.
Høyre skulder (når genseren er på)
Form skulderen med vendepinne:
Strikk 27 (30) 33 masker, vend, strikk en vendemaske (VM),
*strikk til det er 7 masker igjen ved skulder, vend,
strikk 1 VM, strikk til det er 3 masker igjen ved nakken, vend,
strikk en VM, strikk til det er 15 masker igjen ved skulder, vend,
strikk 1 VM, strikk til det er 6 masker igjen ved nakken, vend,
strikk en VM, strikk pinnen uy, mens vendemaskerne strikkes som 1 maske, vend,
luk disse 27 (30) 33 masker af, idet vendemaskene strikkes som 1 maske*.
Sett en markør 21 (24) 27 masker inne fra hver side. Disse maskene er til skulder, de 6 er til
hals.
Nakke
Sett 12 masker på en maskeholder og strikk pinnen ut.
Venstre skulder
Strikk venstre skulder ferdig som høyre skulder fra * til *.
Sett en markør 21 (24) 27 masker inne fra hver side. Disse maskene er til skulder, de 6 er til
hals.
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Forstykke
Strikk forstykket rett opp i glattstrikk, til ermehullet måler 10 cm. Avslutt med en vrangpinne.
Strikk 25 (28) 31 masker rett, sett 16 masker på en maskeholder til hals, strikk rett pinnen ut.
Forstykkets høyre og venstre side strikkes ferdig for sig.
Høyre forstykke (når genseren er på)
Fell i halssiden, slik:
1. pinne: vrang
2. pinne: strikk 2 masker vridd rett sammen, strikk pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til det er felt 4 masker = 21 (24) 27 masker igjen til skulder.
Strikk rett opp til ermehullet måler 19 (20) 21 cm. Avslutt med en vrangpinne.
Fell av.
Venstre forstykke (når genseren er på)
Fell i halssiden, 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 4 masker = 21 (24) 27 masker.
Strikk rett opp til ermehullet måler 19 (20) 21 cm. Avslutt med en vrangpinne.
Fell av.
Sy skuldersømmene sammen.

Ermer (strikket ovenfra og ned)

Strikk opp ca. 46 (48) 50 masker i ermehullet på strømpepinne. Første omgang strikkes vridd
rett. Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Strikk glattstrikk mens det felles 1 m på hver side av markøren, med 2 masker mellom.
Fell for hver 5. cm. Strikk rett opp til arbeidet måler 40 cm.
På neste omgang felles det jevnt 6 masker.
Fell av.
Strikk det andre ermet maken til.

Halskant
Strikk på rundpinne opp masker i halsringningen og strikk maskene på maskeholderne.
Fell av i rett fra retten.
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