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SONJAS GENSER
GENSER MED FLETTER / DESIG N: SANDNE S GARN / OP P S KRI F T: L I V STANGE L AND

STØRREL SE

(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
PL AGGETS MÅL

Overvidde ca: (83) 88 (93) 100 (108) 115 (123) cm
Hel lengde ca: (55) 55 (56) 57 (58) 60 (62) cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Strikk til arbeidet måler (34) 33 (33) 33 (33) 34
(35) cm.
Fell (8) 8 (10) 10 (12) 12 (14) masker i hver side
til ermehull og strikk hver del ferdig for seg.
BAKST YKKE

Natur 1012: (300) 300 (350) 400 (400) 450
(500) gram

= (58) 62 (64) 68 (74) 78 (84) masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake, samtidig som
det felles til ermehull i begynnelsen av hver
pinne i hver side (2,1,1,1) 2,1,1,1,1 (2,1,1,1,1)
(2,1,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1,1 (2,2,1,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1,1
masker = (48) 50 (52) 54 (56) 60 (66) masker.
Strikk til ermehullet måler (19) 20 (21) 22 (23)
24 (25) cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden (3,3,4) 3,4,4
(3,4,4) 4,4,4 (4,4,4) 4,5,5 (5,5,6) masker.
Sett de resterende (28) 28 (30) 30 (32) 32 (34)
maskene på en hjelpepinne til nakke.

VEILEDENDE PINNER

FORST YKKE

GARN

KOS (62 % baby alpakka, 9 % ull, 29 % nylon,
50 gram = ca 150 meter)
GARNMENGDE

K ANTMA SKE STRIKKES HELE TIDEN
RETT

= (66) 70 (72) 80 (82) 90 (92) masker.
Strikk med samme inndelingen og fell til
ermehull som på bakstykke, samtidig når
arbeidet måler ca (48) 48 (49) 50 (51) 52 (53)
cm felles de 18 midterste maskene til hals og
hver side strikkes ferdig for seg.
Fell videre mot halsen annenhver pinne
(4,2,2,1) 4,2,2,1 (4,4,1,1) 4,4,2,2 (4,4,2,1) 4,4,3,2
(4,3,3,2) masker, samtidig som det skråfelles til
skulder ved samme lengde og likt som på
bakstykke.
Strikk den andre siden på samme måte men
speilvendt.

FOR- OG BAKST YKKE

ERMER

STRIKKEFA STHET

16 masker glattstrikk og 20 masker diagram på
pinne nr 5½ = 10 cm
VED TRÅDSKIFTE, SKIFT TRÅD I SIDEN

Sy sammen skuldrene.
Sy i ermer.
Strikk opp 1 maske i hver maske/pinne og ta
med de avsatte maskene rundt halsen ca (72)
72 (76) 76 (80) 84 (88) masker (masketallet må
være delelig med 4) på rundpinne nr 5.
Strikk 20 cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Fell av i vrangbord.

Legg opp (32) 32 (32) 36 (36) 40 (40) masker
på strømpepinne nr 5, og strikk 4 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til strømpepinne nr 5½, og strikk
glattstrikk til arbeidet måler (7) 7 (5) 7 (5) 7 (7) cm.
Sett et merke rundt omgangens første og siste
maske. Øk 1 maske på hver side av merke, ved
å ta opp tråden mellom 2 masker og strikk den
vridd rett.
Gjenta økningene hver 2½. cm til i alt (58) 58
(60) 62 (64) 66 (68) masker. Strikk til arbeidet
måler 46 cm, eller ønsket lengde.
Fell (8) 8 (10) 10 (12) 12 (14) masker midt under
erme.

Gjenta 8 omganger

Legg opp (136) 144 (152) 164 (176) 188 (200)
masker på rundpinne nr 5 og strikk 4 cm
vrangbord rundt, begynn slik på forstykke:
XXS, S, M, XXL: *2 rett, 2 vrang*, gjenta fra
*-* omgangen rundt.
XS, L, XL: *2 vrang, 2 rett*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
Sett et merke i hver side med (70) 74 (78) 86
(90) 98 (102) masker til forstykke og (66) 70
(74) 78 (86) 90 (98) masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 5½, og strikk slik: (18) 20
(22) 26 (28) 32 (34) masker glattstrikk,
diagram, (18) 20 (22) 26 (28) 32 (34) masker
glattstrikk (= forstykke), glattstrikk omgangen
rundt = (140) 148 (156) 168 (180) 192 (204)
masker.

MONTERING

Gjenta 10 omganger

Rundpinne og strømpepinne nr 5 og 5½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Ermetopp:
Strikk glattstrikk frem og tilbake og fell i
begynnelsen av hver pinne i hver side 2 masker
1 gang og deretter 1 maske til det gjenstår 30
masker. Strikk til ermetoppen måler (16) 17 (18)
19 (20) 21 (22) cm.
Strikk 3 rett sammen pinnen ut = 10 masker.
Strikk tilbake. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

Begynn her

Midt foran

Viser de 2 siste
omgangene i
vrangbord
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Rett på rettsiden,
vrang på vrangsiden
Vrang på rettsiden,
rett på vrangsiden
Sett 4 masker på hjelpepinne
bak arbeidet, 2 rett, strikk
maskene på hjelpepinnen rett
Sett 2 masker på hjelpepinne
foran arbeidet, 4 rett, strikk
maskene på hjelpepinnen rett
Sett 1 maske på hjelpepinne bak
arbeidet, 2 rett, strikk masken
på hjelpepinnen vrang
Sett 2 masker på hjelpepinne
foran arbeidet, 1 vrang, strikk
maskene på hjelpepinnen rett
Øk 1 maske ved å ta opp tråden
mellom 2 masker og strikk den
vridd rett
Sett 2 masker på hjelpepinne
foran arbeidet, 2 rett, strikk
maskene fra hjelpepinnen rett
Sett 2 masker på hjelpepinne
bak arbeidet, 2 rett, strikk
maskene fra hjelpepinnen rett

