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TIPS & RÅD

HERREGENSER MED RAGLAN

Alpacka Solo (100 % Alpakka. Nøste ca. 50 g = 167 m)
Ca. 24 m og 38 p mønster (uelastisk vrangbord) på p 3 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
XS(S)M(L)XL(2XL)
42(44-46)48-50(52-54)56-58(60-62)
Ca. 97(102)107(117)122(132) cm
Ca. 69(70)71(73)74(76) cm
Ca. 57(56)56(55)54(53) cm
Ca. 400(450)450(500)550(600) g (fg 29129, lys grå)
3 mm
3 mm, 40 og min. 80 cm
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TAKK TIL Nostalgimacken i Hofors
MED FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL.
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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.

FORKORTELSER

arb=arbeid(et), bakstk=bakstykke, beg=begynn(elsen), fg=farge, forstk=forstykke, ggr=ganger, m=maske, omg=omgang,
p=pinne, r=rett maske, sm=sammen, vr=vrang, vr.bord=vrangbord

FORKLARINGER

Uelastisk vr.bord på rundp: 1. omg: *2 r, 2 vr*, gjenta *-* ut omg. 2. omg: strikk r.
Uelastisk vr.bord frem og tilbake på p: 1. p: *2 r, 2 vr*, gjenta *-* ut p. 2. p: strikkes vr.
OBS: Genseren strikkes med vrangen ut. Ved garnbytte plasseres derfor trådendene på forsiden.
Øk 1 m: Ta opp tverrtråden mellom 2 m, vri den og strikk den r eller vr avhengig av hvor du er i mønsteret.

BOLEN

Legg opp 232(244)256(280)292(316) m på rundp 3 mm. Strikk 8 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Strikk videre med uelastisk
vr.bord (se forklaring over) til arb fra nederkanten måler 49(49)48(47)47(46) cm.
Strikk 110(116)122(133)139(151) m (= forstk), fell av 12(12)12(14)14(14) m til ermehull, strikk 104(110)116(126)
132(144) m (= bakstykket), fell av 12(12)12(14)14(14) m til ermehull i den andre siden = 104(110)116(126)132(144) m
på for- og bakstk. Sett en markør midt foran. La arb hvile og strikk ermene.

ERME

Legg opp 56(60)60(64)64(68) m på strømpep 3 mm. Strikk 6 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Sett en markør mellom første
og siste m på omg.
Strikk videre med uelastisk vr.bord samtidig som det økes 1 m (se forklaring over) etter første m og 1 m før siste m på
omg hver 10.(9.)8.(7.)6.(5.) omg i alt 18(19)22(26)29(33) ggr. Bytt til rundp 40 cm når maskeantallet gjør det mulig.
Når det er 92(98)104(116)122(134) m på omg, strikkes rett opp til arb fra nederkanten måler 57(56)56(55)54(53) cm.
Fell 12(12)12(14)14(14) m midt under ermet. NB: Sett en markør på retten i høyre side = foran på høyre erme. Legg arb
til side og strikk det andre ermet likt, men husk å sette en markør på retten i venstre side = foran på venstre erme.

BÆRESTYKKE

Strikk ermene inn på samme p som bolen slik: strikk inn venstre erme, sett markør, strikk forstk, sett markør, strikk høyre erme,
sett markør, strikk bakstk, sett markør (= 4 markører).
Raglanfelling: Strikk til 4 m før markøren, *strikk 2 m vridd r sm, 2 r, etter markøren strikkes 2 r, 2 r sm*. Gjenta *-*
ved hver av de 3 øvrige markørene på omg. Gjenta raglanfellingen ved de 4 markørene på hver 2. p.
Les gjennom hele oppskriften herfra, da det skal gjøres flere ting samtidig underveis.

HALSRINGNING

Forstykke: Når det ved markøren i høyre raglanfelling på forstykket er strikket 23(26)27(30)31(35) fellinger, settes de
midterste 18(18)18(20)20(20) m på en hjelpep. Strikk videre frem og tilbake på rundp. Samtidig som det strikkes
raglanfellinger på hver 2. p, felles til halsen i hver side på hver 2. p 4,4,3,1,1(4,4,3,1,1)4,4,3,2,1(4,4,3,2,1)4,4,3,2,1,1
(4,4,3,2,2,1) m. Strikk rett opp og fortsett å strikke raglanfelling til det gjenstår 1 m i hver side på forstk. Den siste m
strikkes sm med m på ermet.

ERMER OG BAKSTYKKE

Når det ved markørene foran på ermene er strikket 30(33)35(39)41(46) raglanfellinger, skal det i stedet for vanlig
raglanfelling foran på ermene felles på hver 2. p 6(5,4)5,4(5,4,2)5,4(5,4,2) m, fell deretter på hver 4. p 4,4,1(1,1,)2,1,1
(1,1,1)3,1,1,1(2,1,1,1) m.
Ved markørene mellom ermene og bakstykket, strikkes raglanfelling hver 2. p totalt 37(40)43(48)51(57) ggr. Når det er
30 m i nakken + de resterende m på ermene, strikkes halskanten.
NB: Nå er bakstk og ermene bak høyere enn foran, noe som gir genseren bedre passform.

HALSKANT

Plukk opp rundt halsen fra retten med rundp 3 mm ca. 100(104)104(112)116(124) m, inkl. m fra hjelpep midt foran og
m midt bak. Maskeantallet skal være delelig med 4. Strikk 1 omg r og 6 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Fell av i vr.bordstrikk.

MONTERING

Vreng genseren så innsiden kommer på retten. Sy igjen åpningene under ermene. Brett halskanten dobbelt mot vrangen
og sy den pent til så den blir 3 cm bred.
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