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SUPERWASH ULLGARN

EP16·16 GENSER MED RUNDFELLING
DESIGN

Berit K. Skårland

GARN

SUPERWASH ULLGARN
100% Superwash ull,
50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER

S

(M)

L

(XL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

93
68
48

(98)
(70)
(49)

109
72
50

(118)
(74)
(50)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Beige nr 263:
Hvit nr 202
Lys grønn nr 270

12
2
2

(12)
(3)
(2)

13
3
2

(14)
(3)
(3)

nøster
nøster
nøster

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3 og 4
Liten rundp nr 3 til halskanten

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 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.

NB! Til genser med rundt bærestykke regnes høyden ut fra

FORKORTELSER

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

ermet. Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

en strikkefasthet på 26 omganger = 10 cm. Dette kan variere
litt for hver enkelt, men det er strikkefastheten i bredden som

MONTERING FORKANTER

er mest avgjørende. Derfor kan bærestykket ha litt avvik på

Sett ett merke midt foran til å måle høyden på bærestykket

mål i høyden

etter. Sett alle delene inn på rundp nr 4. Først ett erme,
forstykkets m, andre ermet og bakstykkets m = 320 (336)

BOLEN

368 (400) m. Sett samtidig ett merke ved alle sammenføy-

Legg opp 204 (216) 240 (260) m med beige på rundp nr 3 og

ningene og fell til raglan slik: Strikk 2 m r sammen før hvert

strikk 3 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Sett en

merke og 2 m vridd r sammen etter hvert merke. Gjenta

merketråd i hver side med 102 (108) 120 (130) m til bak og

disse fellingene på hver omgang 2 ganger og deretter på

forstykket. Skift til p nr 4 og strikk glattstrikk til arbeidet måler

hver 2. omgang 2 (2) 4 (4) ganger = 288 (304) 320 (352) m.

50 (51) 52 (53) cm. Fell av 12 m i hver side til ermehull (6 m

Strikk videre mønster etter diagrammet og fell som anvist på

på hver side av merketrådene). Legg arbeidet til side og strikk

diagrammet. Strikk eventuelt glattstrikk med beige til bære-

ermene.

stykket måler 21 (22) 23 (23) cm, målt fra merket midt foran.
Skift til liten rundp nr 3 og strikk 1 omgang glattstrikk over

ERMENE

alle m, samtidig som det felles jevnt fordelt til 104 (108) 112

Legg opp 48 (48) 52 (56) m med beige på strømpep nr. 3 og

(116) m. Strikk 3 cm rundt i vrangbordstrikk med

strikk 3 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 4 og

1 r, 1. Fell m rett av.

strikk videre i glattstrikk samtidig som det på 1. omgang økes ut til
54 (56) 58 (62) m jevnt fordelt. Sett ett merke midt under ermet

MONTERING

og øk 1 m på hver side av merket (først og sist på omgangen) på

Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder på vrangen.

hver 3. (2,5.) 2.5. (2,5.) cm til det i alt er 82 (84) 88 (94) m. Strikk til

Press ikke arbeidet, men legg eventuelt plagget flatt i fasong

arbeidet måler ca 48 (49) 50 (50) cm. Fell av 12 m midt under

under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

SS/2016

EUROPRIS | SUPERWASH ULLGARN | MODELL EP16∙16

2

DIAGR A M

Strikk 2 m r sammen, 2 m mønster
= 108 (114) 120 (132) m
Strikk 3m mønster, 2 m r sammen
= 144 (152) 160 (176) m

Strikk 2 m r sammen, 4 m mønster
= 180 (190) 200 (220) m

Strikk 5 m mønster, 2 m r sammen
= 216 (228) 240 (264) m
Strikk 2 m r sammen, 6 m mønster
=252 (266) 280 (308) m

beige
hvit
lys grønn
Gjentas
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FOTO: WENCHE HOEL-KNAI | STYLIST: JAN GUNNAR SVENSON @STYLESVENSON | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO: KAI HANSEN TRYKKERI
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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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