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Side 1

Materialer

Størrelse

5 (6) 7 nøster Woolpower print fg. 109

S (M) L

Rundpinne 40 og 80 cm/ 6 mm og 7 mm
Strømpepinne 6 mm og 7 mm
Hjelperundpinne
Markører

Mål

Garnkvalitet
Woolpower print, Happy Sheep
100% ull/ 100 g = 160 meter

Strikkefasthet
14 masker og 25 omganger på 10 cm
i perlestrikk på pinne 7 mm

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/anette-perlegenser-print

Bredde: 48 (51) 55 cm
Lengde: 48 (50) 52 cm

Oppskriftsinformasjon
Genseren strikkes nedenfra. Bol og
ermer strikkes hver for seg og
samles i bærestykket. Det felles i
raglan.
Fin detalj med stripene som varierer
på grunn av forskjellig maskeantall
på bol og ermer.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiianette

God fornøyelse!
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Oppskrift
Kant
Legg opp 134 (144) 154 masker på rundpinne 6 mm og strikk rundt.
Strikk 5 cm vridd ribbestrikk: *1 vridd rett, 1 vrang*.
Bol
Skift til rundpinne 7 mm.
Strikk perlestrikk
1. omgang: *1 rett, 1 vrang*. Gjenta fra * - * ut omgangen.
Deretter strikkes det vrang over rett og rett over vrang.
Øk på den 1. omgangen med 1 m = 135 (145) 155 masker.
NB Når det er et ulikt maskeantall, kan det strikkes rundt i rett og vrang hele tiden.
Strikk helt opp til arbeidet måler 32 (33) 34 cm.
Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Ermehull
Strikk til 4 (5) 5 masker før omgangens begynnelse, fell av 8 (9) 10 masker, strikk til det er
60 (64) 68 masker på pinnen etter avfellingen, fell av 7 (8) 9 masker = 60 (64) 68 masker.
La arbeidet hvile og strikk begge ermer.

Ermer
Kant
Legg opp 34 (36) 40 masker på strømpepinne 6 mm og strikk rundt.
Strikk 5 cm vridd ribbestrikk: *1 vridd rett, 1 vrang*.
Erme
Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Skift til strømpepinne 7 mm.
Strikk 1 m på hver side av markøren i glattstrikk = ermesøm.
Strikk perlestrikk
1. omgang: *1 rett, 1 vrang*. Gjenta fra * - * ut omgangen.
Deretter strikkes det vrang over rett og rett over vrang.
Strikk 4 cm perlestrikk rett opp. Avslutt ved omgangens begynnelse.
Begynn økninger
Strikk 1 rett, 1 maske økning (strikk lenken mellom de to neste maskene opp og strikk den
vridd rett), strikk til 1 maske før markøren, 1 maske økning, 1 rett = 2 masker økning.
Øk i perlestrikk på hver 8. omgang til det er 52 (54) 56 masker.
Strikk helt opp til ermet måler 47 (47) 47 cm.
Strikk til 4 (5) 5 masker før markøren, fell av 8 (9) 10 masker = 44 (45) 46 masker.
La ermet hvile og strikk et likt erme til.
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Bærestykke
Strikk ermene på genseren: Rygg, erme, forstykke, erme = 208 (218) 228 masker.
Sett en markør i hver samling (4 raglansømmer).
Strikk 1 maske glattstrikk på hver side av markøren.
Les hele dette avsnittet
På ryggen og på forstykket felles det på hver 2. omgang.
På ermene felles det på hver 2. eller 4. omgang.
Det felles i perlestrikk på hver side av de 2 rettmaskene i hver raglansøm = 8 eller 4 masker
felling på omgangen.
Raglanfellinger
Strikk 1 omgang perlestrikk og 4 raglansømmer.
Fellings-omgang: 1 rett, 2 masker sammen, *strikk perlestrikk til 3 masker før neste
markør, 2 masker sammen, 2 rett, 2 masker sammen*, gjenta fra * - * enda 2 ganger, strikk
perlestrikk til 3 masker før neste markør, 2 masker sammen, 1 rett = 8 masker felling.
Fell slik i alt 7 (7) 5 ganger.
Deretter felles det på ryggen og forstykket på hver 2. omgang og kun på hver 4. omgang på
ermene til det er 76 (82) 88 masker.
Halskant
Skift til strømpepinne 6 mm og strikk vrangbord, slik: Den første omgangen strikkes som
perlestrikk med 1 maske vridd rett og 1 maske vrang.
Strikk til kanten måler 7 cm. Fell løst av i ribbestrikk. Brett kanten og sy fast på vrang-siden.
Finish
Sy sammen under ermene.
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