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TIPS & RÅD

ISLANDSGENSEREN ”AFMÆLI”

Léttlopi (100 % Islandsull. Ca. 50 g = 100 m)
Ca. 18 m x 24 p glattstr på p 4.5 mm = 10 x 10 cm.
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
S(M)L(XL)
Ca. 89(98)107(115) cm
Ca. 38(40)42(44) cm (opp til ermehullet)
Ca. 46(47)48(49) cm (opp til ermehullet)
Fg 1: Ca. 350(350)400(450) g (fg 10052, svartbrun)
Fg 2: Ca. 100(100)150(150) g (fg 10086, beige)
Fg 3: Ca. 50(50)50(50) g (fg 19418, gråblå)
Fg 4: Ca. 50(50)50(50) g (fg 19421, grønn)
Fg 5: Ca. 50(50)50(50) g (fg 19426, gullbrun)
Fg 6: Ca. 50(50)50(50) g (fg 19427, rustrød)
Fg 7: Ca. 50(50)50(50) g (fg 19431, mørk rød)
Fg 8: Ca. 50(50)50(50) g (fg 19417, vinrød / alt. 11414, lilla)
Fg 3: Ca. 50(50)50(50) g (fg 11405, mørk grønn)
3.5 og 4.5 mm (40 og 60-80 cm)
3.5 og 4.5 mm
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Järbo Garn størrelsesguide: I våre oppskrifter kan bevegelsesvidden på plaggene variere avhengig av plaggtype og
fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor
mye bevegelsesvidde du vil ha. OBS! Størrelsestabell finnes på www.jarbo.se.
• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder
den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
• Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
• Flere størrelser og mønstre: Se istex.is ”20th Anniversary sweater”.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk,
iflg=ifølge, m=maske, mb=maskebue, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, størr=størrelser, vr=vrang, vr

FORKLARINGER

Bol og ermer strikkes rundt hver for seg. Ved ermehullet settes delene inn på samme rundpinne, og bærestykket strikkes
videre rundt over alle maskene.
Omgangene begynner i bolens venstre side, men på bærestykket begynner omgangene i overgangen mellom bakstykket
og venstre erme.

BOLEN

Legg opp 160(176)192(208) m med fg 2 på rundp 3.5 og strikk 4 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Sett en markør i beg på omg.
Bytt til rundp 4.5 og strikk mønsterbord 1 iflg diagrammet.
Når borden er strikket ferdig, strikkes videre med fg 1 til bolen måler 38(40)42(44) cm fra oppleggskanten.
Legg arb til side og strikk ermer.

ERMER

Legg opp 40(42)44(46) m med fg 2 på rundp 3.5 og strikk 4 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.
På siste omg økes 0(2)0(2) m jevnt fordelt = 40(44)44(48) m. Bytt til rundp 4.5 og strikk mønsterbord iflg diagram 1.
OBS! På størr (M)L stemmer ikke mønsteret med maskeantallet, så tilpass mønsteret i begynnelsen og slutten på omg
slik du synes det passer.
Når borden er strikket ferdig, strikkes videre med fg 1. Øk 2 m midt under ermet (1 m etter 1. m på omg og 1 m før siste
m på omg). Forts å øke hver 9.(9.)8.(8.) omg totalt 10(10)12(12) ggr = 60(64)68(72) m.
Strikk til ermet måler ca. 46(47)48(49) cm fra oppleggskanten.
Sett 10(12)14(16) m midt under ermet på en tråd = 50(52)54(56) m.
Strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKE

Strikk delene over på samme rundp 4.5 med fg 1. Sett de siste 5(6)7(8) m og de første 5(6)7(8) m fra bolens omg på
en tråd. Strikk m på det første ermet, strikk 70(76)82(88) m fra bolen (forstk). Sett de flg 10(12)14(16) m på en tråd.
Strikk m på det andre ermet. Strikk 70(76)82(88) m fra bolen (bakstk) = 240(256)272(288) m på p.
Strikk mønster og fellinger iflg diagram 2. Bytt til kortere rundp når maskeantallet gjør det nødvendig. Når mønsteret på
bærestk er strikket ferdig, gjenstår det 90(96)102(108) m.

HALSKANT

Med fg 2 og rundp 3.5 strikkes 1 omg r samtidig som det felles 18(22)26(30) m
jevnt fordelt på omg = 72(74)76(78) m.
Strikk 8 cm vr.bord, 1 r, 1 vr, og fell løst av i vr.bordstrikk.

MONTERING

Sy sm åpningene under ermene med maskesting, se skisse.
Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den pent fast. Fest løse tråder.
Skyll opp plagget for hånd i lunkent vann. Legg det flatt til tørk etter angitte
mål og la alt tørke.

Maskesting /grafting

DIAGRAM 1

TEGNFORKLARING
= fg 1
= fg 2
= fg 3
= fg 4
= fg 5
= fg 6
= fg 7
= fg 8
= fg 9
= 2 r sm
= 2 vridd r sm (= strikk i bakre mb)
= ingen maske (pga. sammenstrikking)

BOL: 160(176)192(208) m
ERME: 40(44)44(48) m

Gjenta

DIAGRAM 2
90(96)102(108) m
Kun størr (XL)
120(128)136(144) m

Kun størr (M)L(XL)
150(160)170(180) m
Kun størr (M)L(XL)

180(192)204(216) m

210(224)238(252) m

Kun størr L(XL)

240(256)272(288) m

Gjenta
Midtmaske
Beg her
Størr XL

Beg her
Størr S
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Beg her
Størr M

Beg her
Størr L

