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LG 21-26
LILIANA GENSER

DESIGN
Hrönn Jónsdóttir
GARN
TYNN KID MOHAIR BLEND 67 % kid mohair,
30 % nylon, 3 % ull, 25 gram = ca 210 meter
STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (XXL)
NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 78 (90) 102 (114) 126 (138) cm
Hel lengde målt midt foran ca 52 (54) 56 (58) 60 (62) cm
Ermelengde ca 52 (51) 50 (49) 48 (47) cm
GARNFORBRUK
9 (10) 11 (12) 13 (14) nøster
FARGE
Beige 552
PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3,5
Hjelpep

For oppskrift på hvit genser se LG 21-25

STRIKKEFASTHET
20 m hullmønster med to tråder på p nr 3,5 = 10 cm
Hele arbeidet strikkes med 2 tråder.

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.
FINN 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.
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.

BOLEN
Legg opp 156 (180) 204 (228) 252 (276) m på p nr 2,5. Strikk
5 (5) 6 (6) 7 (7) cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Sett et
merke i hver side med 78 (90) 102 (114) 126 (138) m til forog bakstykket. Skift til p nr 3,5, og strikk videre med mønster
etter diagrammet til arbeidet måler 38 (39) 39 (41) 42 (43)
cm. På siste omgang felles 12 m av i hver side til ermehull
(=6 m på hver side av hvert merke) = 132 (156) 180 (204)
228 (252) m. Legg arbeidet til side, og strikk ermene.
ERMENE
Legg opp 46 (48) 50 (52) 54 (56) m på p nr 2,5.
Strikk 5 (5) 6 (6) 7 (7) cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.
Skift til p nr 3,5. Strikk 1 omgang r, samtidig som det økes
20 (30) 28 (38) 36 (46) m jevnt fordelt = 66 (78) 78 (90)
90 (102) m. Strikk mønster etter diagrammet til arbeidet
måler ca 52 (51) 50 (49) 48 (47) cm. NB! Omgangen slutter
midt i en mønsterrapport. Slutt med samme omgang som på
bolen. Samtidig, på siste omgang, felles 12 m av midt under
ermet (= de første og siste 6 m i omgangen) = 54 (66) 66
(78) 78 (90) m. Strikk et erme til.
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BÆRESTYKKET
Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn
på rundp nr 3,5 = 240 (288) 312 (360) 384 (432) m. Sett et
merke i hver sammenføyning. Omgangen begynner mellom
bakstykket og venstre erme. Strikk videre med mønster som
før. Samtidig, på 2. omgang, felles det til raglan ved å strikke
2 vridd vr sammen etter hvert merke og 2 vr sammen før
hvert merke = 8 m felt. Fell til raglan på hver omgang 0 (0) 0
(4) 4 (6) ganger, på hver 2. omgang 0 (12) 13 (21) 22 (24)
ganger, på hver 3. omgang 12 (6) 6 (0) 0 (0) ganger og på
hver 4. omgang 1 (0) 0 (0) 0 (0) gang = 136 (144) 160
(160) 176 (192) m.
Klipp av garnet. Sett de midterste 14 (16) 26 (26) 36 (40) m på
forstykket på en maskeholder til hals. Videre strikkes arbeidet
fram og tilbake, og første p begynner på venstre side av de
avsatte m (plaggets høyre side). Fell til raglan på hver p fra
retten, samtidig som det felles til halsen i begynnelsen på
hver p 3,2,1,1,1 m i hver side, og videre 20 (22) 20 (20)
18 (18) m i hver side. Halsfellingen har nå møtt raglanfellingen
mellom ermer og bakstykke, og det er i alt 19 (24) 25 (31) 32
(36) raglanfellinger på bakstykket. Skift til p nr 2,5. Strikk opp
32 (34) 32 (32) 30 (32) m på hver side av halsen, og ta med m
fra maskeholderen = 106 (114) 130 (130) 146 (158) m.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det felles 0 (4) 12
(12) 26 (32) m jevnt fordelt = 106 (110) 118 (118) 120 (126) m.
Strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. Fell løst av.
MONTERING
Sy sammen under ermene. Brett halskanten dobbel mot
vrangen, og sy til med løse sting.

DIAGRAM

R på re�en, vr på vrangen
Gjenta

Vr på re�en, r på vrangen
Kast
Ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m over
På re�en: 2 r sammen. På vrangen: 2 vr sammen

Gjenta

Se� 2 m på hjelpep foran arbeidet, 2 r, strikk m fra hjelpep r
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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

