91443
RAGGI
VINGA

B

A
C

Versjon 3

91443

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHET
GARNALTERNATIV
STØRRELSER – UNISEX
STØRRELSER – DAME
STØRRELSER – DAME
STØRRELSER – HERRE
STØRRELSER – HERRE
OVERVIDDE
HEL LENGDE
GARFORBRUK (A)
GARFORBRUK (B)
GARFORBRUK (C)
PINNER
RUNDPINNE
IDÉ
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE
STØRRELSESGUIDE

UNISEXGENSER MED FLOTT STRUKTURMØNSTER
Raggi (70 % Ull "Superwash", 30 % Polyamid Nøste ca. 100 g = 150 m)
Vinga (15 % ull, 85 % akryl. Nøste ca. 100 gr = 190 m)
Ca. 19 m og 24 p mønsterstrikk på p nr. 5-5.5 = 10 x 10 cm
Gästrike 4 tr
2XS(XS)S(M)L(XL)2XL
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
2XS(XS)S(M)L(XL)
42(44/46)48/50(52/54)56/58(60/62)
XS(S)M(L)XL(2XL)
Ca 94(99)104(114)122(132)140 cm
Ca 64(66)68(70)72(74)76 cm
Ca 600(650)700(700)750(800)850 g (Vinga, fg 40665)
Ca 550(600)650(700)750(800)850 g (Raggi, fg 15117)
Ca 600(650)700(700)750(800)850 g (Vinga, fg 40208)
Nr. 4.5 og 5 (5.5)
Nr. 5, 60 cm
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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, eller bytt til tykkere/tynnere pinner så strikkefastheten stemmer.
* Om du strikker etter et diagram med mange ruter i høyden: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger
	     en linjal eller et ark under ruteraden som tilsvarer pinnen du strikker.
* Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp garnenden (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

arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn, diagr=diagram, fg=farge, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger,
glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, m=maske, p=pinne, r=rett, rest=resten/resterende, sm=sammen, str=størrelse(r), vr=vrang,
ytterl=ytterligere, økn=økning.

FORKLARINGER

Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Enkel felling: I beg av p: 2 r sm. I slutten av p: 2 vridd r sm (= strikk i bakre maskebue).

BAKSTYKKE

Legg opp 94(98)106(114)122(130)138 m på p nr. 4.5 og strikk ca. 9 cm vr.bord, 2 r, 2 vr innenfor kantm i hver side,
første og siste p strikkes fra vrangen. På siste p justeres masketallet til 90(95)103(110)118(127)134 m. Bytt til p nr. 5 og
strikk mønster iflg diagr over de midterste 78(91)91(104)104(117)130 m. Masker på hver side av mønsteret innenfor kantm
strikkes i glattstr. Når arb måler ca. 39(40)41(42)43(44)45 cm, felles i hver side til ermehull 6(6)6(7)7(8)8 m. Strikk 2 p.
På neste p strikkes en enkel felling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen hver 4. p ytterl 6(7)8(8)7(5)5 ggr
og deretter annenhver p 6(5)5(6)10(14)15 ggr. Strikk 1 p. Fell av i hver side annenhver p 5-5-4-4(5-5-5-5)6-5-5-5(7-5-5-6)
7-6-5-6(7-6-5-6)7-6-6-7 m. Sett de rest 16(17)21(20)20(23) m på en tråd (= nakken).

FORSTYKKE

Legg opp og strikk som bakstk til arb måler 39(40)41(42)43(44)45 cm. Fell av til ermehull i hver side som på bakstk.
Strikk 2 p. På neste p fra retten strikkes en enkel felling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen som på bakstk.
OBS! Samtidig med den 11.(11.)12.(13.)16.(18.)19. enkelfellingen settes de midterste 16(17)19(20)20(21)24 m på en tråd til
halsen og hver side strikkes videre for seg. Fell ytterl annenhver p 2-2 m til halsen. Fell av de rest 16(18)19(20)21(22)22 m.

HØYRE ERME

Legg opp 46(50)50(54)54(54)58 m på p nr. 4.5 og strikk ca. 9 cm vr.bord, 2 r, 2 vr, innenfor kantm i hver side i (1. p =
vrangen). På siste p fra vrangen justeres masketallet til 45(47)51(51)53(56)56 m. Bytt til p nr. 5 og strikk mønster iflg
diagr over de midterste 39(39)39(39)39(52)52 m. Maskene på hver side av mønsteret innenfor kantm strikkes i glattstr.
Når arb måler ca. 10 cm, økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med ca. 2½(2½)2½(2½)2-2½(2)2 cm mellomrom til
det er 69(75)77(81)85(90)94 m på p. Når arb måler ca. 43(44)45(46)47(48)49 cm, felles i hver side til ermehull 6(6)6(7)7(8)8 m.
Strikk 2 p. På neste p fra retten beg raglanfellingene i hver side. Strikk en enkel felling hver 4. p totalt 4(3)5(6)8(5)4 ggr
og deretter annenhver p 12(15)13(13)12(16)19 ggr. Det gjenstår nå 25(27)29(29)31(32)32 m (= skulderm). Strikk 3 p. På
neste p fra retten strikkes en enkel felling i slutten av p. Gjenta enkelfellingen i slutten av p hver 4. p ytterl 2(2)3(4)4(4)5
ggr. Strikk 3(5)3(1)3(3)1 p. Fell deretter av i beg av annenhver p 12-5-5(13-6-5)13-6-6(13-6-5)14-6-6(14-6-7)14-6-6 m.

VENSTRE ERME

Strikkes om høyre, men speilvendt. Fellingen til skulderen gjøres i beg av p og de siste fellingene gjøres fra vrangen.

MONTERING

Spenn ut delene etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la dem tørke. Sy den rette siden av skulderdelen på ermene
mot den siste fellingen på forstk. Sy den andre siden av skulderdelen på ermene mot siste fellingen på bakstk.
Polo/Halvpolo: Plukk opp rundt halsen fra retten 88(92)96(104)104(112)112 m med rundp nr. 5. Strikk ca. 17/10 cm
vr.bord, 2 r, 2 vr. Fell av i vr.bordstrikk. Sy alle raglansømmene, side- og ermesømmene med kantm til sømrom.

91443. Diagram
*

* Beg her
*

*

Beg her

Diagrammet viser alle p.
Beg ved pilen ”Beg her”, gjenta deretter *-*.

91443. Tegnforklaring
= R på retten, vr på vrangen
= Sett 1 m på flettep bak arb, ta 1 m løs av som om
den skulle strikkes r, strikk m på flettep r
= Sett 1 m på flettep foran arb, strikk 1 r,
flytt m på flettep over på høyre p
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