strilegenser
Design: Kathrine Bauck-Nordeide

VESTLANDSULL
farge 591 naturgrå,
572 mose, 592 sennep
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GARNTYPE: Vestlandsull eller dobbel Merinoull

TILBEHØR: 4 maskemarkører, stoppenål
STRIKKEFASTHET: 24m x 26p = 10x10cm, p 4
VANSKELIGHETSGRAD:

OPPSKRIFT
TEKNIKKER
Vrangbordstrikk: 1vridd r, 1 vr, Glattstrikk: r

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!
Tradisjonell, glattstrikket genser med raglanfelling og enkelt Færøymønster. Genseren strikkes nedenfra og
opp med vrangbord nederst på både bol og ermer, videre i glattstrikk med mønster og med raglanfelling
over bærestykket. Etter halsringning strikkes halskanten i vrangbordstrikk. Halskanten brettes dobbel og sys
til på baksiden.

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

BOLEN

mønsterrapporten. Kutt Mf A og Mf B.

Legg opp 132 (144) 156 (168) 180 m med H-frg på

På neste omg str kun med H-frg, og det felles for

rundp 3 og str rundt i vrangbordstrikk (1 vridd r, 1 vr)

ermehull, slik:

12 (12) 14 (14) 16 omg. Sett et merke ved beg av

Venstre erme: Fell de første 6 m, str til 3 m av omg

omg (= venstre s av genseren) og str 1 omg glattstrikk

gjenstår, fell 6 m.

mens du øker jevnt fordelt til 156 (168) 180 (192)

Høyre erme: Fell de første 3 m, str til 6 m av omg

204 m. Skift til p 4 og fortsett å str rundt i glattstrikk

gjenstår, fell de siste 3 m.

med mønster (se diagram siste side) med. Etter de
første 3 omg i diagrammet strikkes omg 4-11 i alt 7

BÆRESTYKKE

(8) 9 (10) 11 ganger. Kutt Mf A og Mf B. På neste p

Sett ermene inn på bolen (pass på høyre og venstre)

str kun med H-frg, og det felles for ermehull, slik: Fell

med de felte m mot hverandre og sett et merke i hver

de første 9 m, str 69 (75) 81 (87) 93 m videre, fell 9

av de fire skjøtene mellom bol og ermer. Det er nå

m, str ut omg. Legg arb tilside og str ermene.

252 (276) 300 (324) 348 m på p. Omg begynner
bak venstre erme, og markøren her kan gjerne skille

ERMER

seg ut fra de andre. De nærmeste 2 m på hver s av

Legg opp 40 (40) 44 (44) 48 m på strømpep 3 og str

markørene str alltid i H-frg, ellers str mønster som før.

rundt i vrangbordstrikk [1 vridd r, 1 vr] 12 (12) 14

Str rundt og gjenta omg 4 – 11 gjennom resten

(14) 16 omg. Sett et merke ved beg av omg og str 1

av arb. Samtidig felles for raglan, slik: Begynn i

omg i glattstrikk mens du øker jevnt fordelt til x (54)

skjøten mellom bol og baksiden av venstre erme og

x (x) x m. Skift til strømpep 4 og fortsett rundt i glatt-

str 1 r, ta 1 m løs av r, ta 1 m løs av vr, 1 kast, trekk

strikk med mønster (se diagram) med 3 farger. Etter

de 2 løse m over kastet. *Str til 3 m før neste mrk. Str

de første 3 omg i rapporten strikkes omg 4 – 11 i alt

2 r sm, 1 r. Etter mrk str 1 r, ta 1 m løs av r, ta 1 m

9 (10) 11 (12) 13 ganger. Samtidig: Når ermet måler

løs av vr, 1 kast, trekk de 2 løse m over kastet*. Str

ca 8,5 cm, økes det 2 m under ermet, slik:

*-* 2 ganger til og str videre til 3 m av omg gjenstår.

Venstre erme: Str 1 r, øk 1 m, str ut omg, øk 1 m.

Str 2 r sm, 1 r.

Høyre erme: Øk 1 m, str til 1 m av omg gjenstår, øk

Fell slik på annenhver omg i alt 14 (16) 18 (20)

1 m, str siste m r.

22 ganger, slik at du har 140 (148) 156 (164) 172 m

Begge: Se til at de nye m føyer seg inn i mønsteret.

igjen, altså 29 (31) 33 (35) 37 m på hvert erme og

Fortsett å øke på hver åttende omg til du har 66 (72)

41 (43) 45 (47) 49 m til for- og bakstykker. Str 1 omg

78 (84) 90 m. Fortsett til du har strikket siste omg i

uten felling og kutt trådene.

42

HALSRINGNING
40

Sett de neste 41 (43) 45 (47) 49 m (ermemaskene +
12 m av forstykket)
38 over på høyre p. Sett de neste 17
(19) 21 (23) 25 m på en hjelpep (f eks lang rundp 3).
Omg beg etter disse
36 m.

1.p (R): Ta første m løs av r, str så ut ut p med raglan-

felling og mønster.
34

2.p (VR): Sett første m over på hjelpep, str videre ut

p med mønster. 32
3.p (R): Sett første m over på hjelpep, str videre ut p
med raglanfelling
30og mønster.

Gjenta 2.p og 3.p til alle m på forstykket er satt

over på hjelpep.28

HALSKANT

26

Str alle m r med liten rundp 3 mens du justerer m-antall jevnt fordelt 24
til 82 (90) 98 (106) 114 m. Str 12

(12) 14 (14) 16 omg vrangbordstrikk [1 vridd r, 1 vr],
deretter 12 (12) 22
14 (14) 16 omg vrangbordstrikk [1 r,
1 vr]. Fell av løst.
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DIAGRAMFORKLARING
2
HOVEDFARGE
MØNSTERFARGE A

Begynn på 1-1 (nede
til høyre). Diagrammet
leses fra høyre mot venstre, nedenfra og opp.
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MONTERING
40
Fest oppleggstrådene, sy igjen hull under armene.
39
Brett ned halskanten og sy den til mot baksiden 38
– pass på at halsringningen ikke blir for stram! 37
Tett evt huller på hver s av halsringningen. Skyll 36
plagget i 30 grader varmt vann. Klem ut vannet 35
og strekk plagget i alle retninger. La tørke flatt. 34
Du kan også dampe plagget.
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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.
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