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DAME:
STØRRELSER-DAME
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ERMELENGDE
GARNFORBRUK

”FANTASI” – MØNSTERSTRIKKET GENSER MED RUNDT BÆRESTYKKE TIL BARN OG DAME
Léttlopi (100 % Ull. Nøste ca. 50 g = 100 m)
Maya (100% ull. Nøste ca. 50 g = 125 m)
Ca. 18 m x 25 p glattstr på p 4.5 = 10 x 10 cm
Ca. 20 m mønsterstr på p 4 = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
122-128(134-140)146-152 cl
6-8(8-10)10-12 år
Ca. 76(80)84 cm
Ca. 48(51)54 cm
Ca. 33(37)40 cm (ermets underside)
Fg 1: Ca. 250(300)350 g (fg 10005, antracit, Léttlopi)
Fg 2: Ca. 100(100)100 g (fg 17501, rød-blå-grønn-gul, Maya)
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RUNDPINNE

XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
Ca. 84(92)100(110)120(130) cm
Ca. 56(58)60(62)64(66) cm
Ca. 45(46)47(48)49(50) cm (ermets underside)
Fg 1: Ca. 350(350)400(450)500(550) g (fg 10056, lys grå, Léttlopi)
Fg 2: Ca. 100(100)100(100)150(150) g (fg 17502, lilla-grønn-petrol, Maya)
4 mm, 80 cm og 4.5 mm, 60 og 80 cm

TEKST & DESIGN
OVERSETTELSE

Ingalill Johansson E-POST patterns@jarbo.se
Karen Marie Vinje

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: I våre oppskrifter kan bevegelsesvidden på plaggene 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! Størrelsestabell finnes 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/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
• 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, mønsterstr=mønsterstrikk, omg=omgang, p=pinne, r=rett, rest=resterende, sm=sammen,
størr=størrelser, vr=vrang, økn=økning.

FORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Ytterste m i hver side strikkes r på alle p.
Øk 1m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.

VIKTIG

OBS! Maya er et stripete garn. Garnet tas ut fra midten av nøstet. Vil du ha samme farger som på bildet, må du begynne
med samme farge som genseren på bildet. Det betyr at du ev. drar ut garnet til den aktuelle fargen og begynne å
strikke derfra. I stedet kan du begynne der tråden starter, og la tilfeldighetene bestemme hvilken farge som kommer
på de ulike mønsterbordene.

BARN
BAK- OG FORSTYKKE

Legg opp 152(160)168 m med rundp 4 og fg 1. Strikk rundt 1 omg vr og deretter 10 omg mønster iflg diagram 1.
Bytt til rundp 4.5 og fortsett med fg 1. Strikk glattstr = r på alle omg. Fell på 22. omg 16(16)16 m jevnt fordelt. På neste
omg settes 1 markering mellom første og siste m, strikk 68(72)76 m = forstk, sett en markering, strikk de rest 68(72)76 m =
bakstk. Når arb måler 29(31)32 cm, strikkes til det gjenstår 5 m på omg. Fell av 10 m = ermehull, strikk 58(62)66 m, fell av
10 m = ermehull, strikk de rest 58(62)66 m. Legg arb til side.

ERMER

Legg opp 38(42)46 m med rundp 4 og fg 1. Strikk frem og tilbake. Strikk 1 p r (1. p = vrangen). Strikk 8 p mønster iflg
diagram 2. Bytt til rundp 4.5 og fg 1. Strikk frem og tilbake i glattstr innenfor kantm. Fell på 22. omg 4(6)6 m jevnt
fordelt på p. På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med 3(3½)4 cm mellomrom til det er
52(54)58 m på p. Når arb måler 33(37)40 cm, felles 6 m i beg på de 2 flg p til ermekuppel.
Sett de rest m på en tråd og strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET

Strikk nå delene sm med rundp 4.5 og fg 1 slik: strikk de 40(42)46 m på første erme, de 58(62)66 m på forstk, de 40(42)46 m
på det andre ermet, de 58(62)66 m på bakstk = totalt 196(208)224 m. Strikk rundt i glattstr = r på alle omg. Strikk 2(4)5 omg.
Fell på siste omg 4(4)8 m jevnt fordelt. Strikk mønster iflg diagram 3. Bytt til kortere rundp når rundp kjennes for stor.
Når diagrammet er strikket ferdig, strikkes med fg 2 slik: 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr. Fell løst av med r m.
Fest løse tråder. Sy sm ermene med kantm til sømrom. Sy igjen åpningene under ermene. Spenn ut plagget etter angitte
mål under fuktige håndklær og la alt tørke. Ved behov kan kantene nede på bolen dampes lett med dampeklede.

DAME
BAK- OG FORSTYKKE

Legg opp 168(184)200(220)240(260) m med rundp 4 og fg 1. Strikk rundt 1 omg vr og deretter 12 omg mønster iflg diagram
1. Bytt til rundp 4.5 og fortsett med fg 1. Strikk glattstr = r på alle omg. Fell på 22. omg 16(18)20(22)24(26) m
jevnt fordelt. På neste omg settes 1 markering mellom første og siste m, strikk 76(83)90(99)108(117) m = forstk, sett
en markering, strikk de rest 76(83)90(99)108(117) m = bakstk. Når arb måler 33(34)35(36)37(38) cm, strikkes til det
gjenstår 5(6)6(7)7(8) m på omg. Fell av 10(12)12(14)14(16) m = ermehull, strikk 66(71)78(85)94(101) m, fell av
10(12)12(14)14(16) m = ermehull, strikk de rest 66(71)78(85)94(101) m. Legg arb til side.

ERMER

Legg opp 46(50)50(54)54(58) m med rundp 4 og fg 1. Strikk frem og tilbake. Strikk 1 p r (1. p = vrangen).
Strikk 8 p mønster iflg diagram 2. Bytt til rundp 4.5 og fg 1. Strikk frem og tilbake i glattstr innenfor kantm. Fell på 22. p
4(6)4(6)6(8) m jevnt fordelt på p. På neste p fra retten økes 1 m i hver side innenfor kantm. Gjenta økn med
5(4)4(4)3½(3½) cm mellomrom til det er 58(64)66(68)72(76) m på p. Når arb måler 45(46)47(48)49(50) cm, felles
6(7)7(8)8(9) m i beg på de 2 flg p til ermekuppel. Sett de rest m på en tråd. Strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET

Strikk nå delene sm med rundp 4.5 og fg 1 slik: strikk de 46(50)52(52)56(58) m på første erme, de 66(71)78(85)94(101) m
på forstk, de 46(50)52(52)56(58) m på det andre ermet, de 66(71)78(85)94(101) m på bakstk = totalt 224(242)260
(274)300(318) m. Strikk rundt i glattstr = r på alle omg. Strikk 3(5)7(9)9(11) omg. Fell på siste omg 0(2)4(2)12(14) m
jevnt fordelt. Strikk mønster iflg diagram 4. Bytt til kortere rundp når rundp kjennes for stor. Når diagrammet er strikket
ferdig, strikkes med fg 2 slik: 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr. Fell løst av med r m. Fest løse tråder. Sy sm ermene
med kantm til sømrom. Sy igjen åpningene under ermene. Spenn ut plagget etter angitte mål under fuktige håndklær og
la alt tørke. Ved behov kan kantene nede på bolen dampes lett med dampeklede.

DIAGRAM 3 – barn
Gjenta *-*

DIAGRAM 1 – barn & dame

Gjenta *-*

Det er nå 78(84)87 m på p
Strikkes bare på størr 146-152 cl

Beg her alle
størr

Fell på denne omg 16(14)22 m
= 104(112)116 m

Gjenta *-*

DIAGRAM 2 – barn & dame

Gjenta *-*

Fell på denne omg 24(24)24 m
= 120(126)138 m

Beg her alle
størr

Fell på denne omg 26(30)28 m
= 144(150)162 m

TEGNFORKLARING – barn & dame
= r med fg 1
= r med fg 2
= ingen m pga. tidligere felling
= r på retten, vr på vrangen
= 2 r sm
= ta 1 m løs av med garnet bak arb
Fell på denne omg 22(24)26 m
= 170(180)190 m
Strikkes bare på størr 146-152 cl

OBS! Gjelder diagram 3 og 4.
Beg i høyre side ved pilen og
strikk fra høyre mot venstre.
Gjenta fra pilen ut omg.

Beg her alle
størr

DIAGRAM 4 – dame
Det er nå 90(93)96(99)102(105) m på p

Fell på denne omg 18(20)28(30)38(40) m
= 120(124)128(132)136(140) m
Strikkes bare på størr XL(2XL)

Fell på denne omg 24(24)24(30)30(36) m
= 138(144)156(162)174(180) m
Strikkes bare på størr XL(2XL)

Fell på denne omg 34(42)44(46)48(50) m
= 162(168)180(192)204(216) m
Strikkes bare på størr (L)XL(2XL)

Fell på denne omg 28(30)32(34)36(38) m
= 196(210)224(238)252(266) m
Strikkes bare på størr (L)XL(2XL)

Beg her alle
størr

OBS! Gjelder diagram 3 og 4.
Beg i høyre side ved pilen og strikk fra høyre mot venstre.
Gjenta fra pilen ut omg.
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