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Materialer

Størrelse

2 (2) 2 (3) nøster Winter Glow, farge 05

XS (S) M (L)

Strømpepinne og rundpinne 80 cm/ 5 mm
Maskemarkører
Maskeholder

Mål

Garnkvalitet
Winter Glow, Hobbii
51% ull, 49% akryl/ 200 g = 700 meter

Strikkefasthet
18 masker og 26 omganger på 10 cm

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

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiieila

Bredde: 42 (46) 50 (54) cm
Lengde: 56 (58) 59 (60) cm

Oppskriftsinformasjon
Blusen strikkes nedenfra og opp på
rundpinne. Midjen er fremhevet med
fellinger og økninger. De felles av til rygg og
ermekuppel samtidig. Skuldrene strikkes
ferdige hver for seg og sys til sist fast på
ryggen. Heretter sys ermekuppelen fast til
skulderen.
Alle kanter avsluttes med en i-cord-kant.
Der hvor det kun er oppgitt ett tall eller mål,
gjelder det alle størrelser.

Teknikker
Ssk:
https://www.youtube.com/watch?v=6nfc1eS
d6ik
I-cord:
https://www.youtube.com/watch?v=F-IPvSo
fGFs

Riktig god fornøyelse!
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Forkortelser
ssk: 2 vridd rett sammen
1 maske ut: strikk lenken mellom maskene vridd rett

Bol
Legg opp 152 (166) 180 (194) masker på rundpinne med strikkeopplegg.
Strikk 10 cm glattstrikk.
Sett en markør ved omgangens begynnelse og midt på omgangen = sidesømmer = 76 (83)
90 (97) masker til hhv. forstykke og rygg.
Begynn fellinger til midje
*Strikk til 6 masker før markøren, 2 rett sammen, 8 rett, 2 vridd rett sammen (ssk)*, gjenta
ennå 1 gang = 4 masker inn.
Strikk 2 omganger.
Gjenta omgangen med fellinger fra * til *. Strikk rett opp til arbeidet måler 15 cm.
Begynn økninger til midje
*Strikk til 4 masker før markøren, 1 maske ut, 8 rett, 1 maske ut*, gjenta fra * til * ennå
1 gang = 4 masker ut.
Strikk 4 omganger glattstrikk.
Gjenta omgangen med økninger fra * til *.
Strikk rett opp til arbeidet måler 39 (40) 41 (42) cm.
Ermehull: *Strikk til 3 (4) 5 (6) masker før markøren, fell 6 (8) 10 (12) masker løst av*,
gjenta fra * til * ennå 1 gang = 70 (75) 80 (85) masker til hhv. forstykke og rygg. La arbeidet
hvile.

Ermer
Legg opp 40 (42) 44 (46) masker på strømpepinner med strikkeopplegg.
Strikk 10 omganger glattstrikk.
Sett markøren ved omgangens begynnelse = ermesøm.
Begynn økninger: Strikk til 2 masker før markøren, kast, 2 rett, kast, strikk omgangen
ferdig.
På neste omgang strikkes kastene vridd rett.
Øk på hver 8. omgang til det er 60 (62) 64 (66) masker. Strikk rett opp til arbeidet måler
46 cm.
Ermehull: Strikk til 3 (4) 5 (6) masker før markøren, fell 6 (8) 10 (12) masker løst av = 54
(54) 54 (54) masker.
Klipp av tråden. Sett maskene i hvil og strikk et erme til.
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Bærestykke
Strikk ermene på genseren mens det strikkes 2 masker sammen i hver samling
Strikk ryggen til det er 1 maske igjen, strik denne og den første masken på ermet rett
sammen, strikk ermet til det er 1 maske igjen, strikk denne og den første masken på
forstykket rett sammen, strikk forstykket til det er 1 maske igjen, strikk denne og den første
masken på ermet rett sammen, strikk ermet til det er 1 maske igjen, strikk denne og den
første masken på ryggen rett sammen = 244 (254) 264 (274) masker.
Sett en markør rundt den sammenstrikkede masken i hver samling = 4 markører.
Strikk 1 omgang rett.
Begynn raglanfellinger
Fortsett med raglanfellinger slik:
1. omgang: *Strikk til 2 masker før den markerte masken, strikk 2 rett sammen, 1 rett
(raglansøm), 2 vridd rett sammen*, gjenta fra * til * omgangen ut = 8 masker inn.
2. omgang: Alle masker rett.
Strikk disse 2 omgangene i alt 5 (6) 7 (8) ganger = 204 (206) 208 (210) masker.
De markerte maskene telles med på ermene, så det er 44 (42) 40 (38) masker på hvert
erme og 58 (61) 64 (67) masker til hhv. forstykke og rygg.
Ermekuppel
Herfra felles det kun inn på ermene, mens forstykke og rygg strikkes rett opp.
1. omgang: Strikk ryggen, venstre erme: 1 rett, 2 vridd rett sammen, ret til det er 3 masker
igjen på ermet, 2 rett sammen, 1 rett, strikk forstykket, høyre erme: 1 rett, 2 vridd rett
sammen, rett til det er 3 masker igjen på ermet, 2 rett sammen, 1 rett = 4 masker inn på
omgangen.
2. omgang: Alle masker rett.
Gjenta disse 2 omgangene til arbeidet måler 50 (51) 52 (53) cm.
Avslutt ved omgangens begynnelse og med en omgang med fellinger.
Klipp av tråden.
Fordel maskene til halsringning
Marker de midterste 20 (21) 22 (23) maskene på forstykket.
Flytt maskene til markøren før de midterste maskene, sett de markerte 20 (21) 22 (23)
maskene på en maskeholder. Pinnespissene er nå på hver side av maskeholderen.
Halsringning
Legg til nytt garn og strikk frem og tilbake på rundpinnen.
Fell av i halssiden og fortsett med fellinger på ermene slik:
1. pinne, vrangen: Vend arbeidet og strikk vrang til maskeholderen i motsatt side.
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2. pinne, retten: Fell av 3 masker, strikk rett med fellinger som før, strikk pinnen ut.
3. pinne, vrangen: Fell av 3 masker, strikk vrang pinnen ut.
4. pinne, retten: Fell av 3 masker, strikk rett med fellinger som før, strikk pinnen ut.
5. pinne, vrangen: Fell av 3 masker, strikk vrang pinnen ut.
6. pinne, retten: Fell av 2 masker, strikk rett med fellinger som før, strikk pinnen ut.
7. pinne, vrangen: Fell av 2 masker, strikk vrang pinnen ut.
8. pinne, retten: Fell av 1 maske, strikk rett med fellinger som før, strikk pinnen ut.
9. pinne, vrangen: Fell av 1 maske, strikk vrang pinnen ut = 10 (11) 12 (13) masker til
skulder.
Strikk rett opp med fellinger på ermene til det er 18 (14) 10 (10) masker på hvert erme.
Størrelse XS og S: Fortsett med fellinger på ermene på hver pinne til det er 10 masker på
hvert erme.
Alle størrelser: Det er nå 10 masker på hvert erme.
Sett en markør mellom erme og rygg = 58 (61) 64 (67) masker til rygg.
Fell av erme- og ryggmaskene.
Strikk videre på forstykket til skuldre og nakke slik:
Venstre skulder
*Strikk 3 cm rett opp over de 10 (11) 12 (13) maskene.
Nakke: Øk 1 maske i nakken (samme side som halsringningen) på hver pinne 3 ganger = 13
(14) 15 (16) masker. Fell av på neste pinne*.
Strikk den høyre skulder på samme måte fra * til *.
Sammensying
Sy de 13 (14) 15 (16) skulder-/nakke-maskene sammen med det samme antall masker på
ryggen (ved markøren) i hver side. Sy ermets fellingskant til genserens skulder.

Kanter
Halskant
Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Legg til nytt garn til med en ende på ca. 20 cm. Strikk opp masker i halsringningen på
rundpinnen.
Legg opp 3 masker med strikkeopplegg på rundpinnen med garnenden.
Nå felles maskene på rundpinnen av med en i-cord-kant slik:
Strikk med en strømpepinne 2 masker rett og 2 masker vridd rett sammen, heretter strikkes
det slik: *flytt de 3 maskene på strømpepinnen tilbake på rundpinnen, strikk 2 rett, strikk den
siste masken på strømpepinnen og den første masken på rundpinnen vridd rett sammen*,
gjenta fra * til * omgangen ut. Sy de 3 maskene sammen med maskesting.
Strikk i-cord-kanter på samme måte i ermene og i oppleggskanten.
Press evt. kantene, så de ikke ruller.
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