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Julegenser
til hund

JULEFIN:
Det er viktig å
pynte seg til jul,
også for de firbente!
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LG18-53 GENSER | HUND | REN SW ULL

Julegenser
til hund
GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN:
REN SW ULL, 100 % ren, ny superwashbehandlet ull, 50 gram = ca 100 meter
DESIGN

Trine Lise Høyseth
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MÅL PÅ HUNDEN
Brystvidde ca
28-32(40-44)48-52 (60-66)
Rygglengde ca
24-26(32-34)40-42 (48-52)

cm
cm

Eks på hunderaser:
XS = Chihuahua, Toy-puddel,
S = Mellompuddel, Bichon Friseé
M = Dansksvensk gårdshund, Cocker Spaniel,
L = Irsk Setter, Lundehund

NB! Ved henvisninger i oppskriften, regnes den falske fletten
i diagram A og E, hele tiden som 3 m.

GARNFORBRUK
Rød 212
Natur 205
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1 nøste alle størrelser

PINNEFORSLAG
		

Liten rundp og strømpep nr 3 og 4
Heklenål nr 3,5

nøster

HUNDEGENSER
Begynn ved halsen.

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Alternativt garn: MERINOULL, REN ULL, ALPAKKA ULL,
REN BOMULL, HOBBYGARN
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, kjm = kjedemaske,
lm = luftmaske, halvst = halvstav,
fm = fastmaske
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Legg opp 64 (84) 96 (116) m med rød på strømpep nr 3.
Sett et merke på begynnelsen av omgangen. Strikk 4 (6)
8 (10) cm vrangbord rundt med 2 vr, 2 r. NB! Det er viktig
at omgangen begynner med 2 vr. Videre strikkes 1 omgang
vr (her skal det strikkes opp m til hette etterpå).
Skift til p nr 4. Strikk mønster etter diagram A 3 (6) 8 (11)
ganger, diagram B, diagram A, diagram C, diagram E, diagram
D, diagram E 1 (3) 4 (6) ganger, NB! Siste gang strikkes ikke
vr-m = 97 (127) 145 (175) m på p. Strikk videre med denne
inndelingen til arbeidet måler 8 (12) 17 (22) cm.
På neste omgang deles det til forben slik: Strikk den første
vr m, fell av den neste vr m, strikk de neste 11 (17) 23 (29)
m som før og sett dem deretter på en maskeholder (=
under magen), fell av 1 vr m. Strikk de resterende 84 (108)
120 (144) m fram og tilbake i mønster som før over ryggen.
NB! Pass på at flettingene gjøres på retten. Strikk 5 (7) 9 (11)
cm etter delingen, la m stå på p. Sett de 11 (17) 23 (29) m fra
maskeholderen under magen inn på en ny p nr 4, og legg opp
1 ny m på hver side = 13 (19) 25 (31) m. Strikk fram og tilbake
med mønster som før i 5 (7) 9 (11) cm.
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Sett alle m inn på samme p igjen = 97 (127) 145 (175) m.
Strikk mønster videre rundt til arbeidet måler
i alt 20 (28) 36 (42) cm. Fell av de første
15 (21) 27 (33) m (= midt under magen). Strikk videre
fram og tilbake med mønster, samtidig felles det i hver
side på hver 2. p 4,3,2,1,1,2,3,4 (4,3,3,2,2,1,1,2,2,3,3,4)
4,3,3,3,2,2,1,1,1,2,2,3,3,3,4 (4,4,3,3,3,2,2,1,1,1,1,2,2,3,3,3,4,4)
m = 42 (46) 44 (50) m igjen på p. Arbeidet måler nå totalt
ca 26 (36) 46 (56) cm. Sett de resterende m på liten rundp 3,
strikk i tillegg opp 42 (58) 80 (94) m rundt avfellingskanten =
84 (104) 124 (144) m. Strikk 2 (2,5) 3 (3,5) cm vrangbord rundt
med 2 r, 2 vr. Fell løst av med r og vr m.

BEN

Fortsett slik: (= retten) Strikk 2 m riller (= r på alle p), 2 r,

Strikk opp ca 28 (36) 48 (56) m med rød på strømpep

mønster etter diagram A, 2 vr, glattstrikk til det gjenstår 10 m,

nr 3 rundt den ene åpningen for ben. Strikk 3 (4) 5 (6)

strikk 2 vr, mønster etter diagram E, 2 r og 2 m riller = 62 (78)

cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Fell av med r og vr m.

86 (102) m. Strikk slik til hetten måler 12 (16) 20 (24) cm. Fell

Strikk den andre benet på samme måte.

av og sy sammen på toppen. Lag en tett, rund dusk med natur
på ca 3-4 cm i diameter og fest den i spissen på hetten.

HETTE
Putt halsen inn i genseren slik at den vr omgangen kommer
ytterst og peker fra deg. Bruk rød og rundp nr 4. Ikke strikk opp
m i de 6 (10) 14 (18) m midt under magen, men i de resterende
58 (74) 82 (98) m. Strikk 1 p vr tilbake.

HEKLEKANTER
Hekle rundt åpningen på hetten, halsen og nederst rundt bena
med natur og heklenål nr 3,5 slik: 1 kjm i første m, *1 picot
(= 3 lm, 1 halvst i første lm), hopp over 1 m, 1 fm i neste m*,
gjenta fra *-*.

DIAGRAM A, B, C, D, E
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C

Gjenta

R fra retten, vr fra vrangen
Vr fra retten, r fra vrangen
Øk 1 m og strikk den r eller vr
ettersom det passer inn i mønsteret
1 kast
Ta 1 m løs av p, strikk 2 r,
trekk den løse m over
Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet,
2 r, strikk m fra hjelpep r.
Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
2 r, strikk m fra hjelpep r
Sett 2 m på hjelpep bak arbeidet,
2 r, strikk m fra hjelpep vr
Sett 2 m på hjelpep foran arbeidet,
2 vr, strikk m fra hjelpep r

B
Gjenta

D

Gjenta

E
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Garn brukt
i denne oppskriften
ULLPROG

REN SW ULL
100 % ren, ny superwashbehandlet ull
50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne 4 = 10 cm
• PERFEKT TIL SPORT & FRITID
• TÅLER OFTE VASK
• KLASSIKER TIL TRADISJONSMØNSTER

REN SW ULL er et klassisk 4-tråds superwash sportsgarn i ren ull. Garnet er vel
egnet til sport- og fritid både for aktive
barn og voksne.
REN SW ULL holder seg svært godt etter
lang tids bruk og vask. Her har du et godt
garn til skigensere og kofter i norske
tradisjonsmønster, men også fine
aranmønster og strukturstrikk.
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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

