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Materialer

Størrelse

4 (5, 5, 6, 6) nøster Mohair Delight,
farge 10, A
1 (1, 1, 1, 2) nøster Mohair Delight,
farge 34, B

S (M, L, XL, XXL)

Pinne 4 mm og 5 mm
Markører

Garnkvalitet
Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Acrylic/ 50 g = 150 meter

Strikkefasthet
18 masker og 24 pinner på 10 cm
på pinne 5 mm

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

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiiivolo

Mål
Bredde: 44 (48, 52, 55, 58) cm
Lengde: 52 (53, 54, 55, 56) cm

Oppskriftsinformasjon
Genseren strikkes nedenfra og opp.
Forstykket strikkes med fargeskift med
farge A og B. Rygg og ermer strikkes med
farge A.
De skrå skuldrene strikkes med German
Short Rows. Ermene strikkes for seg og sys
på genseren. Det er sydd en stripe med
maskesting langs fargeskiftet.
Forklaring
2 vridd rett sammen (ssk): ta 1 maske
rett løs av, ta ennå 1 maske rett løs av,
stikk venstre pinne gjennom maskene og ut
på forsiden, strikk maskene rett sammen.

Teknikker
German Short Rows https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8
&list

Riktig god fornøyelse!
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Rygg
Legg opp 79 (87, 93, 99, 105) masker på pinne 4 mm og strikk ribb:
1. pinne, vrangen: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta *-* pinnen ut.
2. pinne, retten: 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta *-* pinnen ut.
Strikk i alt 5 cm ribb.
Skift til pinne 5 mm og strikk glattstrikk til arbeidet måler 50 (51, 52, 53, 54) cm. Avslutt med
en vrangpinne.

Skuldre og nakke
Høyre side
Retten: strikk 27 (30, 32, 35, 38) masker. Sett resterende masker i hvil.
Vrangen: fell av 2 masker, strikk vrang pinnen ut = 25 (28, 30, 33, 36) masker.
Retten: strikk rett pinnen ut.
Vrangen: fell av 2 masker, strikk vrang pinnen ut = 23 (26, 29, 31, 34) masker igjen.
Retten: strikk rett pinnen ut.
Arbeidet måler 52 (53, 54, 55, 56) cm.
Skrå skulder, med German Short Rows
Vrangen: strikk 16 (18, 20, 20, 22) masker, vend.
Retten: 1 vendemaske, strikk rett pinnen ut.
Vrangen: strikk 8 (9, 10, 10, 11) masker, vend.
Retten: 1 vendemaske, strikk rett pinnen ut.
Vrangen: strikk vrang, mens vendemaskene strikkes som 1 maske.
Retten: fell av de 23 (26, 29, 31, 34) maskene.
Nakke
Retten: fell av 25 (27, 29, 29, 29) masker, strikk pinnen ut = 27 (30, 32, 35, 38) masker.
Venstre side
Vrangen: strikk vrang pinnen ut.
Retten: fell av 2 masker, strikk rett pinnen ut = 25 (28, 30, 33, 36) masker.
Vrangen: strikk vrang pinnen ut.
Retten: fell av 2 masker, strikk rett pinnen ut = 23 (26, 29, 31, 34) masker igjen.
Vrangen: strikk vrang pinnen ut.
Skrå skulder, med German Short Rows
Retten: strikk 16 (18, 20, 20, 22) masker, vend.
Vrangen: 1 vendemaske, strikk vrang pinnen ut.
Retten: strikk 8 (9, 10, 10, 11) masker, vend.
Vrangen: 1 vendemaske, strikk vrang pinnen ut.
Retten: strikk rett, mens vendemasken strikkes som 1 maske.
Vrangen: fell av de 23 (26, 29, 31, 34) maskene i vrang.
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Forstykke
Strikkes som rygg til arbeidet måler 16 (17, 18, 19, 20) cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
Sett en markør rundt den midterste masken.
Strikk mønster med 2 nøster farge A = A1 og A2 og 1 nøste farge B.
1. pinne, retten: strikk med farge A1 til markøren, strikk 1 maske med farge B, strikk med
farge A2 pinnen ut.
2. pinne, vrangen: strikk med farge A2 til 1 maske før markøren, strikk 3 masker med farge
B, strikk med farge A1 pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene, mens det på hver pinne strikkes 2 masker mer med farge B.
Strikk til arbeidet måler 34 (34, 34, 34, 34) cm. Avslutt med en vrangpinne.
NB Når alle maskene er strikket med farge B, klippes tråden til begge nøster farge A.
Del arbeidet til V-utskjæring slik:
Strikk 39 (43, 46, 49, 52) masker, som så settes i hvil på pinnen, fell av 1 maske (den
midterste), strikk pinnen ut = 39 (43, 46, 49, 52) masker på hver del.
Høyre side
1. pinne, vrangen: strikk vrang til fellingen.
2. pinne, retten: 2 vridd rett sammen (ssk = se side 2), strikk pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til det er 23 (26, 29, 31, 34) masker.
Strikk rett opp til arbeidet måler 52 (53, 54, 55, 56) cm. Avslutt med en vrangpinne.
Skrå skulder, med German Short Rows
Retten: strikk 14 (16, 18, 18, 20) masker, vend.
Vrangen: 1 vendemaske, strikk vrang pinnen ut.
Retten: strikk 6 (6, 6, 6, 6) masker, vend.
Vrangen: 1 vendemaske, strikk vrang pinnen ut.
Retten: strik rett, mens vendemasken strikkes som 1 maske.
Vrangen: fell av de 23 (26, 29, 31, 34) maskene i vrang.
Venstre side
Vrangen: strikk vrang pinnen ut = 39 (43, 46, 49, 52) masker.
Retten: strikk rett til det er 2 masker igjen, 2 rett sammen.
Gjenta disse 2 pinnene til det er 23 (26, 29, 31, 34) masker. Avslutt med en rettpinne.
Skrå skulder, med German Short Rows
Vrangen: strikk 14 (16, 18, 18, 20) masker, vend.
Retten: 1 vendemaske, strikk rekt pinnen ut.
Vrangen: strikk 6 (6, 6, 6, 6) masker, vend.
Retten: 1 vendemaske, strikk rett pinnen ut.
Vrangen: strikk vrang, mens vendemasken strikkes som 1 maske.
Retten: fell av de 23 (26, 29, 31, 34) maskene i rett.
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Ermer
Legg opp 43 (43, 45, 45, 47) masker med farge A på pinne 4 mm og strikk ribb som på
ryggen.
Økninger
Skift til pinne 5 mm og strikk glattstrikk.
Retten: 1 rett, 1 maske ut (strikk lenken mellom maskene vridd rett), strikk til det er 1 maske
igjen, 1 maske ut, 1 rett = 2 masker ut.
Strikk 7 (7, 7, 5, 5) pinner glattstrikk.
Gjenta disse 8 (8, 8, 6, 6) pinnene til det er 61 (65, 69, 73, 77) masker.
Strikk rett opp til ermet måler ca. 46 cm. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte..

Halskant
Sy venstre skulder sammen. Strikk fra rettsiden med farge A opp ca. 110-120 masker i
V-utskjæringen på pinne 4 mm.
Sett en markør rundt en maske midt i V-utskjæringen. Denne midtmasken strikkes rett på
retten og vrang på vrangen.
Strikk ribb: 1 rett, 1 vrang, slik:
1. pinne, vrangen: strikk ribb omgangen ut.
2. pinne, retten: ribb, mens det strikkes 2 masker sammen på hver side av midtmasken i
ribb.
3. pinne, vrangen: strikk ribb omgangen ut.
4. pinne, retten: ribb, mens det strikkes 2 masker sammen på hver side av midtmasken i
ribb.
5. pinne, vrangen: strikk ribb omgangen ut.
Fell løst av i ribb. Sy den andre skulderen og halskanten sammen.

Montering
Sy ermene på genseren slik:
Sett en markør ca. 17 (18, 19, 20, 21) cm nede på hver side av skuldersømmen. Sy ermet
på imellom med maskesting. Sy erme- og sidesømmene sammen.

Stripeeffekt
Sy med farge A langs de skrå linjene på stykket strikket med farge B: Sy 3 pinner fra
overgangen og sy over 3 pinner i høyden med maskesting.
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