sommerkveldsgenser
Design: Nøstebarn

STØRRELSE

S

M

L

OVERVIDDE

80-90 cm

90-100 cm

100-110 cm

STRIKKEPINNER: Rundp 3,5 og 4 og

ERMLENGDE

32/46 cm

33/47 cm

34/48 cm

Strømpep 3,5 og 4

HEL LENGDE

49 cm

53 cm

57 cm

STRIKKEFASTHET: 24 m = 10 cm, p 4 glattstrikk

GARNMENGDE

130 g

160 g

200 g

VANSKELIGHETSGRAD:

GARNTYPE: 2-tråds merinoull eller silkeull

OPPSKRIFT
Dette er en lett og god genser som passer perfekt til de litt kjølige sommerkveldene norsk som- mer
gjerne byr på. Genseren er enkel å strikke, og du velger selv om du vil strikke ermene hel- lange eller
3⁄4 lange. Strikkes i 2-tråds merino lammeull eller silkeull. Plagget blir litt lengre og smalere etter skylling.
Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

FORKORTELSER
m: masker
p: pinne(n/r)

r: rett
vr: vrang
omg: omgang(en)

BOL
Legg opp 196 (220) 244 m på rundp nr 3,5. Str
2 cm vrangbord 1 r, 1 vr. Skift til p 4 og str glattstr til arb måler 34 (38) 42 cm. Fell 10 (12) 12
m i hver side til ermehull.

ERME
Legg opp 58 (62) 68 m på strømpep nr 3,5. Sett
en merketråd ved omgangens begynnelse
og str 2 cm vrangbord 1 r, 1 vr. Skift til strømpep
4 (evt liten rundp) og str glattstr til arb måler 11
(12) 13 cm (for langt erme: 25 (26) 27 cm). Øk
deretter 1 m på hver side av m nærmest merketråden (= 2 m økt per om- gang). Øk slik hver 3.
cm i alt 5 ganger (= 68 (72) 78 m på p). Strikk
til ermet måler 32 (33) 34 cm (for langt erme:
46 (47) 48 cm) eller til ønsket lengde. Fell 10
(12) 12 m midt under ermet. Str det andre ermet
tilsvarende.

RAGLANFELLING
Sett ermemaskene inn på samme p som bolen (=
292 (316) 352 m). Str 1 omg rett og sett merketråder ved alle skjøtene mellom ermer og bol (=
4 merketråder).
Fell til raglan slik: Str til 3 m før merketråden, str
2 vridd r sm, 1 r, flytt merketråden, 1 r, 2

arb: arbeidet
str: strikk

r sm. Gjenta ved hver skjøt (= 8 m felt pr omg).
Fortsett å felle slik på hver annen omg i alt 7 (8)
8 ganger (= 56 (64) 64 m felt og 236 (252) 288
m igjen på p).

HALSFELLING
Sett de 26 (26) 28 midterste m på forstykket på
en hjelpep (= halskant). Det str nå frem og tilbake over de resterende m. Fortsett å felle til
raglan på hver rette p, samtidig som det felles 2
m på hver side av halskanten til alle m på
forstykket er felt.

HALSKANT
Plukk opp 12 (10) 10 m på den ene siden av
halskanten, str de 26 (26) 28 m i halskanten,
plukk opp 12 (10) 10 m på den andre siden.
Skift til p 3,5 og str ribbkant *1r, 1 vr* i 3 cm.
Fell av. Ribbkanten kan med fordel strikkes litt
fast. Fell av i vrangbordstr.

MONTERING
Hekle eventuelt en kant i kontrastfarge rundt
halskant og ermeåpninger med heklenål nr 3,5.
Fest løse tråder, skyll opp, strekk i fasong og la
tørke flatt.

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. 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

