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BARNEGENSER MED SNØRING

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. Barneplagg måles i centilong (cl). Størrelse 38, 44 (prematur brukes som benevnelse på
barn født før utgangen av 37. graviditetsuke og betegnes som for tidlig fødte (PT - Pre Term)), 50 cl (ca. 0-1 mnd) til
170 centilong (ca. 14 + år). Barnets hele lengde måler du for å få fram riktig centilongstørrelse. Innerbenets lengde
måler du fra skrittet til hulfoten.
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OVERVIDDE
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GARNOPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se

©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Lina (68 % Bomull, 32 % Lin. Nøste. ca. 50 g = 100 m)
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB.
Ca. 19-20 m og 26-27 p glattstr på p nr. 4.5 = 10 x 10 cm
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Fuga, Fuga Tweed, Lady, Gästrike 3 tr
FOTOMODELL Henny Backlund
116-122(128-134)140-146(152-158)164-170 cl
TAKK TIL Spirea — Furuvik
5-7(7-9)9-11(11-13)13-14 + år
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
Ca. 73(79)85(90)94 cm
SE SISTE VERSJONEN AV DENNE OPPSKRIFTEN PÅ www.jarbo.se
Ca. 45(49)53(56)58 cm
Ca. 300(350)400(450)500 (fg 16202)
Nr. 3.5 og 4.5
Nr. 3.5, 60 cm
Nr. 3.5
Flettep nr. 4.5
Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se
Karen Marie Vinje

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. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tykkere/tynnere pinner.
* Bytt til nytt nøste: Knytt aldri to garnender sammen. Løs i stedet opp de to garnendene som skal sammenføyes, ca.
	     8 cm, legg dem side om side og tvinn garnendene løst 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, fg=farge, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, m=maske, p=pinne, r=rett,
sm=sammen, 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 m vridd r sm (= strikk i bakre mb). I slutten av p: Strikk 2 m r sm.
Dobbel felling: I beg av p: 3 vridd r sm (= strikk i bakre mb). I slutten av p: Strikk 3 m r sm.

GENSER

Les gjennom hele teksten før du begynner på arb, så du ikke overser noe.

BAKSTYKKET

Legg opp m slik: Bruk p nr. 3.5 og heklenål nr. 3.5. Lag en løkke av tråden på heklenålen. Hold p i venstre hånd og legg
garnet under p og opp bak p. Heklenålen er i høyre hånd foran. Hekle nå lm rundt p til du har 71(79)83(89)93 m. Maskene
sitter altså på p. Ta av den siste m fra heklenålen og sett den på p = 72(80)84(90)94 m. Bytt til p nr. 4.5 og strikk videre
i glattstr innenfor kantm i hver side.
Når arb måler ca. 29(32)35(37)38 cm, felles til ermehull i hver side 3 m. På neste p fra retten beg raglanfellingene: Strikk
en enkel felling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 18(18)19(17)21 ggr. Strikk deretter
en dobbel felling annenhver p 1(3)3(6)4 ggr.
OBS! Strikk de 3 m som kommer rett etter fellingen i beg av p og før fellingen i slutten av p slik:
I beg av p: Sett 1 m på flettep foran arb, strikk 2 m, strikk m på flettep.
I slutten av p: sett 2 m på flettep bak arb. Strikk 1 m, strikk m på flettep.
Gjenta dette hver 4. p hele tiden.
OBS! Samtidig med den nest siste raglanfellingen felles til nakken de midterste 20(20)22(22)24 m og hver side strikkes
videre for seg.
Venstre side: Fell ytterl 2 m til nakken.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.

FORSTYKKE

Strikkes som bakstk, men dropp de 3 øverste raglanfellingene. OBS! Samtidig med den 3.(5.)5.(5.)5. raglanfellingen
deles arb på midten til splitten og hver side strikkes videre for seg.
Venstre side: Form splitten ved å strikke en enkel felling innenfor kantm ved splittkanten hver 8. p 2 ggr. OBS! Samtidig
med den 13.(15.)16.(16.)18. raglanfellingen felles til halsen ved forkanten annenhver p 6-2-2-1-1(6-3-2-2-1)7-3-2-2-1
(7-3-2-2-1)8-3-2-2-1 m. Når alle fellingene til raglan og halsen er ferdige, gjenstår det 2 m som felles av.
Høyre side: Strikkes som venstre, men speilvendt.

HØYRE ERME

Legg opp m på samme måte som på bakstk. Legg opp så det med siste m fra heklenålen blir 42(42)44(48)48 m på p. Bytt
til p nr. 4.5 og strikk glattstr innenfor kantm i hver side rest av arb. Når arb måler ca. 3(3)2(2)2 cm, økes 1 m i hver side
innenfor kantm. Gjenta økn hver 8. p til det er 60(64)68(72)74 m på p.
Når arb måler ca. 32(36)39(42)43 cm, felles til ermehull i hver side 3 m som på bakstk. På neste p fra retten beg
raglanfellingen: Strikk en enkel felling i hver side innenfor kantm. Gjenta enkelfellingen annenhver p ytterl 13(16)16(17)20
ggr. Strikk deretter en dobbel felling i hver side annenhver p 3(2)3(3)2 ggr. OBS! Strikk de 3 m som kommer etter og før
raglanfellingen, på samme måte som på bakstk. Nå gjenstår det 14(16)16(18)18 m til fellingen til halsen. Strikk 1 p.
Fell slik:
1. p: Fell av 2(3)3(4)4 m i beg av p og strikk 3 r sm på slutten.
2. p og alle like p: Strikkes uten fellinger.
3. p: Fell av 2(3)3(3)3 m i beg av p og strikk 3 r sm på slutten.
5. p: Fell av 2(2)2(3)3 m i beg av p og strikk 3 r sm på slutten.
Nå gjenstår det 2 m som felles av.

VENSTRE ERME

Strikkes som høyre, men speilvendt. Fellingen til halsen beg 1 p før fra vrangen.

MONTERING

Spenn ut delene mellom fuktige håndklær etter angitte mål og la dem tørke. Sy alle raglansømmene med kantm til sømrom.
Halskant: Plukk opp rundt halsen fra retten med rundp nr. 3.5 ca. 79(83)87(87)91 m, strikk 1 p r og fell av med r m.
Splittkanter: Plukk opp m langs splitten fra retten med p nr. 3.5 slik: 1 m i hver p, hopp ev. over hver 5. p så kanten
ikke bølger seg. Fell av med r m (det strikkes ingen p før avfellingen). Fest tråder. Sy side- og ermesømmene med kantm
til sømrom. Lag en snor, ca. 80-90 cm lang, og træ den i splitten med kryssinger (se foto). Du kan også bruke et silkeeller bomullsbånd, eller en tynn skinnrem.
Snor: Mål ut en ca. 160-180 cm lang garntråd. Fest den ene enden, for eksempel kan den tapes fast på en bordkant.
Snurr (tvinn) tråden. Brett den på midten og la den tvinne seg igjen. Lag en knute i hver ende når du har trædd snoren
i splitten.
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