GENSER
STØRRELSER		

1

2

4

6

8/10 år

OVERVIDDE
(PLAGGETS MÅL)

ca. 55

62

67

74

80 cm

HEL LENGDE		

ca. 31

36

42

45

49 cm

ERMELENGDE		 ca. 21

24

26

32

36 cm

MATERIALER Peru (40% Alpakka, 30% ull, 30% akryl), nøster à 50 gram.
hvitt nr. 601		
lysegrått nr. 602		

ca. 2
ca. 2

2
2

3
3

3
3

4 nøster
4 nøster

VEILEDENDE PINNER Rundp og strømpep nr. 2½ og 3.
Liten rundp nr. 2½ til halsen.
STRIKKEFASTHET: 26 m glattstrikk i bredden på p nr. 3 måler
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.

VANLIGE FORKORTELSER
M=maske, r=rett, vr=vrang, str=strikk, p=pinne, omg=omgang, vr-bord=vrangbord,
glattstr=glattstrikk, vrangbordstr=vrangbordstrikk, kantm=kantmaske, arb=arbeidet,
beg=begynn, sm=sammen.

OBS! Der det str frem og tilbake med 2 farger skal siste m på hver p str med begge
fargene (dobbelt garn) og ta 1. m på hver p løs av p.

BOLEN Legg opp 144-160-176 192-208 m med lysegrått på rundp nr. 2½ og str
rundt i vrangbordstr med 2 r, 2 vr til arb måler ca. 3-3-3-4-4 cm. Skift til p nr. 3 og str
1 omg glattstr. Str videre i mønster etter diagram I til arb måler ca. 20-24-29-31-33
cm. Sett ett merke i hver side med 71-79-87-95-103 m til forstykket og 73-81-8997-105 m til ryggen. Omg beg i høyre side. Fell av 8-8-10-10-12 m i hver side (4-45-5-6 m på hver side av merkene) til ermehull. Legg arb til side og str ermene.
ERMENE Legg opp 40-40-44-44-48 m med lysegrått på strømpep nr. 2½ og str
vr-bord som på bolen. Skift til p nr. 3 og str 1 omg glattstr, samtidig som det økes
jevnt fordelt til 48-50-52-54-56 m. Str videre i mønster etter diagrammet (tell ut fra
midten hvor de forskjellige størrelsene beg) til arb måler ca. 21-24-26-32-36 cm,
Peru
men samtidig økes 2 m i omg (først og sist på omg) på ca. hver 3. cm til størrelser
Genser
1 og 2 år og på ca. hver 2. cm til de øvrige størrelser til det er 56-64-76-84-88
m i omg. Str de økte m med i mønsteret etter hvert som det økes. OBS! Tilpass
lengden på ermet slik at mønsteret avsluttes likt som på bolen. Fell av 8-8-10-1012 m midt under ermet (4-4-5-5-6 m på hver side av merket), legg arb til side og
str det andre ermet likt.
BÆRESTYKKET
Sett alle delene inn på samme rundp nr. 3 og sett ett merke i alle sammenføyningene:
først venstre erme, forstykkets m, høyre erme og m ryggens m = 224-256-288320-336 m (omg beg bak på venstre skulder). Str 2 omg rundt i mønster som før.
Deretter felles det til raglan ved å str 2 m vridd r sm før hvert merke og 2 m r sm
etter hvert merke. Gjenta fellingene på hver omg 3-3-4-4-5 ganger og deretter på 2.
hver omg til hel lengde men samtidig, når arb måler ca. 30-35-41-44-48 cm, felles
de midterste 7-9-11-13-15 m på forstykket av til halsringning og str videre frem og
tilbake. Fell videre til halsringningen i hver siide på hver 2. p med 3,2,1,1 m (likt for
alle størrelser), samtidig som det felles til raglan som før. Str til arb måler ca. 31-3642-45-49 cm (målt midt på ermet som blir midt på skulderen) og fell de resterende m
rett av til en jevn kant som ikke strammer.
MONTERING OG HALSKANT
Sy sm under ermene. Beg midt bak i nakken og plukk eller str opp ca. 104-104108-112-116 m med lysegrått rundt halsen på liten rundp nr. 2½ og str vr-bord
som på bolen. Fell av i vrang-bordstr til en kant som ikke strammer. Fest alle løse
tråder på vrangen.

Press ikke arb, men legg eventuelt plagget flatt i fasong under fuktige håndklær
og la det ligge til det er tørt.

