enkel rillegenser
Design: Tonje Camilla Løfsnes Sjaastad
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GARNTYPE: 2-tråds merinoull
STRIKKEPINNER: p 3 og 3,5
STRIKKEFASTHET: 23 m = 10 cm, p 3,5
VANSKELIGHETSGRAD:

OPPSKRIFT
TEKNIKKER
Rillestrikk: alle p strikkes r
Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

FORKORTELSER
m: masker
h-fr: hovedfarge
mf a: mønsterfarge a

mf b: mønsterfarge b
p: pinne(r)
str: strikk
r: rett

vr: vrang
beg: begynnelsen
omg: omgang(er/en)
arb: arbeidet

mrk: merke(t)
sm: sammen
R: retten
VR: vrangen

BOL

ha ulike farger på rillene, strikkes denne omgangen

Legg opp 110 (120) 140 (148) 160 (170) 182 masker

med hovedfargen, så starter rillestrikken etter denne

på pinne 3, strikk 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 riller. Bytt til

omgangen. Fargeskift bør skje før den rette omgan-

pinne 3,5 og strikk til arbeidet måler 23 (26) 30 (35)

gen fordi det blir penere å hente opp masker til

38 (40) 42 cm.

knappestolpe på den andre siden.

Start 3 masker før midt foran, strikk 28 (30) 35 (36)
39 (42) 45 masker, fell til erme 6 (6) 6 (8) 8 (8) 8

RAGLANFELLING

masker, strikk 48 (54) 64 (66) 72 (76) 82 masker, fell

Fra retten: Strikk til 3 masker gjenstår på forstykket,

til erme 6 (6) 6 (8) 8 (8) 8 masker, strikk 22 (24) 29

strikk 2 masker vridd rett sammen, 2 masker rett, 2

(30) 33 (36) 39 masker.

masker sammen, strikk til 3 masker gjenstår på ermet,

Det ene forstykket skal være litt smalere fordi det til

strikk 2 masker vridd rett sammen, 2 masker rett, 2

slutt skal strikkes knappestolpe bare i den siden som

masker sammen, strikk til 3 masker gjenstår på bak-

skal ligge over den andre.

stykket, strikk 2 masker vridd sammen, 2 masker rett,
2 masker sammen, strikk til 3 masker gjenstår på

ERMER

ermet, strikk 2 masker vridd sammen, 2 masker rett,

Legg opp 32 (34) 36 (40) 42 (44) 46 masker på

2 masker sammen, strikk ut omgangen (= 8 masker

pinne 3 og strikk 5 riller. Bytt til pinne 3,5. Øk 2 mask-

felt på hver pinne fra retten). SNU og strikk rettstrikk

er midt under ermet hver 2. cm til du har 52 (56) 60

tilbake uten fellinger.

(64) 68 (72) 76 masker. Strikk videre til ermet måler

OBS! Strikk de to maskene mellom fellingen vrang på

23 (25) 30 (33) 36 (40) 42 cm. Fell 6 (6) 6 (8) 8 (8)

vei tilbake slik at disse blir glattstrikket hele veien

8 masker under ermet. Strikk det andre ermet på

opp.

samme måten.
Gjenta raglanfellingen med 8 masker felt på hver rille

BÆRESTYKKE

til du har felt i alt 13 (14) 17 (20) 22 (23) 24 ganger.

Bærestykket strikkes frem og tilbake i rillestrikk (= alle

Fell så 10 (10) 12 (12) 12 (14) 14 masker i høyre side

p strikkes rett).

og 4 (4) 6 (6) 6 (8) 8 masker i venstre side til hals på

Start der du slapp på bolen og strikk en runde over

neste rille, samtidig som du feller til raglan. Fell 1

alle maskene mens du setter ermene inn over de felte

maske i begynnelsen av hver pinne, og fell til raglan

maskene på bolen (dvs. strikk forstykke-erme-bakstyk-

til alle maskene på forstykkene er felt. La maskene

ke-erme-forstykke.). Du har nå totalt 190 (208) 236

hvile til du skal strikke knappestolpen.

(244) 264 (282) 302 masker på pinnen. Hvis du skal

KNAPPESTOLPE OG HALSKANT

MONTERING

Plukk opp masker til knappestolpe langs venstre

Sy sammen hullet under armene. Sy undersiden av

forstykke, ca 2 av 3 masker blir jevnt. Strikk 3 riller,

knappestolpen fast over det andre forstykket og sy i

strikk inn 2 knapphull jevnt fordelt ved å lage et kast

knapper. Fest alle tråder og skyll genseren i kaldt

og strikke to masker sammen. Husk at det kommer et

vann.

knapphull i halskanten så plasser dem litt ned på stolpen. Strikk til du har totalt 6 riller og fell av.
Bytt til pinne 3, plukk opp masker over forstykkene og
knappestolpen og strikk 2 riller halskant. Lag et knapphull rett ovenfor knappestolpen, strikk 2 riller til og
fell av.

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

