STRIKKEOPPSKRIFT

Pi
Genser med prikker
Design: Sys Fredens | Hobbii Design
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MATERIALER

5 (6, 7, 8, 9, 10) nøster Highland Wool,
f 07 (A)
4 (4, 4, 5, 5, 6) nøster Colorina, f 11 (B)
Rundpinne 80 cm/ 3,5 mm og 4,5 mm
Markører
Maskeholder

STØRRELSE
S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

MÅL

Bredde: 47 (51, 55, 59, 63, 67) cm
Lengde: 53 (54, 55, 56, 57, 58) cm

OPPSKRIFTSINFORMASJON

Highland Wool, Hobbii
100% Ull/ 50 g = 175 meter
Colorina, Hobbii
80% Akryl, 20% Ull/ 50 g = 200 meter

Genseren har mønster på bol og ermer.
Det strikkes på rundpinne opp til ermehull og
deretter frem og tilbake på rundpinnen.
Det er beregnet et ekstra nøste Colorinal, slik
at fargeforløpet kan bli likt på begge ermer.
Ermene strikkes rundt med magic loop.

STRIKKEFASTHET

HASHTAGS TIL SOSIALE MEDIER

GARNKVALITETER

24 masker og 28 omganger/pinner på 10
cm på pinne 4,5 mm i mønster

#hobbiidesign #hobbiipi

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

MØNSTER

1. omgang/pinne: glattstrikk med farge A.
2. omgang/pinne: glattstrikk med farge A.
3. omgang/pinne: *2 masker med farge A og 2 masker med farge B*, gjenta *-* omgangen/
pinnen ut.
4. omgang/pinne: *2 masker med farge A og 2 masker med farge B*, gjenta *-* omgangen/
pinnen ut.
Gjenta disse 4 omgangene/pinnene.
NB Hold alltid farge B innerst på pekefingeren = dominans-farge.

BOL

Ribbkant
Legg opp 232 (256, 272, 296, 312, 336) masker med farge A på rundpinne 3,5 mm og strikk
rundt.
Strikk ribb: 1 rett, 1 vrang til ribbkanten måler 5 cm.
Bol
Skift til rundpinne 4,5 mm og strikk mønster.
Strikk rett op til arbeidet måler ca 36 cm. Avslutt med 4. omgang i mønsteret.
Sett en markør mellom 2 masker farge B i hver side = 116 (128, 136, 148, 156, 168) masker
til hver del.
Ermehull
Strikk til 2 masker før markøren, fell av 4 masker, strikk til 2 masker før markøren, fell av 4
masker
= 112 (124, 132, 144, 152, 164) masker på hver del.
Strikk hver del ferdig for seg.

RYGG

Strikk over de 112 (124, 132, 144, 152, 164) maskene i mønster. Sett resterende masker i
hvil.
Strikk til ermehullet måler ca 15 (16, 17, 18, 19, 20) cm. Avslutt med den 1. pinnen i
mønsteret.
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Fell av alle masker.

FORSTYKKE

Strikk over de resterende 112 (124, 132, 144, 152, 164) maskene i mønster til ermehullet
måler ca 8 (9, 10, 11, 12, 13) cm. Avslutt med den 2. pinnen i mønsteret (= vrangside-pinne)
med farge A.
Halsringning, venstre side
Retten: strikk 39 (45, 49, 55, 59, 65) masker, vend og sett resterende masker i hvil.
Vrangen: fell av 3 (3, 3, 4, 4, 4) masker og strikk pinnen ut.
Retten: mønster.
Vrangen: fell av 2 (2, 2, 3, 3, 3) masker og strikk pinnen ut.
Retten: mønster.
Vrangen: fell av 1 (2, 2, 2, 2, 3) masker og strikk pinnen ut.
Retten: mønster.
Vrangen: fell av 1 (1, 2, 1, 2, 2) masker og strikk pinnen ut.
Retten: mønster.
Vrangen: fell av 1 (1, 1, 1, 1, 1) maske og strikk pinnen ut.
Retten: mønster.
Det er 31 (36, 39, 44, 47, 52) masker igjen til skulder. Strikk rett opp til ermehullet måler
17 (18, 19, 20, 21, 22) cm.
Sett en markør i ermesiden = midt på skulder.
Strikk ytterligere ca 2 cm. Avslutt med en vrangside-pinne med farge A.
Fell av med farge A.
NB Forstykket er lenger enn ryggen, så sammensyingen ligger 2 cm nede på ryggen.
Alle størrelser: Sett 34 masker på en maskeholder.
Halsringning, høyre side
Retten: Legg til garn og strikk mønster over de resterende 39 (45, 49, 55, 59, 65) maskene.
Vrangen: mønster.
Retten: fell av 3 (3, 3, 4, 4, 4) masker og strikk pinnen ut.
Vrangen: mønster.
Retten: fell av 2 (2, 2, 3, 3, 3) masker og strikk pinnen ut.
Vrangen: mønster.
Retten: fell av 1 (2, 2, 2, 2, 3) masker og strikk pinnen ut.
Vrangen: mønster.
Retten: fell av 1 (1, 2, 1, 2, 2) masker og strikk pinnen ut.
Vrangen: mønster.
Retten: fell av 1 (1, 1, 1, 1, 1) maske og strikk pinnen ut.
Det er 31 (36, 39, 44, 47, 52) masker igjen til skulder. Strikk rett opp til ermehullet måler
17 (18, 19, 20, 21, 22) cm.
Sett en markør i ermesiden = midt på skulder.
Strikk ytterligere ca 2 cm. Avslutt med en vrangside-pinne med farge A.
Fell av med farge A.

ERMER
Det er beregnet et ekstra nøste Colorinal, slik at fargeforløpet kan bli likt på begge ermer.
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Begynn likt på 2 nøster, slik at fargeskiftet blir likt på begge ermer.
Ribbkant
Legg opp 62 (64, 64, 68, 68, 70) masker med farge A på rundpinne 3,5 mm og strikk rundt
med magic loop.
Strikk ribb: 1 rett, 1 vrang til ribbkanten måler 5 cm.
ERME
Skift til rundpinne 4,5 mm og strikk mønster.
Sett en markør ved omgangens begynnelse mellom 2 masker farge A.
Øk på hver 6. omgang slik:
Strikk til 1 maske før markøren, kast, 2 rett, kast. På neste omgang strikkes kastene vridd
rett = 2 masker økt.
Øk til det er 88 (94, 98, 104, 108, 114) masker.
Strikk rett opp til arbeidet måler ca 47 cm. Avslutt med en omgang farge A.
Fell av med farge A. Sett en markør midt på avmaskningen.
Strikk det andre ermet maken til.

MONTERING
Sy skuldersømmene sammen. Sy ermene på, mens markøren midt på skulderen og
markøren midt på ermet sitter rett overfor hverandre.
Halskant
Strikk på pinne 3,5 mm og med farge A opp masker i ringningen, ca 130-150 masker.
Strikk 3 cm ribb: 1 rett, 1 vrang.
Fell løst av i ribb, eller fell av med elastisk avmaskning.
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