MODELL | LG20-21 | DAME

Sarah genser
BEIGE | BØRSTET MOHAIR BLEND

#lindegarn
#houseofyarn_norway
6

6

MODELL | LG20-21
SARAH GENSER BEIGE
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
BØRSTET MOHAIR BLEND 50 % mohair, 50 % polyakryl,
50 gram = ca 90 meter
DESIGN

Ber-Lin Design AS

STØRRELSER
S
(M)
L
(XL) XXL
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca

92
58
51

(98)
(60)
(51)

108
62
49

(118) 128 cm
(64) 66 cm
(48) 46 cm

GARNFORBRUK

8

(9)

9

(10)

FARGE

Beige 158

11 nøster

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp nr 6
STRIKKEFASTHET
12 m halvpatent på p nr 6 = 10 cm
22 p halvpatent på p nr 6 = 10 cm
Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger
eller kortere ved behov.
Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.
FORKORTELSER
r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne
© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter,
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt
uten avtale med House of Yarn AS.
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PATENT-M
Strikkes som en vanlig r m, men strikk i m fra forrige
p istedenfor m på p.
HALVPATENT
1. p: (= vrangen) Strikk alle m r.
2. p: Strikk *1 patent-m, 1 vr*, gjenta fra *-*.
Gjenta 1. – 2. p.
Kant-m strikkes r på alle p.
BAKSTYKKET
Legg opp 57 (61) 67 (73) 79 m på p nr 6.
Strikk 6 cm vrangbord fram og tilbake slik:
1. p: (= vrangen) Strikk 1 kant-m, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*
slutt med 1 vridd vr, 1 kant-m.
2. p: Strikk 1 kant-m, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-* slutt med
1 vridd r, 1 kant-m.
Strikk videre i halvpatent innenfor 1 kant-m i hver side.
Når arbeidet måler 55 (57) 58 (60) 62 cm, felles det til skråskulder i begynnelsen av hver p 6,5,5 (6,6,6) 5,5,5,5 (6,6,6,5)
7,6,6,6 m i hver side = 25 (25) 27 (27) 29 m til nakke.
Strikk 1 p uten felling og fell av de resterende m.
FORSTYKKET
Legg opp og strikk som på bakstykket.
Når arbeidet måler 51 (53) 55 (56) 58 cm, felles de midterste
11 (11) 13 (13) 15 m av til hals. Strikk hver side ferdig for seg.
Fell videre til halsen på hver 2. p 3,2,1,1 m

= 16 (18) 20 (23) 25 skulder-m. Samtidig, når arbeidet måler
55 (57) 58 (60) 62 cm, fell til skråskulder fra skuldersiden på
hver 2. p 6,5,5 (6,6,6) 5,5,5,5 (6,6,6,5) 7,6,6,6 m. Strikk den
andre siden på samme måte, men speilvendt.
ERMENE
Legg opp 27 (29) 29 (31) 33 m på p nr 6.
Strikk 6 cm vrangbord fram og tilbake. Samtidig, på siste p,
økes 18 (18) 22 (22) 22 m jevnt fordelt = 45 (47) 51 (53) 55 m.
Strikk halvpatent til arbeidet måler 51 (51) 49 (48) 46 cm.
Fell av.
Strikk et erme til.
MONTERING
Sy sammen på skuldrene.
Sy sammen i sidene, og la det stå åpent 18 (19) 20 (21) 22 cm
til ermehull.
Sy sammen under hvert erme, og sy i ermene.
HALSKANT
Begynn ved høyre skulder. Strikk opp ca 6 m pr 5 cm på p
nr 6 jevnt fordelt rundt halskanten. M-tallet må være delelig
med 2. Strikk 6 cm vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr.
Fell løst av med r og vr m.
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.
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Garn brukt
i denne oppskriften
BØRSTET

MOHAIR
Blend
50% mohair,
50% polyakryl
Produsert i EU/Italia

BØRSTET MOHAIR BLEND er et langfibret garn i myk og lett mohairmiks.
Garnet er velegnet til fluffy og trendy
strikkeplagg, og er godt å strikke
med. BØRSTET MOHAIR BLEND gir
flott effekt både i enkel struktur- og
stripestrikk, patent- og hullstrikk og
anbefales til alle typer moteplagg som
gensere, kardigans og tilbehør både
til voksne og barn. Prøv også å strikke
med dobbelt garn i ulike nyanser for et
chunky, melert uttrykk.
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50 gram = ca 90 meter
ULLPROG

30°C

•
•
•
•
•

Prøv den i dus grågrønn

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.
houseofyarn.no

