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Materialer

Størrelse

5 (6) 6 (7) nøster Mohair Delight,
farge 13

S (M) L (XL)

Pinne 3.5 mm og 4 mm
Rundpinne 40 cm / 3.5 mm
Flettepinner/hjelpepinner

Garnkvalitet

Mål
Bredde: 45 (49) 52 (56) cm
Lengde: 55 (55) 55 (55) cm

Oppskrift informasjon

Mohair Delight, Hobbii
50% Mohair, 50% Akryl/
50 g = 150 meter

Genseren strikkes nedenfra og
oppover. Rygg, forstykke og ermer
strikkes hver for seg, frem og tilbake
på parpinner.

Strikkefasthet

Skuldrene syes sammen og ermene
syes på til slutt.
Det strikkes fletter på forstykke.
Hvor det kun er det ene mønsteret
som gjelder til alle størrelser.

18 masker og 24 pinner på 10 cm i glattstrikk på
pinne 4 mm

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

Hashtags til sosiale
medier
#hobbiidesign #hobbiiabigail

Riktig god fornøyelse!
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Rygg
Vrangbord
Legg opp 80 (88) 94 (100) masker på pinne 3.5 mm og strikk vrangbord etter størrelse.
Den første pinne er en vrangsidepinne.
Størrelse S: 2 vrang, 4 rett, *4 vrang, 4 rett* 9 ganger, 2 vrang.
Størrelse M: 2 vr, 4 rett, *4 vrang, 4 rett* 10 ganger, 2 vrang.
Størrelse L: 5 rett, *4 vrang, 4 rett* 11 ganger, 1 rett.
Størrelse XL: 4 rett, *4 vrang, 4 rett* 12 ganger.
Alle størrelser: Strikk til vrangborden måler 6 cm. Slutt med en vrangsidepinne.
Skift til pinne 4 mm. Fortsett i glattstrikk til arbeijdet måler 53 cm.
Fell av.
NB. Ryggen er kortere end forstykket. Rygg og forstykke syes sammen 2 cm nede på
ryggen.
Forstykke
Vrangbord
Legg opp 86 (94) 100 (108) masker på pinne 3.5 mm og strikk vrangbord etter størrelse.
Den første pinne er en vrangsidepinne.
Størrelse S: 2 vrang, 4 rett, (4 vrang, 4 rett) 2 ganger, 10 vrang, (6 rett, 10 vrang) 2 ganger,
(4 rett, 4 vrang) 2 ganger, 4 rett, 2 vrang.
Størrelse M: 2 rett, (4 vrang, 4 rett) 3 ganger, 10 vrang, (6 rett, 10 vrang) 2 ganger, (4 rett,
4 vrang) 3 ganger, 2 rett.
Størrelse L: 5 rett, (4 vrang, 4 rett) 3 ganger, 10 vrang, (6 rett, 10 vrang) 2 ganger, (4 rett,
4 vrang) 3 ganger, 5 rett.
Størrelse XL: 1 vrang, (4 vrang, 4 rett) 4 ganger, 10 vrang, (6 rett, 10 vrang) 2 ganger, (4
rett, 4 vrang) 4 ganger, 1 vrang.
Alle størrelser: Strikk 4 pinner som maskene viser.
6. pinn, retten: strikk vridninger over de 10 maskene, sånn:
sett 5 masker på en hjelpepinne foran arbeidet, strikk 5 rett, strikk de 5 maskene på
hjelpepinnen rett = 3 vridninger. Deretter strikkes vridninger på hver 10. pinne.
Strikk som maskene viser til ribbestrikken måler 6 cm. Avslutt med en vrangside-pinne.
Bol
Skift til pinne 4 mm. Fortsett i glattstrikk på sidene og vridninger i midten.
1. pinne, rett-siden: Strikk 18 (22) 25 (29) rett, 4 vrang, 10 rett, (6 vrang, 10 rett) 2 ganger, 4
vrang, 18 (22) 25 (29) rett.
2. pinne, vrang-siden: Strikk som maskene viser.
Gjenta disse 2 pinnene og husk vridningene på hver 10. pinne.
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Strikk rett opp til arbeidet måler ca 48 cm. Mål høyden mens arbeidet er strukket litt i
bredden. Avslutt med en vrangside-pinne etter en vridning.
Halsutringning
Venstre side
Strikk som maskene viser.
1. pinne, rett-siden: Strikk 34 (38) 41 (45) masker, snu.
2. pinne, vrang-siden: fell av 5 masker, strikk ferdig pinnen.
3. pinne: strikk som maskene viser.
4. pinne: fell av 4 masker, strikk ferdig pinnen.
5. pinne: strikk som maskene viser.
Heretter felles det 2 x 2 masker og 1 x 1 maske av i halssiden på hver 2. pinne = 20 (24) 27
(31) masker til skulder.
Strikk opp til arbeidet måler 55 cm. Sett et merke i ermesiden = skulder.
Ikke bryt av garnet, fortsett med nakken.
Nakke
Venstre side, med økninger i nakken.
Strikk forfra og bakfra i masken i halssiden på rettsidepinnene 3 ganger = 23 (27) 30 (34)
masker.
Fell av.
Høyre side
Sett de midterste 18 masker på en maskeholder.
Legg til garn og strikk som maskene viser.
Strikk denne siden ferdig som venstre side.
Ermer
Vrangbord
Legg opp 40 (40) 44 (44) masker på pinne 3.5 mm og strikk vrangbord etter størrelse.
Den første pinne er en vrangsidepinne.
Størrelse S og M: 2 vrang, 4 rett, *4 vrang, 4 rett* 4 gange, 2 vrang.
Størrelse L og XL: 4 vrang, *4 rett, 4 vrang* 5 ganger.
Alle størrelser: Strikk til vrangborden måler 6 cm. Slutt med en vrangsidepinne.
Begynn med økninger
Skift til pinne 4 mm. Fortsett i glattstrikk, idet det økes ut med 1 maske i hver side på hver 8.
pinne til det er 64 (66) 68 (70) masker.
Strikk opp til arbeidet måler 48 cm. Slutt med en rettside-pinne.
Ermekuppel
Kuplen formes med vendepinner, German Short Rows.
Strikk til det er 5 masker igjen på pinnen, vend med en vendemaske, strikk til det er 5
masker igjen på pinnen, vend med en vendemaske, *strikk til det er 5 masker til
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vendemasken, vend med en vendemaske*, gjenta * til * enda 3 ganger. Strikk pinnen ferdig,
idet vendemaskene strikkes sammen som 1 maske.
Fell av, idet vendemaskene strikkes sammen som 1 maske. Sett en markør midt på ermets
avmaskning.
Montering
Sy rygg og forstykket sammen.
Sy ermene på, slik at markørene ved skuldrene passer sammen.
Sy erme- og sidesømmene sammen.
Halskant
Strikk ca 102 masker opp i halsutskjæringen på rundpinne 3.5 mm.
På neste omgang strikkes det 2 x 2 masker sammen i hver fletning , samtidig som det
strikkes vrangbord: 2 ret, 2 vrang = 96 masker (delelig med 4).
Strikk til kanten måler 2 cm.
Fell løst av i ribb.
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