linns lune
Design: Linn Urnes Sundhordvik

VESTLANDSULL
farge 872 mose

2-TRÅDS MERINOULL
farge 591 naturgrå

STØRRELSE

S

M

L

OVERVIDDE

96 cm

103 cm

110 cm

ERMELENGDE

46 cm

48 cm

50 cm

HEL LENGDE

62 cm

65 cm

68 cm

GARNMENGDE

260 g

300 g

350 g

GARNTYPE: Vestlandsull eller dobbel Merinoull
STRIKKEPINNER: Rundp 4 og 6, strømpep 4 og 6
STRIKKEFASTHET: 16 m x 26 p = 10 x 10 cm, p 6
VANSKELIGHETSGRAD:

OPPSKRIFT
Les hele oppskriften før du begynner å strikke!
Genseren strikkes rundt nedenfra og opp, med raglanfelling på bærestykket. Strikkes med dobbel tråd
(merinoull) eller enkel tråd (vestlandsull).

FORKORTELSER
m: maske(r)

p: pinne(r)
r: rett

vr: vrang
omg: omgang

BOLEN

RAGLANFELLING

Legg opp 154 (164) 176 m på p 4. Strikk ribbestrikk

Det skal nå felles til raglan på annenhver omgang.

1 vridd r, 1 vr ca 3,5 cm. Skift til p 6 og sett et merke

Fell slik: Strikk til det gjenstår 3 m av forstykket. Strikk

i hver side. Fortsett i glattstrikk. Strikk til arbeidet

*2 m vridd r sm, 1 r, 2 m r sm*. Gjenta denne

måler 42 (44) 46 cm eller ønsket lengde. Fell av 8 m

fellingen ved de tre neste skjøtene = 8 m felt. Neste

i hver side til ermehull, slik at du har 69 (74) 80 m

omg strikkes uten felling. Fortett å felle på annenhver

igjen til for- og bakstykket.

omg til du har felt totalt 16 (17) 18 ganger, 102 (113)
120 m igjen. På neste omg felles de midterste 24 (24)

ERMER

28 m på forstykket til hals. Arbeidet strikkes nå frem

Legg opp 42 (44) 46 m på p 4. Strikk ribbestrikk 1

og tilbake, husk å fortsette med raglanfellinger fra

vridd r, 1 vr ca 3,5 cm. Skift til p 6 og sett et merke

retten. Strikk 2 m r sm i begynnelsen av hver omg,

ved omgangens begynnelse. Strikk glattstrikk rundt til

totalt 2 (3) 3 ganger i hver side.

ermet måler 17 (18) 19 cm. Nå økes 2 m midt under
ermet, dvs. 1 m økes på hver side av merket. Fortsett

HALSKANT

å øke slik hver 4,5 (4) 4 cm totalt 6 (7) 7 ganger. Du

Skift til p 4. Plukk opp masker til halskant slik at du

har nå 54 (58) 60 m. Strikk til ermet måler 46 (48)

har ca. 82 (86) 90 m totalt rundt halsen. Strikk ribbe-

50 cm eller ønsket lengde. Fell av 8 m midt under

strikk 1 vridd r, 1 vr ca. 3 cm. Fell av.

ermet. Legg ermet til side og strikk ett til.
Sy sammen ermehullsåpningene og fest alle tråder.
Sett ermene inn på samme pinne som bolen og strikk

Skyll opp genseren i kaldt vann og klem ut vannet

en omgang over alle maskene. Sett et merke i hver

gjennom et håndkle. Tørkes flatt. I våt tilstand kan kan

skjøt. Du har nå 230 (248) 264 m totalt.

man forme genseren og strekke den i fasong. Husk at
den blir lengre etter skylling.

Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter,
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.

WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG
FLERE GRATISOPPSKRIFTER

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO
TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN:
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,
5221 NESTTUN

