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SUPERWASH ULLGARN

EP15·19 SETESDAL MED HETTE
DESIGN

Gjestal Garn

GARN

SUPERWASH ULLGARN
(100% Superwash ull)
50 gram = 100 meter

STØRRELSER

2

(4/6)

8

(10/12)

år

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

61
38
24

(70)
(46)
(33)

78
50
36

(87)
(56)
(40)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Koksgrå 227 eller Beige 263=
farge 1
6
(7)
Hvit 202=
farge 2
1
(2)

8

(9)

nøster

2

(2)

nøster

PINNEFORSLAG

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

STRIKKEFASTHET 23 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.

FORKORTELSER

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

BOLEN

til 40 (44) 46 (50) m jevnt fordelt. Strikk videre i glattstrikk

Legg opp 132 (154) 172 (192) m med farge 1 på p nr 3 og

med farge 1. Sett samtidig ett merke midt under ermet der

strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 4

omgangen begynner og øk 1 m på hver side av merket på

og strikk 1 omgang hvor det økes jevnt fordelt til 140 (160)

hver 2. cm til det i alt er 56 (64) 74 (78) m i omgangen.

180 (200) m. Sett ett merke i hver side med 71 (81) 91 (101) m

Strikk til ermet måler 24 (33) 36 (40) cm, strikk videre 1

til bakstykket og 69 (79) 89 (99) m til forstykket. Strikk til

omgang vr og 5 omganger glattstrikk til belegg. Fell m løst

arbeidet måler 13 (21) 25 (31) cm og strikk mønster etter

av. Strikk det andre ermet likt.

diagrammet. Men når arb måler 33 (41) 45 (51) cm felles de
midterste 7 (13) 15 (17) m av på forstykket til halsringning.

MONTERING, HALSKANT OG HETTE

Strikk videre frem og tilbake. P begynner nå ved halsen.

Merk av til ermehull i hver side tilsvarende vidden øverst på

Fell videre til halsringning på hver 2. p med 3,2,1,1m i hver

ermene. Sy 2 maskinsømmer rundt hvert ermehull på hver

side (likt for alle størrelser). Fell m rett av til en jevn kant som

side av merket i sidene og klipp opp mellom sømmene. Sy

ikke strammer.

sammen på skuldrene. Sy i ermene og sy belegget til flatt
over sårkanten på vrangen.

ERMENE

Halskant: Plukk eller strikk opp ca 80 (88) 90 (96) m rundt

Legg opp 34 (38) 40 (44) m med farge 1 på strømpep nr 3

halsen med farge 1 på p nr 3 og strikk 5 (5) 6 (7) cm vrang-

og strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p

bordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell m løst av. Brett kanten dobbelt

nr 4 og strikk 1 omgang glattstrikk samtidig som det økes ut

mot vrangen og sy til med løse sting.
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Hette: Legg opp 116 (124) 132 (138) m (rundt ansiktet) med
farge 2 på rundp nr 3 og strikk 5 p glattstrikk frem og tilbake,

DIAGR A M

men strikk den ytterste m r på alle p til kantm. Strikk videre 1

farge 1
farge 2

p vr til brettekant og 5 p glattstrikk. Skift til farge 1 og p nr 4.
Fell 1 m i hver side innenfor kantm ved å strikke 2 m r
sammen på hver 2. p 8 ganger (likt for alle størrelser). Strikk
til arbeidet måler 22 (25) 26 (28) cm (målt fra brettekanten).
Sy hetten sammen midt bak. Brett kanten foran på hetten
mot vrangen (i vrang-p) og sy til med løse sting.
Sett ett merke midt foran på forstykket og midt bak i nakken.
Sy hetten til genseren (på rettsiden der halskanten begynner)
til - fra midt foran i halsen. Fest alle løse tråder på vrangen.
Tvinn en snor og trekk den i løpegangen på hetten.
Eller strikk en snor slik: Legg opp 5 m med farge 1 på 2
strømpepinner nr 3. Strikk rundt i glattstrikk slik: Strikk 5 m r,
skyv m tilbake til høyre side av p, stram tråden godt og strikk
5 m r. Fortsett slik til snoren måler 110 cm – eller til ønsket
lengde.
Fell av m.
Press ikke arbeidet, men legg eventuelt plagget flatt i fasong
under fuktige håndklær og la det ligge til det er tørt.

Gjentas
Begynn her
2 og 8 år
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Begynn her
4/6 og 10/12 år
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FOTO: ANNE LISE NORHEIM | STYLIST: NINA KVESETH | MODELLER: PRESTIGE | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | REPRO OG TRYKK: 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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