STRIKKEOPPSKRIFT

Scarlet
Genser
Design: Sys Fredens | Hobbii Design
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MATERIALER

6 (7, 7, 8, 8, 9) nøster Highland Wool, f 32, A
3 (3, 3, 4, 4, 4,) nøster Highland Wool, f 03, B
Rundpinne 80 cm/ 3½ og 4 mm
Maskemarkører

STØRRELSE

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

MÅL

Bredde: 46 (50, 55, 60, 65, 70) cm
Lengde: 51 (52, 53, 54, 55, 56) cm

OPPSKRIFTSINFORMASJON

GARNKVALITET

STRIKKEFASTHET

Bolen strikkes rundt, nedenfra og opp etter
diagram til ermehull. Heretter strikkes rygg og
forstykke ferdig for seg. Ermene strikkes på
rundpinne med magic loop. Det strikkes med
teknikken fair isle-strikk og dominans, hvor
trådene på vrangen “låses”.

25 masker og 29 omganger/pinner
på 10 cm i mønster

TEKNIKKVIDEOER

Highland Wool, Hobbii
100% Highland Wool
50 g = 175 meter

Klikk her for å se vår video om Magic Loop

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiiscarlet

SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål til oppskriften er du velkommen til å skrive til
kundeservice@hobbii.no
Vennligst oppgi navn og nummer på oppskriften.
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Riktig god fornøyelse!

Oppskrift

KANT
Legg opp 232 (252, 276, 300, 324, 348) masker med farge A på rundpinne 3½ mm og strikk rundt.
Strikk 4 cm ribb: *1 rett, 1 vrang*.

BOL
Skift til rundpinne 4 mm.
Sett en markør ved omgangens begynnelse og midt på omgangen = 116 (126, 138, 150, 162, 174)
masker på hver del.

INNDEL TIL MØNSTER
Strikk etter diagram A med isblomster og snøfnugg:
Størrelse S
Strikk diagrammet 2 ganger = 116 masker til rygg og det samme på forstykket.
Størrelse M
Strikk 5 masker med farge A, strikk diagrammet 2 ganger, strikk 5 masker med farge A = 126
masker til rygg og det samme på forstykket.
Størrelse L
Strikk 11 masker med farge A, strikk diagrammet 2 ganger, strikk 11 masker med farge A = 138
masker til rygg og det samme på forstykket.
Størrelse XL
Strikk 3 masker med farge A, strikk snøfnugg på 28 masker, strikk diagrammet 2 ganger, strikk 3
masker med farge A = 150 masker til rygg og det samme på forstykket.
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Størrelse 2XL
Strikk 9 masker med farge A, strikk snøfnugg på 28 masker, strikk diagrammet 2 ganger, strikk 9
masker med farge A = 162 masker til rygg og det samme på forstykket.
Størrelse 3XL
Strikk diagrammet 3 ganger = 174 masker til rygg og det samme på forstykket.
Alle størrelser
Strikk rundt til arbeidet måler 33 cm.

DIAGRAM A MED ISBLOMSTER OG SNØFNUGG
Lys rute = farge A
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Mørk rute = farge B

RYGG
Strikk frem og tilbake på rundpinnen over ryggens masker og sett resterende masker i hvil.
Legg opp 1 ny maske i hver side til montering av ermer. Disse maskene strikkes rett på retten og
vrang på vrangen og telles ikke med i mønsteret.
Strikk rapporten 2 ganger i høyden (= 132 pinner), fortsett med farge A til arbeidet måler 49
(50, 51, 52, 53, 54) cm. Avslutt med en vrangpinne.

NAKKE OG SKULDRE
Høyre Skulder
1. pinne, retten: strikk 43 (48, 53, 59, 64, 70) masker, vend og sett resterende masker i hvil.
2. pinne, vrangen: fell av 3 masker og strikk pinnen ut.
3. pinne, retten: strikk mønster.
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4. pinne, vrangen: fell av 3 masker og strikk pinnen ut.
5. pinne, retten: strikk mønster.
6. pinne, vrangen: fell av 3 masker og strikk pinnen ut.
7. pinne, retten: fell av = 34 (39, 44, 50, 55, 61) masker til skulder.

NAKKE
Retten: fell løst av 32 (32, 34, 34, 36, 36) masker og strikk mønster pinnen ut.
Venstre Skulder
1. pinne, vrangen: strikk mønster.
2. pinne, retten: fell av 3 masker og strikk pinnen ut.
3. pinne, vrangen: strikk mønster.
4. pinne, retten: fell av 3 masker og strikk pinnen ut.
5. pinne, vrangen: strikk mønster.
6. pinne, retten: fell av 3 masker og strikk pinnen ut.
7. pinne, vrangen: strikk mønster.
8. pinne, retten: fell løst av = 34 (39, 44, 50, 55, 61) masker til skulder.

FORSTYKKE
Strikkes som ryggen til arbeidet måler 44 (45, 46, 47, 48, 49) cm.
Venstre Side
Strikk 47 (52, 57, 63, 68, 74) masker, vend og sett resterende masker i hvil.
1. pinne, vrangen: fell av 4 masker og strikk pinnen ut.
2. pinne, retten: strikk mønster.
3. pinne, vrangen: fell av 3 masker og strikk pinnen ut.
4. pinne, retten: strikk mønster.
5. pinne, vrangen: fell av 2 masker og strikk pinnen ut.
6. pinne, retten: strikk mønster.
Heretter felles det av 1 maske på vrangside-pinnene til det er 34 (39, 44, 50, 55, 61) masker til
skulder.
Strikk rapporten 2 ganger i høyden (= 132 pinner), fortsett med farge A til arbeidet måler 49
(50, 51, 52, 53, 54) cm.
Fell av.

UTSKJÆRING
Retten: fell løst av 24 (24, 26, 26, 28, 28) masker og strikk mønster pinnen ut.
Høyre Side
1. pinne, vrangen: strikk mønster.
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2. pinne, retten: fell av 4 masker og strikk pinnen ut.
3. pinne, vrangen: strikk mønster.
4. pinne, retten: fell av 3 masker og strikk pinnen ut.
5. pinne, vrangen: strikk mønster.
6. pinne, retten: fell av 2 masker og strikk pinnen ut.
Heretter felles det av 1 maske på rettside-pinnene til det er 34 (39, 44, 50, 55, 61) masker til
skulder.
Strikk rett opp til arbeidet måler 52 (53, 54, 55, 56, 57) cm. Fell av.

ERMER
Kant
Legg opp 68 (70, 70, 72, 72, 74) masker med farge A på strømpepinner eller rundpinne 3½
mm og strikk rundt med magic loop.
Strikk 4 cm ribb som på bolen.
Erme
Skift til pinne 4 mm. Sett en markør ved omgangens begynnelse.
Økning
Neste omgang: strikk til 1 maske før markøren, øk 1 maske (strikk lenken vridd rett), 2 rett,
øk 1 maske, strikk omgangen ut = 2 masker økt.

DIAGRAM B MED SNØFNUGG
Lys rute = farge A
Mørk rute = farge B
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Strikk etter diagram B, samtidig som det økes på vekselvis hver 4. og 6. omgang til det er 106
(110, 112, 114, 118, 120) masker. Strikk mønster over de økede maskene.
Strikk rett opp til ermet måler ca 44 cm.
Ermekuppel
Fell av 5 masker (ta den første masken løs av) i begynnelsen av hver pinne 8 (8, 8, 9, 9, 9)
ganger i hver side = 26 (30, 32, 24, 28, 30) masker.
Fell av.
Strikk det andre ermet maken til.

MONTERING
Halskant
Sy skuldersømmene sammen.
Strikk opp ca 110 (114, 120, 126, 132) masker i utskjæringen med farge A på pinne 3½ mm og
strikk
4 cm ribb.
Fell av svært løst. Brett kanten om på vrangen og sy den fast.
Ermehull
Sy ermene på genseren (1 maske inn).

God fornøyelse
Sys Fredens
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