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Materialer

Størrelse

5 (5) 6 nøster Malaga, Hobbii fg. 28
1 nøste Mohair Delight, Hobbii fg. 31
1 nøste Mohair Delight, Hobbii fg. 34
1 nøste Mohair Delight, Hobbii fg. 24
OBS! Hvert nøste Mohair Delight skal lages
om til små nøster med to tråder, eller det
skal strikkes med en tråd fra innsiden av
nøstet og en tråd fra utsiden.

S (M, L)

Rundpinne 4.5 og 5.0 mm 80 cm
Rundpinne 4.5 og 5.0 mm 40 cm

Strikkefasthet
17 masker og 24 pinner på 10 cm på pind
5.0 mm i glattstrik.

Kjøp garnet her
http://shop.hobbii.no/jensine-julegenser

Mål
Bredde ca.: 46 (48) 50 cm
Lengde ca.: 55 (57) 59 cm

Oppskrift informasjon
Genseren strikkes fra bunnen og oppover
og arbeidet samles ved bærestykket til
raglan. Da mønsteret slutter ved første
ermehullsfelling kan raglanfellingene med
fordel strikkes på rundpinne og i glattstrikk
på alle pinnene.
Mønsteret over forstykket strikkes med
teknikken gobelinstrikk.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiijensine
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Oppskrift
Rygg
Legg opp 78 (82) 86 masker med 1 tråd Malaga på rundpinne 4.5 mm og strikk ribb *1 rett, 1
vrang* til arbeidet måler 4 cm.
Skift til pinne 5 mm og strikk glattstrikk til arbeidet måler 36 (37) 38 cm.
Ermehull: Fell av 4 masker i hver side = 70 (74) 78 masker.
La arbeidet hvile og strikk forstykket
Forstykke
Legg opp 78 (82) 86 masker med 1 tråd Malaga på rundpinne 4.5 mm og strikk ribb *1 rett, 1
vrang* til arbeidet måler 4 cm. På den siste pinne øk med 1 maske = 79 (82) 86 masker.
Sett en markør omkring den midterste maske.
Skift til rundpinne 5.0 mm.
Strikk 8 cm glattstrikk før det strikkes etter diagram.
Strikk med 1 nøste Malaga, 1 nøste mønsterfarge, 1 nøste Malaga. Snurr garnene om
hverandre ved fargeskift.
Strikk gobelinstrikk etter diagrammet. Tell ut, slik at motivet kommer midt på forstykket.
Strikk til arbeidet måler 36 (37) 38 cm.
Ermehull: Fell av 4 masker i hver side = 71 (75) 79 masker.
La arbeidet hvile og strikk begge ermene.
Erme
Legg opp 42 (44) 48 masker med 1 tråd Malaga på pinne 4,5 mm og strikk ribb *1 rett, 1
vrang* til arbeidet måler 4 cm.
Skift til pinne 5 mm og strikk glattstrikk, idet det økes ut i hver side av arbeidet på retten.
Økning: Strikk 1 rett, strikk lenken opp vridd rett, strikk til det er 1 maske igjen, strikk lenken
opp og strikk den vridd ut, strikk 1 rett.
Gjenta denne økningen på hver 10. (8.) 8. pinne til det er 58 (62) 68 masker på pinnen.
Strikk opp til ermet måler 48 cm.
Fell av 4 masker i hver side = 50 (54) 60 masker.
Strikk en erme til, lik som denne.
Bærestykke
Saml genseren på rundpinne 5.0 erme, forstykke, erme, ryggen = 241 (257) 277 masker
Sett en markør mellom hver samling av rygg, forstykke og ermer = 4 markører.
Fortsett rundt i glattstrikk
Strikk 2 omganger rett for å sette de 4 delene sammen.
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Begynn raglanfellingene: 1 rett, 2 masker vridd rett sammen, *strikk til det er 3 masker igjen
før markøren strikk, 2 masker rett sammen, 2 rett, 2 masker vridd rett sammen*,
gjenta fra * til * enda 2 ganger til, strikk til det er 3 masker igjen på pinnen, 2 masker rett
sammen, 1 rett = 8 masker er nå felt av = 233 (249) 269 masker.
Gjenta fellingene på hver 2. pinne til det er 89 (89) 97 masker igjen.
På neste pinne felles det 1 maske = 88 (88) 96 masker.
Snu-rekker
Det vendes over nakken:
1. omgang: strikk rett frem til 1 maske før fremste raglan på venstre erme, vend med
german short rows.
2. omgang: strikk vrang til 1 maske før fremste raglan på høyre erme, vend med german
short rows.
3. omgang: strikk rett frem til 1 maske etter bakerste raglan på venstre erme, vend med
german short rows.
4. omgang: strikk vrang til 1 maske etter bakerste raglan på høyre erme, vend med german
short rows.
5. omgang: strikk rett frem til 1 maske før bakerste raglan på venstre erme, vend med
german short rows.
6. omgang: strikk vrang til 1 maske før bakerste raglan på høyre erme, vend med german
short rows.
Halskant
Skift til pinne 4,5 og strik ribb *1 rett, 1 vrang*, til kanten måler 4 cm.
Fell løst av.
Juletresrosett
Legg opp 8 masker med mønsterfarge 24 på rundpinne 4.5
1. omgang: * 1 rett, kast* gjenta ut omgangen
2. omgang: * 1 rett, strikk kast vridd rett* gjenta ut omgangen
3. omgang; * 2 rett, kast* gjenta ut omgangen
4. omgang: * 2 rett strikk kast vridd rett* gjenta ut omgangen
Fortsett på denne måten til det er 6 masker mellom hvert kast = 56 masker
Fell av.
Fest endene og trekk en tråd gjennom fellekanten og stram til. Sy knappen fast gjennom
rosetten så den sitter i toppen av treet.
Alternativt kan det settes en pompong i toppen.
Montering
Sy sammen under ermer.
Sy erm- og sidesømmene sammen.
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