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Materialer

Størrelse

4 (5, 5, 5, 6, 6) nøster Mohair Delight, f 26

XS (S, M, L, XL, XXL)

Jumperpinne 6 mm
Rundpinne 40 cm / 6 mm til krage
Flettepinne
Markører

Mål

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

Strikkefasthet
14 masker og 19 pinner på 10 cm i glattstrikk

Kjøp garnet her

Bredde: 41 (44, 47, 52, 55, 61) cm
Lengde: 52 (53, 54, 55, 56, 57) cm

Oppskriftsinformasjon
Rygg, forstykke og ermer strikkes hver
for seg, frem og tilbake på pinne.
Det strikkes flette på forstykket.
Delene sys sammen, og det strikkes en
rullekrage på rundpinne til slutt.

Hashtags til sosiale medier
#hobbiidesign #hobbiiwilla

http://shop.hobbii.no/willa-genser

God fornøyelse!
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Rygg
Vrangbord
Legg opp 57 (61, 65, 73, 77, 85) masker og strikk ribb slik:
1. pinne, vrangen: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra * - * pinnen ut.
2. pinne, retten: 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra * - * pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til vrangborden måler ca. 5 cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
Bol
Fortsett i glattstrikk.
Strikk 1 rett, øk 1 maske (strikk opp lenken mellom maskene vridd rett), strikk pinnen ut = 58
(62, 66, 74, 78, 86) masker.
Strikk rett opp til arbeidet måler ca. 50 (51, 52, 53, 54, 55) cm.
Avslutt med en vrangsidepinne.
Fell av alle masker.
NB Ryggen er kortere enn forstykket.

Forstykke
Vrangbord
Legg opp 57 (61, 65, 73, 77, 85) masker og strikk ribb slik:
1. pinne, vrangen: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra * - * pinnen ut.
2. pinne, retten: 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra * - * pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til vrangborden måler ca. 5 cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
NB Det strikkes en flette midt på forstykket. Fletten strikkes over 12 masker med
2 vrangmasker på hver side.
Bol
Fortsett i glattstrikk og inndeling til flette og øk 5 masker slik:
Retten: 1 rett, øk 1 maske, 23 (25, 27, 31, 33, 37) rett, øk 1 maske, 4 rett, øk 1 maske, 5
rett, øk 1 maske, 23 (25, 27, 31, 33, 37) rett, øk 1 maske, 1 rett = 62 (66, 70, 78, 82, 90)
masker.
Vrangen: 23 (25, 27, 31, 33, 37) vrang, 2 rett, 12 vrang, 2 rett, 23 (25, 27, 31, 33, 37) vrang.
Strikk 2 pinner som maskene viser.
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Herfra strikkes det flette
Neste pinne, retten: Strikk 23 (25, 27, 31, 33, 37) rett, 2 vrang, sett 4 masker på flettepinne
foran arbeidet, 4 rett, strikk de 4 maskene på flettepinnen rett, 4 rett, 2 vrang, 23 (25, 27, 31,
33, 37) rett.
Strikk 5 pinner som maskene viser.
Neste pinne, retten: Strikk 23 (25, 27, 31, 33, 37) rett, 2 vrang, 4 rett, sett 4 masker på
flettepinne bak arbeidet, strikk 4 rett, strikk de 4 maskene på flettepinnen rett, 2 vrang,
23 (25, 27, 31, 33, 37) rett.
Strikk 5 pinner som maskene viser.
Gjenta disse 12 pinnene til arbeidet måler ca. 46 (47, 47, 48, 48, 49) cm målt fra
oppleggskanten. Avslutt 3 pinner etter en flette.
Halsringning, venstre side
Retten: 23 (25, 27, 31, 33, 37) rett. Strikk over disse maskene og sett resterende masker
i hvil.
Vrangen: vrang.
Retten: strikk rett til det er 2 masker igjen, 2 vridd rett sammen.
Vrangen: vrang.
Gjenta de siste 2 pinnene til det er 20 (22, 24, 26, 28, 30) masker igjen.
Strikk rett opp til arbeidet måler 52 (53, 54, 55, 56, 57) cm.
Sett en markør i ermesiden = midt på skulder.
Strikk 2 cm rett opp.
Fell av.
Sett de midterste 16 maskene på en maskeholder.
Halsringning, høyre side
Retten: rett.
Vrangen: vrang.
Retten: 2 rett sammen, strikk pinnen ut.
Vrangen: vrang.
Gjenta de siste 2 pinnene til det er 20 (22, 24, 26, 28, 30) masker igjen.
Strikk rett opp til arbeidet måler 52 (53, 54, 55, 56, 57) cm.
Sett en markør i ermesiden = midt på skulder.
Strikk 2 cm rett opp.
Fell av.
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Ermer
Vrangbord
Legg opp 29 (29, 31, 31, 33, 35) masker og strikk ribb slik:
1. pinne, vrangen: 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra * - * pinnen ut.
2. pinne, retten: 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra * - * pinnen ut.
Gjenta disse 2 pinnene til vrangborden måler ca. 5 cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
Ermer
NB Ermene strikkes i glattstrikk med økninger i hver side.
Økninger
Retten: 1 rett, øk 1 maske (strikk opp lenken mellom maskene vridd rett), strikk til det er
1 maske igjen, øk 1 maske, 1 rett = 2 masker økt.
Øk på både hver 4. og 6. pinne til det er 53 (55, 57, 59, 61, 63) masker.
Strikk rett opp til arbeidet måler ca. 45 cm. Avslutt med en vrangsidepinne.
Armkuppel
Fell av 5 masker i begynnelsen af de neste 6 pinner = 23 (25, 27, 29, 31, 33) masker.
Fell av alle masker. Sett en markør rundt den midterste masken = midt på skulder.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering
Sy ryggen og forstykket sammen med maskesting.
Sy ermene på genseren med markørene ved siden av hverandre midt på skulderen.
Sy erme- og sidesømmene sammen.

Krage
Begynn ved venstre skulder og strikk opp ca. 80-100 masker i halskanten fra retten.
Strikk rundt på rundpinnen i ribb: 1 rett, 1 vrang, samtidig som det på den første omgangen
strikkes 3 x 2 masker sammen over fletten på 12 masker. Strikk til kragen måler ca. 14 cm.
Fell av meget løst, fra vrangen, eller fell av med elastisk avmaskning.
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