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GARNALTERNATIV
STØRRELSER-DAME
OVERVIDDE
HEL LENGDE

”TWIGGY” – VRANGBORDSTRIKKET & GLATTSTRIKKET KROPPSNÆR POLOGENSER
Soft Raggi (65 % Premium micro akryl, 30 % bambus, 5 % polyester elastan. Nøste ca. 100 g = 268 m).
Ca. 24 m og 37 p glattstr på p nr. 3.5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
XS(S)M(L)XL
Ca. 83(87)90(94)97 cm
Ca. 50(53)54(57)58 cm

VRANGBORDSTRIKKET (A):
GARNFORBRUK
Ca. 300(300)350(350)400 g (fg 31211, lilla / 31205, grå print)
STRØMPEPINNER
Nr. 3.5
RUNDPINNE
Nr. 3.5, 60 cm
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GLATTSTRIKKET (B):
GARNFORBRUK
STRØMPEPINNER
PINNER
RUNDPINNE

Ca. 300(350)350(400)400 g (31205, grå print)
Nr. 3.5 og 3
Nr. 3 og 3.5
Nr. 3.5, 60 cm (+ nr. 3 til felling av halskanten)

DESIGN & TEKST
NY TEKSTREDIGERING
OVERSETTELSE

Berit Lindberg/Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
Soolorado/Sanna Mård Castman E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter kan 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! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• Markér med en farget penn den størrelsen du strikker, så blir det lettere å følge oppskriften.
• Strikk alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den
angitte strikkefastheten. Stemmer ikke strikkefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner.

FORKORTELSER

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

FORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
Felling: I beg av p: 1 otf. I slutten av p: Strikk 2 r sm.
Otf (overtrekksfelling): Ta 1 m løs av, strikk 1 m, trekk den løse m over den strikkede m.
OBS! Begge modellene strikkes med samme antall masker, men får ulik passform.

VR.BORDSTRIKKET GENSER (A)
FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp 200(208)216(224)232 m på rundp nr. 3.5 og strikk vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Når arb måler 36(37)38(39)40 cm,
settes en markering mellom 2 vr i hver side = 100(104)108(112)116 m mellom hver markering = for- og bakstk.Fell av
12 m i hver side til ermehull = 6 m på hver side av markeringene. Legg arb til side.
ERMER

Legg opp 52(56)60(64)68 m på strømpep nr. 3.5 og fordel m på 4 p. Strikk 14 omg vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Sett en
markering mellom 2 vr m = midt under ermet. Øk deretter 1 m på hver side av markeringen hver 5. omg 8 ggr. De økte
m strikkes med i vr.borden. Når arb måler 15(15½)16(16½)17 cm, felles 12 m midt under ermet = 6 m på hver side av
markeringen.

SAMMENSTRIKKING AV
FORSTK, BAKSTK & ERMER Sett de ventende m på for- og bakstk inn på rundp nr. 3.5 og forts å strikke vr.bord, men strikk inn ermene ved fellingene
til ermehull. Strikk 4 omg vr.bord rundt over alle m. Sett en markering mellom 2 m, der for- og bakstk møter ermene = 4
markeringer. Beg ved venstre erme bak, 2 m til høyre for markeringen, og strikk raglanfelling slik: Strikk *2 r sm, 1 otf,
strikk vr.bord til 2 m før neste markering*. Gjenta *-* ut omg. Strikk 3 omg, fell på samme måten på neste omg og deretter
annenhver omg 18(22)22(26)26 ggr. Nå strikkes snupinner for å gjøre bakstk høyere. Beg fortsatt ved venstre raglan bak.
Strikk t.o.m den 9. m på forstk, snu, ta 1. m løs av, stram garnet litt hver gang du tar m løs av.
Strikk tilbake t.o.m den 9. m på forstk (på høyre side), snu, ta 1. m løs av.
Strikk t.o.m den 11. m på venstre erme, snu, ta 1. m løs av.
Strikk t.o.m den 11. m på høyre erme, snu, ta 1. m løs av.
Strikk til det gjenstår 7 m på bakstk, snu, ta 1. m løs av.
Strikk til det gjenstår 7 m på bakstk, snu, ta 1. m løs av.
Strikk nå videre rundt i vr.bord ytterl 12(13)14(15)16 cm.
Fell av i vr.bordstrikk, men ikke for stramt.

GLATTSTRIKKET GENSER (B)
FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp 102(106)110(114)118 m på p nr. 3 og strikk glattstr frem og tilbake innenfor kantm i hver side. Strikk 19 p
(1. p = vrangen), bytt til p nr. 3.5, strikk 1 p vr fra retten (= brettekant) og deretter19 p glattstr. Strikk nå slik (retten):
Langs første p (oppleggsp) plukker du opp 100(104)108(112)116) m med p nr. 2.5-3. Hold p bak arb. Brett arb dobbelt
langs brettekanten med vrangen inn. Strikk m sm slik: Med p nr. 3.5 strikker du sm de 2 første m (= kantm + 1m ) fra
den glattstr kantens m og 1 m fra p med de opplukkede 100 m (= 3 m blir 1 m). Forts så å strikke sm 1 m fra hver p til
det gjenstår 3 m. Ta 1. m løs av, vri den og sett den tilbake på p. Strikk de 3 m vridd sm = strikk i de bakre mb. Legg
arb til side og strikk en del til på samme måten.
Sett begge delene inn på en rundp nr. 3.5 og forts å strikke glattstr rundt (= r på alle p). Sett en markering mellom de
2 delene = sidene. Det blir 100(104)108(112)116) m på hver del. Når arb måler 36(37)38(39)40 cm, felles 12 m i hver
side til ermehull = 6 m på hver side av markeringen. Legg arb til side.
ERMER

SAMMENSTRIKKING AV
FORSTK, BAKSTK & ERMER

MONTERING

Legg opp 52(56)60(64)68 m på strømpep nr. 3.5. Fordel m på 4 p. Strikk glattstr rundt (= r på alle p). Strikk 13 omg.
Strikk 1 omg vr (= brettekant). Strikk 13 omg glattstr. Langs oppleggskanten plukker du nå opp 52(56)60(64)68 m med
strømpep nr. 2.5-3, brett arb dobbelt langs brettekanten med vrangen inn. Strikk sm som forklart til for- og bakstk. Sett
en markering mellom 2 m = midt under ermet. Øk deretter 1 m på hver side av markeringen hver 5. p 8 ggr. Når arb måler
15(15½)16(16½)17 cm, felles 12 m midt under ermet = 6 m på hver side av markeringen.
Strikkes som genser A til alle snupinnene er strikket. Strikk 19 omg glattstr, 1 omg vr (= brettekant). Bytt til rundp nr.
3 og strikk ytterl 19 omg glattstr. Brett arb dobbelt langs brettekanten med vrangen inn. Nå plukkes opp m i 1. snupinnen
på vrangen med p nr. 2.5-3 slik: Plukk opp 1 m i hver m. Hold p parallelt i venstre hånd og fell av m slik: Strikk sm 1 m
fra hver p, gjenta med de to neste m (= 2 m på høyre p), trekk første m over den andre. Gjenta til alle m er felt og pass
på at avfellingen ikke blir for stram.
Sy igjen åpningene under ermene.
B: Sy sm kantene nede i sidene på de glattstr kantene.
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