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EP15·04 STRIPEGENSER & LUE
DESIGN

Gjestal Garn

GARN

LINA
40% ull, 40% akryl, 20% nylon
50 gram = 75 meter

STØRRELSER

2

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde
Hodevidde på lua:

64
36
24
48

(4)
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(8)

(69) 74 (79)
(40) 47 (51)
(27) 33 (36)
cm

år

cm
cm
cm

GARNFORBRUK GENSER
Genser
Blå 108
Grå 102
Lime 111

2
4
1

Lue (løs hals)
Blå 108
Grå 102
Lime 111

1 nøste
2 nøster
1 nøste

TILBEHØR

8 Knapper

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 6 og 7.
Liten rundp nr 6 og 7 til lue.
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GENSER
STRIPER
*Strikk 5 cm med grått, 2 cm med lime, 5 cm med grått
2 cm med blått*. Gjenta fra *-*
NB! Til genseren regnes høyden ut fra en strikkefasthet på 22
omganger = 10 cm. Dette kan variere litt for hver enkelt,
men det er strikkefastheten i bredden som er mest avgjørende. Derfor kan bærestykket ha litt avvik på mål i høyden

BOLEN
Legg opp 96 (100) 108 (116) m med blå på p nr 6 og strikk 3 cm
rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 7 og grå. Strikk
videre rundt i glattstrikk og striper samtidig som det på 1.
omgang økes ut til 102 (110) 118 (126) m jevnt fordelt. Sett ett

STRIKKEFASTHET

16 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER

r=rett, vr=vrang, m=maske, 		
p=pinne

merke i hver side med 51 (55) 59 (63) m til bakstykket og 51 (55)
59 (63) m til forstykket. Strikk til arbeidet måler 24 (27) 32 (35) cm.
Fell av 8 m i hver side til ermehull (4 m på hver side av merketrådene). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 28 (28) 30 (32) m på strømpep nr 6 og strikk 3 cm
rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr (likt for alle størrelser). Skift til
p nr 7 og strikk videre rundt i glattstrikk og striper samtidig som
det på 1. omgang økes jevnt fordelt til 32 (34) 36-(38) m. Sett
samtidig et merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av
merket på hver 4. cm til det i alt er 40 (42) 46 (48) m i omgangen. Strikk til ermet måler 24 (27) 33 (36) cm. Tilpass slik at det
avsluttes med lik stripe som på bolen. Fell av 8 m midt under
ermet (4 m på hver side av merket). Strikk det andre ermet likt.
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BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på samme rundp nr 7. Først ett erme, ryggens
m, det andre ermet og m på forstykket = 150 (162) 178 (190 m.
Fell til raglan i alle 4 sammenføyningene slik (sett ett merke i hver
sammenføyning): * Strikk 1 r, 2 m vridd r sammen, strikk til 3 m
før neste merke, strikk 2 m r sammen, 2 r og 2 m vridd r
sammen, gjenta fra * og strikk 2 m r sammen og 1 r til slutt på
omgangen. Fell slik 1 omgang til. Del arbeidet på hver side av
forstykket (i sammenføyninge-ne forstykket/ ermene) og strikk
bakstykket/ermene og forstykket ferdig hver for seg.

FORSTYKKET
Strikk fram og tilbake i striper og fell videre til raglan som før på
hver 2. p (fra r siden) innenfor 1 kantm i hver side (som strikkes r
på alle p) Strikk til arbeidet måler 32 (36) 42 (46) cm og det er 15
(19) 21 (25) m igjen på p. Skift til p nr 6 og blå. Strikk 1 p glattstrikk
og 2,5 cm i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av m.

BAKSTYKKET/ERMENE
Strikk fram og tilbake i striper og fell videre til raglan som før på
hver 2. p innenfor 1 kantm i hver side (som strikkes r på alle p)
Strikk til arbeidet måler som forstykket. Skift til p nr 6 og blå. Strikk
1 p glattstrikk og 2,5 cm i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell av.

KNAPPHULLSKANTER OG MONTERING
Plukk opp 25 (27) 29 (31) m med blått på liten rundp nr 6 i splitten
foran, langs ermet og opp langs halskanten. Strikk 1 p glattstrikk
og 2,5 cm i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Lag samtidig 4 knapphull jevnt fordelt etter 1 cm. Hvert knapphull lages ved å strikke
2 m r sammen, 1 kast. Det øverste knapphullet skal være i
halskanten. Sy sammen under ermene og sy i knapper.

LUE (LØS HA LS)
Legg opp 74 m med blå på p nr 6 og strikk 3 cm rundt i
vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 7 og grå. Strikk videre
rundt i glattstrikk og striper til arbeidet måler 30 cm. Fell av m.
Strikk en snor slik: Legg opp 4 m med blå på 2 strømpepinner nr
6. Strikk rundt i glattstrikk slik: Strikk 4 m r, skyv m tilbake til høyre
side av p, stram tråden godt og strikk 4 m r. Fortsett slik til snoren
måler 80 cm – eller til ønsket lengde (eventuelt tvinn en snor).
Knytt snoren over lua 10 cm ned fra avfellingskanten. Lag en
hempe i hver side, trekk snoren gjennom og knyt til lue - eller
bruk den uten snor til hals.
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Trysil Garn er produsert
av Norges største garngrossist
Gjestal Garn.
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FACEBOOK.COM/EUROPRIS.NO
INSTAGRAM: EUROPRIS.NO
WWW.EUROPRIS.NO
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