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GENSER MED STRIPER OG HULLMØNSTER
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Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste Ca. 50 g = 80 m)
Super Soft Cotton
XS(S)M(L)XL(2XL)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
HÅR & MAKEUP Angelica Pennerdahl
Ca. 300(350)350(400)400(450) g (fg 1: 8875, lin)
FOTOMODELL Angelica Pennerdahl
Ca. 250(250)300(300)350(350) g (fg 2: 8802, ubleket)
TAKK TIL:
Ca. 86(91)95(100)108(113) cm
KLÆR OG TILBEHØR B.Young — Sandviken & Valbo Köpcentrum
MILJØ Wij Trädgårdar — Ockelbo
Ca. 60(61)62(63)64(65) cm
Med forbehold om eventuelle trykkfeil.
Nr. 4 og 4.5
Se siste versjon på www.jarbo.se
Nr. 4 (40 cm)
Ca. 18 m og 22-23 p glattstr = 10x10 cm – eller bytt til tykkere/tynnere pinner så strikkefastheten stemmer.
Sanne Fjalland E-POST freelance.designer.sanne.f@jarbo.se
Karen Marie Vinje

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg 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.

TIPS & RÅD

*For å unngå spørsmål: Les oppskriften nøye før du begynner på arbeidet.
*Merk den størrelsen du strikker med en farget penn, så blir det lettere å følge med i oppskriften.
*Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se om du holder den
angitte strikkefastheten.
*Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Tvinn i stedet garnenden opp (ca. 8 cm), tvinn så de to endene
sammen og fortsett å strikke. Mange foretrekker å begynne på nytt nøste ved å trekke ut tråden fra midten av nøstet.

FORKORTELSER

bakstk=bakstykke, beg=begynn(-elsen), fg=farge, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk,
m=maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, str=størrelser, vr=vrang, ytterl=ytterligere, økn=økning.

FORKLARINGER

Glattstr: r på retten, vr på vrangen. Kantm: Kantmaske som strikkes r på alle p.
1 enkel felling: I beg av p: Ta 1 m løs av, strikk 1 m r, trekk den løse m over den strikkede. I slutten av p: Strikk 2 m r sm.
1 økn: Ta opp tverrtråden mellom 2 m og strikk den vridd r. OBS! Der det kun står ett tall/én tallrekke gjelder det for
alle str. Beg og slutt alle glattstr p med 1 r = kantm. 1 vridd m: Strikk r eller vr iflg oppskriften, men i bakre mb.

MØNSTER

Stripemønster:
P 1-4: Glattstr med fg 2 (ubleket)
P 5-8: Glattstr med fg 1 (lin)
Gjenta disse 8 p.

BAKSTYKKE

Legg opp 88(92)96(100)108(112) m på jumperp nr. 4 med fg 1 og strikk 8 cm vr.bord, 2 vr, 2 r, innenfor kantm i hver
side. Strikk siste p vr.bord fra vrangen. Skift til jumperp nr. 4.5 og forts i glattstr og stripemønster som forklart over og
fell på 1. p 8 m jevnt fordelt til 80(84)88(92)100(104) m. OBS! Fell over 2 vr m i vr.borden. Når arb måler totalt 10 cm
felles til hoften på neste p fra retten slik: Strikk 1 kantm, 1 r, strikk 2 m r sm, strikk til det gjenstår 4 m, 1 enkel felling
(se FORKLARINGER), 1 r, 1 kantm. Gjenta fellingen hver 3. cm – dvs. når arb måler 13 cm, 16 cm og siste gang når arb
måler 19 cm = 72(76)80(84)92(96) m på p. Strikk til arb totalt måler 23 cm. På neste p fra retten strikkes 1 økn i hver
side slik: Strikk 1 kantmr, 1 r, 1 økn, strikk til det gjenstår 2 m, 1 økn, 1 r, 1 kantm. Gjenta økn hver 4. cm – dvs. når
arb måler 27 cm, 31 cm og siste gang når arb måler 35 cm = 80(84)88(92) 100(104) m igjen på p. Forts å strikke rett
opp til arb totalt måler 39 cm. Fell til ermehull i hver side 2,2(2,2)3,2(4,2)5,2(6,2) m. På neste p fra retten strikkes
raglanfelling slik: 1 kantm, 2 r sm, strikk til det gjenstår 3 m, strikk 1 enkel felling, 1 kantm. Gjenta raglanfellingen
annenhver p totalt 17(18)19(20)21(22) ggr i hver side = 38(40)40(40)44(44) m på p. Fell de siste m rett av.

FORSTYKKE

Legg opp og strikk vr.bord som på bakstk. Skift til jumperp nr. 4.5 og strikk 2 p glattstr og stripemønster samtidig som
det på 1. p glattstr etter vr.borden felles 8 m jevnt fordelt til 80(84)88(92)100(104) m. OBS! Fell over 2 vr m i vr.borden.
På 3. p etter vr.borden (= retten) strikkes samtidig hullmønsterbord iflg diagram A over de midterste 12 m. Strikk fellinger
og økn til hoften som forklart til bakstk. Når det er strikket 5 hullmønsterborder i høyden, midt på arb, strikkes videre
iflg diagram B, hvor det nå i alt strikkes 3 hullmønsterborder over de midterste 46 m. Fell til ermehull som forklart til
bakstk når arb måler 39 cm og strikk raglanfelling som forklart til bakstk. Strikk i alt 11(12)13(14)15(16) raglanfellinger
= 50(52)52(52)56(56) m på p. Fell de midterste 22 (24) 24 (24) 28 (28) m til hals og strikk hver side ferdig for seg.
Fell mot halsen 3,2,1,1 m og forts med raglanfelling ytterl 4 ggr til det gjenstår 3 m. Klipp av tråden, ta 1 m løs av, strikk
2 m sm, trekk den løse m over de 2 sammenstrikkede m, trekk tråden gjennom den siste m.
Strikk den andre siden likt, men speilvendt.

HØYRE ERME

Legg opp 46(46)46(46)50(50) m på jumperp nr. 4 med fg 1 og strikk 8 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor 1 kantm i hver
side, slutt med 2 r. Strikk siste p vr.bord fra vrangen. Skift til jumperp nr. 4.5 og strikk 2 p glattstr og stripemønster.
Øk samtidig på 1. p glattstr etter vr.borden 0(2)4(6)2(4) m jevnt fordelt til 46(48)50(52)52(54) m. På 3. p glattstr etter
vr.borden strikkes samtidig hullmønsterbord over de midterste 12 m som vist i diagram A. Forts med diagram A over hele
ermets lengde. På 7.(7.)7.(7.)9.(9.) p glattstr (= retten) strikkes 1 økn i hver side slik: 1 kantm, 1 r, 1 økn, strikk til det
gjenstår 2 m, 1 økn, 1 r, 1 kantm. Gjenta økn hver 10. p (hver 10. p) vekselvis hver 8. og hver 10. p (hver 8. p) hver 6.
p (hver 6. p) – i alt 8(8)9(10)12(13) ggr = 62(64)68(72)76(80) m på p. Strikk til ermet (inkl. vr.borden) måler ca. 44 cm
– målet er et ca.-mål fordi det skal avsluttes i stripemønsteret samme sted som det er avsluttet på bak- og forstk før
fellingen til ermehull. Viktig: Ermet må ikke være kortere enn 44 cm inkl. vr.bordkanten. Strikk i stedet ermet litt lengre
hvis det passer i forhold til stripemønsteret. Fell til ermehull i hver side 2,2(2,2)3,2(4,2)5,2(6,2) m. På neste p fra retten
strikkes raglanfelling som forklart til bakstk totalt 15(16)17(18)19(20) ggr i hver side = 24 m igjen på p. Fell av fra retten
7,7,8 m, men forts med raglanfellingen i slutten av p ytterl 2 ggr.

VENSTRE ERME

Strikkes som høyre, men speilvendt. Dvs. at den øverste skråfellingen strikkes i beg av p på vrangen.

MONTERING

Sy raglansømmene og erme-/sidesømmene med kantm til sømrom, men la nederste vr.bordkant på bak- og forstk stå
åpen i hver side til splitt. Halskant: Med rundp nr. 4 og fg 1 strikkes opp rundt halsen fra retten 120(124)124(124)128(128) m.
Strikk 1. omg vridd r (= i bakre mb). Forts å strikke vr.bord, 2 r, 2 vr. På 6. omg vr.bord strikkes de 2 vr m i vr.borden vr sm.
Vr.borden strikkes heretter med 2 r, 1 vr. Strikk til det er strikket totalt10 omg vr.bord og fell av på siste omg.

91370. Diagram

B

A

Diagram A strikkes 5 ggr i høyden på forstk.
På ermet strikkes diagram A langs hele ermets
lengde.
Diagram B strikkes over resten av forstk etter
at diagram A er strikket 5 ggr i høyden.
Gjenta de innrammede feltene.

91370. Tegnforklaring
= r på retten, vr på vrangen
= 2 r sm på retten, 2 vr sm på vrangen
= 1 enkel felling på retten, 2 vridd vr sm på vrangen
= 1 kast
= ingen m
= 1 vridd vr og vr i samme m
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