DAMEGENSER
MED RAGLAN
MODELL EP16∙23

NATUR

#TRYSILGARN
#EUROPRIS

5,5

5,5

5,5

NATUR

EP16·23 DAMEGENSER MED RAGLAN
DESIGN

Liv Inger Espedal

GARN
NATUR 46 % ull, 54 % bomull
		50 gram = ca 75 meter
STØRRELSER

XS/S

(M/L) XL/XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

98
54
47

(112)
(56)
(49)

125
58
51

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Lys grå nr 102
Lime nr 111
Blå nr 108

8
2
2

(9)
(3)
(3)

10
3
3

nøster
nøster
nøster

PINNEFORSLAG

Liten og stor rundp og strømpep nr 5,5

STRIKKEFASTHET

16 m på p nr 5,5= 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

STRIPEMØNSTER RAGLAN

36 m r, 1 kast, 1 m vr, 1 kast. Sett trådmerker over vr-m ved alle

2 omganger lys grå

økningene. Strikk en omgang glattstrikk over alle m, men den

2 omganger lys rosa

ene m mellom økningene strikkes alltid vr. Øk på samme måte

2 omganger lys grå

på hver 2. omgang. Strikk videre i stripemønster og økninger til

2 omganger lys rosa

raglan til det på ermedelen er 60 (68) 74 m, og på hvert av

2 omganger lys grå

for- og bakstykket er 78 (90) 100 m. Fell av vr m i raglanfeltet

2 omganger lys rosa

(4 steder). Sett m til ermene på en hjelpetråd og strikk bolen.

2 omganger lys grå

Sett m fra for- og bakstykket inn på rundp nr 5,5 = 156 (180)

36 (44) 50 omganger gult (til en er ferdig med raglan-

200 m og sett ett merke i hver side. Strikk med lysgrå og

fellingene)

glattstrikk, men øk 1 m på hver side av merkene på hver 5 cm i
alt 6 ganger (likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler fra

STRIPEMØNSTER ERME

skulderen 54 (56) 58 cm. Strikk 1 omgang vr = 1 rille (til

* 2 omganger lys grå, 2 omganger lys rosa *. Gjenta fra*-*

brettekant) og 6 omganger glattstrikk. Fell av m.

Genseren strikkes fra halsen og nedover.

ERMENE

Legg opp 80 (88) 96 m med lys grå på rundp nr 5,5 og strikk

Sett 60 (68) 74) m fra hjelpetråden inn på liten rundp nr 5,5

1. omgang rundt i glattstrikk og 1 omgang vr = 1 rille. Strikk 1

og sett ett merke midt under ermet. Skift til lys grå og strikk

omgang glattstrikk hvor du samtidig starter økningene for

stripemønster rundt fra *-*. Fell 1 m på hver side av merket

raglan slik: Strikk 10 (10) 10 m r, 1 kast, 1m vr, 1 kast, 28 (32) 36

ved å strikke 2 m r sammen før merket og strikk 2 m vridd r

m r, 1 kast, 1 m vr, 1 kast, 10 m r, 1 kast, 1m vr, 1 kast, 28 (32)

sammen etter merket, på hver 3. (2,5.) 2,5. cm til det er 30 (32)
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34 m på p. Strikk til ermet fra raglan måler 47 (49) 51 cm.
Strikk 1 omgang vr = 1 rille (til brettekant) og 6 omganger
glattstrikk (samme farge som du avsluttet stripene med).
Fell av m. Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING
Sy sammen under ermene. Brett kantene nede på bolen og
nede på ermene mot vrangen og sy til med løse sting.
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FOTO: ELISABETH TØNNESEN | STYLIST: NINA KVESETH / MAZE AGENZY | 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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