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GARNALTERNATIV
STØRRELSER–CL
STØRRELSER–ALDER
OVERVIDDE–GENSER
OVERVIDDE–KOFTE
HEL LENGDE
ERMELENGDE
GARNFORBRUK–GENSER

GARNFORBRUK–KOFTE

PINNER
RUNDPINNER
TILBEHØR
DESIGN & TEKST
OVERSETTELSE
STØRRELSESGUIDE

TIPS & RÅD

BARNEGENSER OG KOFTE

Léttlopi (100 % ull. Nøste ca. 50 g = 100 m)
Ca. 18 m og 24 p glattstr/mønster på p 4.5 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cl
2-4(4-6)6-8(8-10)10-12(12-14) år
Ca. 66(73)80(86)93(100) cm
Ca. 68(75)82(88)95(102) cm
Ca. 41(44)48(51)54(60) cm
Ca. 31(33)37(39)44(46) cm
Fg 1: Ca. 200(250)250(300)350(400) g (fg 10057 grå)
Fg 2: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 11406 limegrønn)
Fg 3: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 10005 svartgrå)
Fg 4: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 10051 hvit)
Fg 1: Ca. 200(250)250(300)350(400) g (fg 10051 hvit)
Fg 2: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 19418 gråblå)
Fg 3: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 11414 lilla melert)
Fg 4: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 19421 lys grønn melert)
4 + 4.5 mm
4 + 4.5 mm, 60-80 cm. 4.5 mm, 40 cm
7 knapper
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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. Barneklær måles i centilong (cl). Størrelse 38, 44 (Prematur brukes som benevnelse på
barn født før utggrn av 37. graviditetsuke og betegnes gjerne som for tidlig fødte (PT - Pre Term)), 50 cl (ca. 0-1 mnd)
til 170 cl (ca. 14 + år). Barnets hele lengde måler du for å få frem riktig cl-størrelse. Innerbenets lengde måler du fra
skrittet til hulfoten. OBS! Størrelsestabell finnes 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), bakstk=bakstykke, beg=begynn, fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge,
m=maske, omg=omgang, p=pinne, r=rett maske, størr=størrelse(r), vr=vrang maske, vr.bord=vrangbord, økn=økning

FORKLARINGER

Glattstrikk (glattstr): Frem og tilbake: Strikk r på retten og vr på vrangen. Rundt: Strikk r på alle omg.
Mønsterstrikk: Strikkes i glattstr iflg diagrammene.
Kantmaske (kantm) på koften: Strikkes r på alle p
Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r.
OBS! I oppskriften er det angitt hvor genseren og koften strikkes annerledes. Les hele oppskriften før du begynner for å
få full oversikt over forløpet. Der det i oppskriften kun er angitt ett tall, gjelder det for alle størrelsene.

GENSER BOLEN

Legg opp 120(132)144(156)168(180) m på p 4 mm med fg 1 og strikk 6 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr.
Bytt til p 4.5 mm og strikk 2 omg glattstr. Sett en markør i beg på omg og la den følge med oppover i arb. Strikk så
videre med mønster iflg Diagram A. Bytt til fg 1 og strikk glattstr til arb fra nederkanten måler 27(29)31(33)36(38) cm.
Strikk 56(62)68(73)79(85) m fra beg på omg, fell av 8(8)8(10)10(10) m til ermehull, strikk 52(58)64(68)74(80) m
(= bakstk), fell av 8(8)8(10)10(10) m til det andre ermehullet = 52(58)64(68)74(80) m på både for- og bakstk.
Legg arb til side og strikk ermene.

KOFTE BOLEN

Legg opp 120(132)144(156)168(180) m på rundp 4 mm med fg 1. Strikk 6 cm vr.bord frem og tilbake, 1 r, 1 vr, innenfor
1 kantm i hver side. Bytt til p 4.5 mm og strikk 2 p glattstr. Strikk så mønster iflg Diagram A. Bytt til fg 1 og strikk
glattstr til arb fra nederkanten måler 27(29)31(33)36(38) cm.
Strikk 26(29)32(34)37(40) m (= høyre forstk), fell av 8(8)8(10)10(10) m til ermehull, strikk 52(58)64(68)74(80) m
(= bakstk), fell av 8(8)8(10)10(10) m til det andre ermehullet, strikk 26(29)32(34)37(40) m (= venstre forstk).
Legg arb til side og strikk ermene.

ERMER – LIKT

Legg opp 36(36)36(36)42(42) m på strømpep 4 mm med fg 1 og strikk 6 cm vr.bord rundt, 1 r, 1 vr. Sett en markør i
beg på omg og la den følge med oppover i arb.
Bytt til p 4.5 mm og strikk 2 omg glattstr. og videre iflg Diagram B. Bytt til fg 1 og fortsett å strikke glattstr, samtidig
økes 2 m midt under ermet (1 m etter første m på omg og 1 m før siste m på omg) hver 12.(12.)9.(8.)8.(8.) omg totalt
4(5)7(9)10(11) ggr = 44(46)50(54)62(64) m på omg. Fortsett å strikke rett opp til arb fra nederkanten måler
31(33)37(39)44(46) cm, fell til ermehull midt under ermet 8(8)8(10)10(10) m.
Legg arb til side og strikk det andre ermet likt.

GENSER BÆRESTYKKE

Fortsett med fg 1 og glattstr og strikk alle delene inn på samme rundp slik: Venstre erme, forstk, høyre erme og bakstk.
Sett en markør i beg på omg (= i overgangen mellom bakstk og venstre erme).

KOFTE BÆRESTYKKE

Strikk fortsatt frem og tilbake på rundp i glattstr med fg 1. Strikk delene inn på samme rundp i denne rekkefølge:
Høyre forstk, høyre erme, bakstk, venstre erme og venstre forstk.

BÆRESTYKKE - LIKT

Det er 176(192)212(224)252(268) m på omg/p. Strikk 0(2)6(0)4(6) omg/p glattstr. På siste omg/p felles 32(48)44(32)48(52) m
jevnt fordelt på omg/p = 144(144)168(192)204(216) m.
Strikk Diagram C. Ved pilen 2. felling felles 24(24)28(32)34(36) m jevnt fordelt = 120(120)140(160)170(180) m.
Strikk Diagram D. Ved pilen 3. felling felles 24(24)28(32)34(36) m jevnt fordelt = 96(96)112(128)136(144) m.
Strikk Diagram E. Ved pilen 4. felling felles 44(40)54(32)32(32) m jevnt fordelt = 52(56)58(96)104(112) m.
Størr 98/104(110/116)122/128 cl: Avslutt diagrammet.
Størr (134/140)146/152(158/164) cl: Strikk Diagram F. Ved pilen 5. felling felles (36)42(46) m jevnt fordelt = (60)62(66) m.
Bytt til fg 1 og strikk 2(2)2(0)2(4) omg/p.
Når arb fra nederkanten måler 35(38)42(45)51(53) cm, starter fellingen til halskanten. Heretter strikkes fortsatt diagram/
felling frem og tilbake på rundp.
Halsringning - genser: Fell av de midterste 8 m på forstk.
Halsringning - kofte: Fra retten og i høyre side felles 4 m på p, strikk ut p og fell av 4 m i venstre side.
Halsringning - begge modeller: Fell videre til halsen i hver side 2,2,1(3,3,1)3,3,2(3,3,2,1)3,3,2(3,3,2) m.
Strikk videre rett opp til diagrammene og de etterfølgende pinnene er strikket ferdig, sett de resterende 34(34)34(34)38(42) m
på en hjelpep.

HALSKANT - GENSER

Plukk opp fra retten med fg 1 på rundp 4 mm ca. 58(60)64(68)70(72) m, inkl. m fra hjelpep. Strikk 1. omg vridd r med fg 1.
Strikk så 16 omg vr.bord, 1 r, 1 vr. Fell av i vr.bordstrikk.

FORKANTER - KOFTE

Langs venstre forkant plukkes opp fra retten med p 4.5 mm og fg 1 ca. 64(68)76(82)92(96) m. OBS! sett m vridd inn på
p når du plukker dem opp.
Strikk 5 p vr.bord, 1 r, 1 vr. Fell av alle m i vr.bordstrikk. Langs høyre forkant plukkes opp m på samme måten som på
venstre forkant. OBS! sett m vridd inn på p når du plukker dem opp. Strikk videre i vr.bordstrikk, 1 r, 1 vr. På 3. p felles
til knapphull slik: strikk 4(2)6(4)4(6) m, fell av 2 m, strikk * 8(10)10(12)14(14) m, fell av 2 m *. Gjenta *-* totalt 5 ggr.
Strikk ut p. På 4. p legges opp 2 nye m over de avfelte m. Strikk ytterligere 2 p. Fell av alle m i vr.bordstrikk. Sy i 6 knapper.

HALSKANT - KOFTE

Plukk opp fra retten med fg 1 og p 4 mm ca. 74(76)80(84)86(88) m, inkl. m fra hjelpep. OBS! sett m vridd inn på p når
du plukker dem opp. Strikk 16 p vr.bord, 1 r, 1 vr, samtidig som det på 5. p strikkes knapphull slik: strikk 4 m, fell av 2 m,
strikk ut p. På neste p legges opp 2 m over de avfelte. Fell til neste knapphull på 13. p. Fell av alle m i vr.bordstr.
Plukk opp m fra retten og sett dem vridd inn på p. Strikk videre i vr.bordstrikk.

MONTERING - LIK

Sy igjen åpningen under ermene. Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy den pent til.
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