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MATERIALER

10 (12) nøster Snowstorm farge 20
1 nøste Friends Cotton 8/4 farge 41
1 nøste Friends Cotton 8/4 farge 24
1 nøste Friends Cotton 8/4 farge 124
Strikkepinne 8 mm
Strikkepinne 9 mm
Heklenål 3 mm
Fyll til lysene (Polyfil)
Synål

STØRRELSE
S (M) L

MÅL

Bredde: 48 (53) 57 cm
Lengde: 52 (57) 65 cm

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Genseren, som minner om et juletre, strikkes
på jumperpinner, og består av separate deler
som sys sammen til slutt. Så hekler man
lysene og syr de på genseren.

GARNKVALITET
Snowstorm, Hobbii
100 % Wool 50 g = 50 m
Friends Cotton 8/4, Hobbii
100% bomull/
50 g =160 m

HASHTAGS FOR SOSIALE MEDIER
#hobbiidesign #hobbiimerry
#hobbiichristmascollection

STRIKKEFASTHET

10 cm x 10 cm = 12 masker x 16 pinner

FORKORTELSER
r = rett
vr = vrang
m = masker
lm = luftmaske
fm = fastmaske
hst = halvstav
ø = øke
f = felle
km = kjedemaske

SPØRSMÅL

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

INFORMASJON OG TIPS

Lysene hekles rundt i spiral, uten å lukke. Det er 13 lys (6 røde og 7 gule) på genseren på
bildet, men antall, farger og plassering er helt opp til deg! Du kan også plassere lys på
baksiden av genseren.

BOL
Forstykke
Legg opp 54 (60) 66 m på p 8 mm. Strikk 8 rader ribb (2r, 2vr). Bytt til p 9 mm og strikk 60
(68) 76 rader glattstrikk. Begynn med å forme halsringningen på rad 61 (69) 76 som følger:
Fell av 12 (12) 14 m midt på forstykket, og så på begge sider av halsringningen på annenhver
p 2 m, 1 m og 1 m. Fortsett å strikke resterende m på begge sider ytterligere 4 rader. Avslutt
på rad 73 (81) 88.
Bakstykke
Strikkes som forstykket. Begynn å forme halsringningen på rad 67 (76) 83 som følger: Fell av
14 (14) 16 m midt på bakstykket, og deretter på begge sider av halsen annenhver rad 2 m og
1 m.

ERMER
Legg opp 30 (30) 32 m på pinne 8 mm. Strikk 8 rader ribb (2r, 2vr). Bytt til p 9 mmm og strikk
glattstrikk, øk på hver side på hver 4. rad, 5 (7) 9 ganger = 40 m (44 m) 50 m. Videre økes det
på hver 6. rad, 6 ganger. Avslutt ermet på 52 m (56 m) 62 m.

HALSRINGNING
Legg opp 86 (86) 88 m på pinne 8 mm. Strikk 6 omganger ribb (2r, 2vr). Fell av.

AVSLUTNING
Begynn med å sy skuldrene sammen med madrassting, sy deretter nakkeribben til halsen
flatt og de andre delene av genseren igjen med madrassting. Fest alle ender.

HEKLEDE LYS
Med rød eller gul farge: Gjør 3 fm til en magisk ring, hekle rundt uten å lukke.
Runde 1: hst ø rundt (6)
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Runde 2: hst 2, hdc ø - hele veien (8)
Runde 3: hst 1, hdc ø (12)
Runde 4: hst 2, hst ø (16)
Runde 5-6: hst rundt (16)
Runde 7: hst 2, hst f (12)
Her passer det godt å ha i fyllet.
Runde 8: hst 1, hst f (8)
Skift til svart farge.
Runde 9: fm 1, fm f (6)
Runde 10: fm rundt (6)
Avslutt med km, klipp av trådene og stikk dem inni.

AVSLUTNING
Legg genseren flatt og fest lysene på overflaten av genseren slik du vil. Bruk en heklenål,
fest det svarte garnet til det første lyset, og så med km på genseren, begynner du å hekle
lenken (la den være løs) til du når neste lys, fest det til genseren med km, fortsett på samme
måte med resten av lysene. Klipp tråden og fest enden.

Riktig god fornøyelse!
Knit Gang
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