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DUKKEGENSEREN DISA

Lettlopi (100 % Islandsk Ull. Nøste 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 garnbytte)
Passer til dukke ca. 40 cm
Ca. 40 cm
Ca. 17 cm
Ca. 10 cm
Fg 1: Ca. 50 g (A: 10051 B: 10086)
Fg 2: Ca. 50 g (A: 10085 B: 11404)
Fg 3: Ca. 50 g (A: 10053 B: 11404)
Fg 4: Ca. 50 g (A: 10052 B: 19423)
3.5 og 4.5 mm
3 mm
1 knapp, maskeholder
Istex (Istex bok 18) E-POST patterns@jarbo.se
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• For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
• 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.

FORKORTELSER

arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge,
kantm=kantmaske, m=maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, ytterl=ytterligere

FORKLARINGER

Bolen, bærestykket og ermene strikkes rundt. For å unngå at kantene nede på ermene vider seg ut under bruk, brettes
de dobbelt mot vrangen og sys fast.
Når bolen strikkes, begynner omgangene i venstre side, men på bærestykket begynner omgangene i venstre side på
bakstykket.
Bærestykket, som strikkes rundt, klippes opp til en splitt (om det trengs). Da blir halsringningen passe vid så den passer
til dukkehodet.

BOLEN

Legg opp 72 m med strømpep 3.5 mm og fg 4 og strikk 1 omg vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Bytt til fg 3 og strikk ytterl 2 omg
vr.bord.
Bytt til strømpep 4.5 mm og strikk glattstr iflg diagram 1.
Bytt til fg 1 og strikk glattstr til arb måler 11 cm, men OBS! Strikk ikke de 3 siste m på siste omg.
Klipp av garnet og sett de 3 siste (ustrikkede) m, og de 3 neste m (de første 3 m på omg) på en maskeholder.
Disse m kommer under venstre erme.
Legg bolen til side.

ERMER

Legg opp 18 m med strømpep 3.5 mm og fg 4. OBS! ikke for stramt. Fordel m på 3 p (6 m på hver p) og strikk videre
rundt: 1 omg vr.bord, 1 r, 1 vr (eller 4 omg hvis du vil brette opp ermekanten). Klipp av garnet.
Bytt til fg 3 og strikk ytterl 2 omg vr.bord. Klipp av garnet.
Bytt til strømpep 4.5 mm og strikk med fg 1 og 2 iflg diagram 1. OBS! På siste omg i diagrammet økes 2 m slik: Øk 1 m
etter første m og 1 m før siste m = totalt 20 m.
Når diagrammet er strikket ferdig, fortsetter du med fg 1 og glattstr. OBS! Øk 2 m på samme måte med 3 p mellomrom
ytterl 2 ggr (sett gjerne en markør ved økningene) = totalt 24 m. Fordel dem på 4 p om du ønsker det.
Strikk deretter rett opp til arb måler 10 cm.
Sett de 3 siste m på siste p, og de 3 første m, på en maskeholder. Klipp av garnet og legg ermet til side.
Strikk det andre ermet likt + 1 omg ekstra, men ikke klipp av garnet.

BÆRESTYKKE

Nå skal bolen og ermene strikkes sammen. Strikket du med rundp på bolen, så kan du sette over det sist strikkede ermet
på høyre p. Ellers tar du en strømpep og strikker til midt foran på bolen. Fordel deretter m over 4 p.
Fortsett å strikke med tråden fra nøstet slik: 29 m over forstk på bolen. Sett de neste 6 m på en maskeholder. Strikk så
de 18 m på neste erme og videre 31 m over bakstk = totalt 96 m. Sett en markør midt foran (den 15. m på bolens forstk).
Strikk mønster og fellinger iflg diagram 2 = 32 m.

HALSKANT

Bytt til strømpep 3.5 mm og strikk 1 p glattstr med fg 2. Snu og strikk vr.bord frem og tilbake slik: 2 p med fg 2 og 1 p
med fg 3. Det dannes nå en åpning i halskanten. Fell av fra retten i vr.bordstrikk med fg 3. Klipp av garnet og prøv
genseren på dukken.
Dersom halsen er for trang til dukkens hode, klipper du opp en splitt: Sy to sømmer, ca. 6 cm lange, på hver side av
splitten, med en maskbredde mellom. Klipp opp mellom sømmene og avslutt med å hekle en rad fm langs halskanten og
den oppklipte splitten.
Knappehempe: Med fg 3 og heklenål 3 mm hekles knappehempe på venstre side
av halskanten slik: Fest tråden med 1 kjm, hekle 8 lm og fest med 1 kjm.

MONTERING

Fest alle løse tråder. Sy igjen åpningene under ermene med maskesting (grafting).
Sy fast en knapp på høyre side av splitten.
Grafting / Maskesting

GRAFTING / MASKESTING

Sy sammen åpningen under ermene med
maskesting i de åpne m fra maskeholderene,
(se skisse).

Stram maskestingene lett så de blir like
store som de strikkede m.

DIAGRAM 1

Avslutt i den siste åpne m så ingen hull
gjenstår.

BOLEN OG ERMENE

Gjenta
Beg her
ermet
Midt foran

DIAGRAM 2

Beg her
bolen

Bolen og ermene strikkes separat. Maskene mot ermehullene settes på
maskeholdere, både på ermene og bolen.

Når du strikker delene sammen, strikker du i de ytterste m på ermene
og m i maskeholderne på ermene skal sitte til hele genseren er
strikket ferdig.

Gjenta
Beg her
Midt foran

KNAPPHULL OG SPLITT

TEGNFORKLARING
= fg 1
= fg 2
= fg 3
= fg 4
= 2 r sm

Hekle en knappehempe til knappen, eller klipp opp til splitt hvis
åpningen i halsen blir for trang, og hekle langs kanten.
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