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HJELPEP

ANNA

EP16·25 HERREGENSER
DESIGN

Berit K. Skårdal

GARN

ANNA 47 % akryl, 34 % polyester,
19 % ull, 50 gram = ca 80 meter

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

109
68
49

GARNFORBRUK
Grå nr 302

13

(M)

XL

(XXL)

(115)
(70)
(50)

120
72
51

(126)
(74)
(52)

(14)

15

(15)

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 6 og 7
Hjelpep

TILBEHØR

4 knapper

STRIKKEFASTHET

14 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

cm
cm
cm

nøster

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

Strikkes frem og tilbake på rundp.

FORSTYKKET

Kantm strikkes r på alle p.

Legg opp og strikk som bakstykket til arbeidet måler 45 (46)
47 (48) cm. Fell til ermehull som på ryggen. Strikk til arbeidet

BAKSTYKKET

måler 48 (50) 52 (54) cm og sett de midterste 6 m på en

Legg opp 80 (84) 88 (92) m på rundp nr. 6 og strikk 5 cm

hjelpetråd som strikkes til slutt ved monteringen. Strikk ferdig

fram og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7 og

hver side for seg.

strikk videre i omvendt glattstrikk (vr på retten, r på vrangen)
og med flettemønster etter diagrammet slik: Strikk 1 kantm, 9

VENSTRE SIDE

(10) 11 (12) m omvendt glattstrikk, mønster etter diagrammet

Strikk som før til arbeidet måler 62 (64) 66 (68) cm. Fell av 5

(12 m), 36 (38) 40 (42) m omvendt glattstrikk, mønster etter

(6) 7 (8) m til halsringning. Fell videre på hver 2. p med 3,1,1

diagrammet (12 m), 9 (10)11 (12) m omvendt glattstrikk og 1

m (likt for alle størrelser) og strikk til arbeidet måler 68 (70)72

kantm. Strikk med denne inndelingen til hel lengde, men når

(74) cm og fell de resterende 22 (23) 24 (25) skulderm rett av.

arbeidet måler 45 (46) 47 (48) cm felles det til ermehull i hver
side på hver 2. p med 3,2 m (likt for alle størrelser). Strikk som

HØYRE SIDE

før til arbeidet måler 65 (67) 69 (71) cm. Fell av de midterste 22

Strikk som venstre side, men speilvendt.

(24) 26 (28) m til nakken og strikk hver side ferdig for seg. Fell
videre 2 m til nakken, strikk til arbeidet måler 68 (70) 72 (74)
cm og fell de resterende 22 (23) 24 (25) skulderm rett av.
Strikk den andre siden lik, men speilvendt.
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DIAGR A M

Gjenta

R på retten, vr på vrangen
Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet,
strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r
Sett 3 m på en hjelpep bak arbeidet,
strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r

ERMENE

HALSKANT

Legg opp 36 (40) 40 (44) m på strømpep nr 6 og strikk 5 cm

Strikk videre over de 6 m i vrangbordstrikk, strikk opp

i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7 og strikk videre

74 (78) 82 (82) m langs halsen og sett m fra hjelpetråden på

i omvendt glattstrikk. Sett ett merke midt under ermet og øk

p = 86 (90) 94 (94) m. Strikk videre i vrangbordstrikk som før

1 m på hver side hver 3. cm til det i alt er 64 (68) 70 (72) m i

til halskanten måler 4 cm. NB! Husk knapphull. Fell m rett av.

omgangen. Strikk til arbeidet måler 49 (50) 51 (52) cm og fell

Sy kantene til hvert framstykke med kantm til sømmemonn.

6 m midt under ermet til ermehull (3 m på hver side av

Sy i knapper.

merket). Strikk 1 p og fell deretter 2 m i begynnelsen på de
neste 2 p. Fell m rett av. Strikk det andre ermet likt.

MONTERING
Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene og sy sammen i sidene.

KANTER
Knapphullskant: Sett de 6 m midt foran på en p nr 6 og legg
opp 1 m inn mot forstykket til kantm. Strikk fram og tilbake
i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Begynn med kantm og ta siste
m løst av med garnet foran arbeidet. Lag 4 knapphull 2 m
innenfor ytterkanten på hver 4. cm. Hvert knapphull lages
ved å felle av 2 m som legges opp igjen på neste p. Det 1.
knapphullet etter 4 cm og det 4. knapphullet kommer i
halskanten. Strikk til forkanten når opp til halsringningen,
fell av kantm og sett m på en hjelpetråd.
Knappekant: Plukk opp 1 m i hver m på baksiden av knapphullskanten og strikk som denne, men speilvendt (kantm til
slutt på p) og uten knapphull. La m stå på p.
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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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