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Materialer

Størrelse

5 (5, 6, 7, 7) nøster Mohair Delight, f 12

S (M, L, XL, XXL)

Pinne 5 mm og 6 mm

Mål

Maskeholdere
Markører

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

Bredde: 45 (50, 55, 60, 65) cm
Lengde: 50 (51, 52, 53, 54) cm

Oppskriftsinformasjon
Genseren strikkes i nettpatent. Teknikken
er beskrevet ved ryggen. Rygg, forstykke
og ermer strikkes hver for seg.

Strikkefasthet
12 masker og 32 pinner = 10 cm i nettpatent
på pinne 6 mm

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiivigga

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

Riktig god fornøyelse!
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Rygg
Legg opp 54 (60, 66, 72, 78) masker på pinne 5 mm.
Begynn med en vrangpinn og strikk i alt 4 pinner glattstrikk.
Skift til pinne 6 mm og strikk nettpatent:
NB første og siste maske er kantmasker.
1. pinne, vrangen: 1 rett, *kast, ta 1 maske vrang løst av, 1 rett*, gjenta fra * - * til det er
1 maske igjen, 1 rett.
2. pinne, retten: 1 rett, *2 rett, ta kastet (fra forrige pinne) vrang løst av*, gjenta fra * - * til
det er 1 maske igjen, 1 rett.
3. pinne, vrangen: 1 rett, *strikk kastet og masken rett sammen, kast, ta 1 maske vrang løst
av, gjenta fra * - * til det er 1 maske igjen, 1 rett.
4. pinne, retten: *2 rett, ta kastet (fra forrige pinne) vrang løst av*, gjenta fra * - * til det er 2
masker igjen, 2 rett.
5. pinne, vrangen: 1 rett, *kast, ta 1 maske vrang løst av, strikk kastet og masken rett
sammen*, gjenta fra * - * til det er 1 maske igjen, 1 rett.
Gjenta 2. - 5. pinne.
Strikk nettpatent til arbeidet måler 50 (51, 52, 53, 54) cm.
Fell av.

Forstykke
Strikkes som rygg til arbeidet måler 42 (43, 44, 45, 46) cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
Venstre side
Halsutskjæring
Retten: strikk 23 (25, 28, 30, 33) masker, sett resterende masker i hvil på pinnen.
Vrangen: fell av 3 masker og strikk pinnen ferdig.
Retten: mønster.
Vrangen: fell av 3 masker og strikk pinnen ferdig
Retten: mønster.
Vrangen: fell av 2 masker og strikk pinnen ferdig = 15 (17, 20, 22, 25) masker til skulder.
Strikk rett opp til arbeidet måler 50 (51, 52, 53, 54) cm = midt på skulderen.
Fell av.
Sett de midterste 8 (10, 10, 12, 12) maskene på en maskeholder.
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Høyre side
Halsutskjæring
Retten: legg til garn og strikk resterende 23 (25, 28, 30, 33) masker.
Vrangen: mønster.
Retten: fell av 3 masker og strikk pinnen ferdig.
Vrangen: mønster.
Retten: fell av 3 masker og strikk pinnen ferdig.
Vrangen: mønster.
Retten: fell av 2 masker og strikk pinnen ferdig.
Vrangen: mønster.
Strikk rett opp til arbeidet måler 50 (51, 52, 53, 54) cm = midt på skulderen.
Fell av.

Ermer
Legg opp 32 (34, 36, 38, 40) masker på pinne 5 mm.
Begynn med en vrangpinn og strikk i alt 4 pinner glattstrikk.
Skift til pinne 6 mm og strikk nettpatent som på genseren.
Strikk til arbeidet måler 3 cm.
Økninger
*Strikk 1 rett, øk 1 maske (strikk lenken mellom maskene vridd rett), strikk mønster til det er
1 maske igjen, øk 1 maske, 1 rett = 2 masker ut. Disse nye maskene strikkes med i
mønsteret.
Strikk til arbeidet måler 5 cm fra siste økning*.
Gjenta fra * - * til det er økt 6 gange = 44 (46, 48, 50, 52) masker.
Strikk rett opp til ermet måler ca. 42 cm eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering og halskant
Sy venstre skulder sammen.
Strikk fra rettsiden opp ca. 80-100 masker i halsutskjæringen på pinne 5 mm.
Strikk 3 pinner glattstrikk. Fell løst av i rett fra retten.
Sy den andre skulderen og halskanten sammen.
Sett en markør midt på avmaskningen på ermet. Sett en markør 18 (19, 20, 21, 22) cm nede
fra midt på skulderen. Sy ermet på mellom merkene. Sy erme- og sidesømmene sammen.
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