_________________________________________________________

Christy - Genser
No. 2016-204-7738

Christy - Hobbii Design, Irene Rasch - Copyright © 2020

Side 1

_________________________________________________________

Materialer

Størrelse

6 (6, 7) nøster Mohair Delight, farge 20
1 kone Glitter ‘deluxe’, farge Winter Red
Rundpinde 3,5 mm og 4,5 mm / 80 cm
Maskemarkører

S (M, L)

Garnkvaliteter
Mohair Delight, Hobbii
50% mohair, 50% akryl / 50 g = 150 meter
Glitter ‘deluxe’, Go Handmade
100% polyester/ 100 g = 7000 meter

Strikkefasthet
20 masker og 26 omganger/pinner = 10 cm
i mønsterstrikk på pinne 4,5 mm med 2
tråder

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

Mål
Bredde: 45 (55, 65) cm
Lengde: 46 (48, 50) cm

Oppskriftsinformasjon
Det strikkes med 1 tråd Mohair Delight og 1 tråd
Glitter ‘deluxe’ = 2 tråder.
Blusen strikkes nedenfra og opp. Kroppen
strikkes rundt. Når skuldersømmene er sydd
sammen, strikkes det opp masker til ermene.
OBS. Blusen strikkes med vrangsiden ytterst og
skal vendes til sist. Vær særlig oppmerksom på
dette ved montering, og når det strikkes opp
masker til ermer.
Dette er en kort og bred modell, så prøv
eventuelt blusen på for å måle ermelengden.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiichristy

Riktig god fornøyelse!
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Mønster rundt
1. omgang: *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra * til *.
2. omgang: Rett.
Gjenta 1.-2. omgang.
Mønster frem og tilbake
Vrangside-pinne: *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra * til *.
Rettside-pinne: Rett.

Bol
Legg opp 180 (220, 260) masker på rundpinne 3,5 mm.
Strikk ribb: *1 vridd rett, 1 vrang*.
Strikk i alt 7 omganger ribb.
Vend arbeidet.
Skift til pinne 4,5 mm og strikk mønster rundt til arbeidet måler 28 (29, 30). Her deles
arbeidet til for- og bakstykke. Antall masker på for-/bakstykke = 90 (110, 130) masker.

Bakstykke
Fortsett med å strikke mønster fram og tilbake til arbeidet måler 46 (48, 50) cm.
Skuldre og nakke
Sett maskemarkør etter 23 (31, 39) masker fra hver side av til skulder.

Forstykke
Strikkes som bakstykke til arbeidet måler 40 (42, 44) cm.
Halsringning
Venstre skulder
Fortsett med mønster fram og tilbake.
Rettside-pinne: Strikk 32 (40, 48) masker, sett resterende masker i hvil på pinnen.
Vrangside-pinne: Fell av 5 masker og strikk pinnen ut.
Rettside-pinne: Rett
Vrangside-pinne: Fell av 4 masker og strik pinden ut = 23 (31, 39) masker av til skulder.
Strikk rett opp til arbeidet måler 46 (48, 50) cm.
Fell av skulderens 23 (31, 39) masker.
Sett de midterste 26 (30, 34) maskene på en maskeholder.
Høyre skulder
Vrangside-pinne: Legg til garn og strikk de resterende 32 (40, 48) maskene.
Fortsett med mønster fram og tilbake.
Rettside-pinne: Fell av 5 masker og strikk pinnen ut.
Vrangside-pinne: Strikk mønster fram og tilbake.
Rettside-pinne: Fell av 4 masker og strikk pinnen ut = 23 (31, 39) masker av til skulder.
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Strikk rett opp til arbeidet måler 46 (48, 50) cm.
Fell av skulderens 23 (31, 39) masker.
Sy skuldersømmene sammen.
OBS. Vær oppmerksom på at den ferdige modellens rettside er arbeidets vrangside, dvs. at
arbeidets vrangsider skal ligge mot hverandre når skuldersømmene sys sammen.

Ermer
Strikk opp 76-80 masker fra vrangsiden av arbeidet. Vend deretter arbeidet slik at arbeidets
rettside vender utad. Strikk rundt med magic loop.
Strikk mønster rundt til ermet måler 40 cm.
Vend arbeidet.
Skift til rundpinne 3,5 mm og fell 26-30 masker jevnt fordelt = 50 masker.
Strikk 7 omganger ribb: *1 vriddt rett, 1 vrang*.
Fell av.
Strikk det andre ermet likt.

Halskant
Strikk opp fra arbeidets vrangside ca. 100-110 masker i halsringningen på rundpinne 3,5
mm.
Strikk 7 omganger ribb: *1 vridd rett, 1 vrang* (magic loop).
Fell løst av i ribb.
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