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TIPS & RÅD

MØNSTERSTRIKKET DAMEGENSER

Fuga (50 % ull, 50 % akryl. Nøste ca. 50 g = 121 m)
Ca. 22 m og 25 omg mønsterstrikk på p nr. 4,5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
XS (S) M (L) XL (2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
Ca 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm
Ca 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
Ca 87 (95) 102 (116) 124 (131) cm
Bfg: Ca. 350 (400) 400 (450) 450 (500) g (fg 60100 hvit)
Mfg: Ca. 250 (250) 300 (300) 350 (350) g (fg 60119 eller 60185, lys blå)
4,5 mm
4,5 mm, 40 og 80 cm
4,5 mm
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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. OBS! Se størrelsestabell på www.jarbo.se.
• 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=arbeid(et), beg=begynn, bfg=bunnfarge, forstk=forstykke, ggr=ganger, iflg.=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske,
mfg=mønsterfarge, omg=omgang, p=pinne, r=rett, sm=sammen, vr=vrang

FORKLARINGER

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.

USYNLIG FELLING

Snu arbeidet med vrangen ut og fordel m på 2 pinner. Hold pinnene parallelt i venstre hånd og strikk med ytterligere 1
pinne i høyre hånd. Ta 1 m fra fremste og 1 m fra bakerste pinne og strikk de 2 m r sammen, strikk sammen de 2 neste
m på samme måte og dra den første m over den andre m = 1 m på pinnen. Fortsett med å strikke sammen og felle alle
m på samme måte.

BOLEN

Legg opp 192 (208) 224 (256) 272 (288) m på rundp nr. 4,5 med bfg og strikk rundt. Strikk 3 cm vr.bord med 2 r, 2 vr.
Sett et merke i hver side, et hvor omg beg og det neste etter 96 (104) 112 (128) 136 (144) m. Strikk glattstrikk iflg.
diagrammet, gjenta diagrammet i bredden og høyden gjennom hele arb. Strikk til arb måler 37 (38) 39 (40) 41 (42) cm.
Del arb ved sidemerkene og strikk for- og bakstykket frem og tilbake hver for seg.

BAKSTYKKET

Fell til ermehull i hver side hver annen p 4-2-1-1 (4-2-1-1-1) 4-2-1-1-1-1 (4-2-1-1-1-1-1) 4-2-1-1-1-1-1-1 (4-2-1-1-11-1-1-1) m. Når arb måler 53 (55) 57 (59) 61 (63) cm, felles de midterste 34 (36) 38 (40) 42 (44) m til nakke og hver
side strikkes videre for seg. Fell mot nakken hver annen p 2-1 m. Fell rett av for skulderen når hele arb måler 56 (58) 60
(62) 64 (66) cm (eller sett m på en tråd og strikk en usynlig felling som forklart), gjenta på motsatt skulder.

FORSTYKKET

Fell til ermehull i hver side som på bakstykket. Når arb måler 47 (49) 51 (53) 55 (57) cm felles de midterste 12 (14) 16
(18) 20 (22) m til hals og hver side strikkes videre for seg. Fell mot halsen hver annen p 3-2-2-2-1-1-1-1-1 m. Fell rett
av for skulderen ved samme lengde som bakstykket (eller sett m på en tråd og strikk en usynlig felling som forklart), og
gjenta på motsatt skulder.

ERMER

Legg opp 44 (44) 48 (48) 52 (52) m på strømpep nr. 4,5 med bfg og strikk rundt. Strikk 3 cm vr.bord med 2 r, 2 vr og
sett et merke hvor omg beg. Fortsett med glattstrikk iflg. diagrammet, tell deg ut fra midtm hvor du skal starte i
diagrammet. Øk samtidig 1 m på hver side av merket. Gjenta økingen med 3,5 (3,5) 3,5 (3,5) 3,5 (3,5) cm mellomrom,
til det er 66 (68) 70 (74) 78 (82) m på p. Når hele arb måler ca. 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm felles det til ermetopp og
arb strikkes videre frem og tilbake. Pass på at du er på samme mønsteromg som når du startet fellingen til ermehull på
bolen, så mønsteret stemmer. Fell i hver side hver annen p 4-2 m, videre 1 m 17 (18) 19 (20) 21 (22) ggr, 2 m 1 gang
i hver side. Fell av de resterende 16 (16) 16 (18) 20 (22) m. Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING

Spenn ut plaggdelene etter angitte mål, dekk med fuktige håndklær og la det tørke. Sy skuldersømmene (eller strikk en
usynlig felling som forklart).
Halskant: Plukk opp 104 (108) 112 (116) 120 (124) m fra retten med liten rundp nr. 4,5 med bfg og strikk 4 cm vr.bord,
2 r, 2 vr. Fell av i vr.bordstrikk.
Sy i ermene.
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