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BIKUBE GENSER MED RAGLAN,
TIGHTS, LUE & VOTTER

DESIGN

Dale Garn

PINNEFORSLAG

Stor rundp og liten rundp 3 og 4
Strømpep nr 3 og 4

GARN

DALE FALK 100% ull, superwash.
50 gram = ca 106 meter

TILBEHØR

Elastikk til tights

GARNALTERNATIV

STØRRELSER
Genser & tights
Lue & votter
PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde
Lengde midt
foran før halskant
Ermelengde
Tights
Hoftevidde
Innerbens lengde
GARNFORBRUK
Genser
Lyng 4435
Kitt 2425
Tights
Kitt 2425
Lue
Lyng 4435
Kitt 2425
Votter
Lyng 4435

FALK

DALE HEILO 100% ull, 50 gram
= ca 109 meter
DALE LERKE 52% merinoull,
48% bomull. 50 gram = ca 115 meter
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STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster
på p nr 4 = 10 cm NB! Vi regner med at
27 omganger i høyden = 10 cm. Dette 		
kan variere litt for hver enkelt og vil 			
dermed påvirke lengdene.
		
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

GENSER
Legg opp 132 (144) 156 (168) m med lyng på rundp nr 3.
Strikk vr-bord rundt med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 3 cm.
Skift til p nr 4. Strikk mønster etter diagram A. Fortsett med
glattstrikk og lyng til arbeidet måler 22 (25) 28 (32) cm
(eller 2 cm før ønsket lengde til under ermene). Strikk mønster
etter diagram B, begynn ved pilen for valgt størrelse.
NB! Hvis mønsteret strammer i forhold til glattstrikk, skift
til ½ nr tykkere pinner. Når arbeidet måler 24 (27) 30 (34) cm,
deles det inn i for- og bakstykke:
Fell av de første 5 m, strikk 57 (63) 69 (75) m = forstykket,
fell av de neste 9 m, strikk 57 (63) 69 (75) m = bakstykket,
fell av de siste 4 m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.
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ERMENE

Strikk med lyng og p nr 3 r over m som står igjen på p, strikk

Legg opp 36 (38) 40 (42) m med lyng på strømpep nr 3.

så opp ca 11-12 m pr 5 cm videre langs halsringningen,

Strikk vrangbord rundt som på bolen. Skift til strømpep nr 4.

m-tallet må være delelig med 2 m.

Strikk mønster etter diagram A, tell ut fra midt på ermet hvor

Fortsett rundt med 1 r, 1 vr til halskanten måler 5 (5) 6 (6) cm.

mønsteret begynner.

Fell løst av med r og vr m.

Øk 1 m på hver side av 1 r midtmaske midt under ermet

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til.

ca hver 2. (2,5.) 2,5. (2,5.) cm. Øk i alt 8 (9) 10 (11) ganger

Sy sammen under ermene.

= 52 (56) 60 (64) m.
Når mønster A er ferdig, strikkes det videre i glattstrikk
og lyng. Når ermet måler 2 cm før oppgitt eller ønsket
lengde, strikkes mønster etter diagram B, tell ut fra midt
på ermet hvor mønsteret begynner.
Fell 9 m (= midtm + 4 m på hver side) til ermehull på samme
mønsteromgang som på bolen = 43 (47) 51 (55) m igjen.
Strikk et erme til på samme måte.

TIGHTS
Legg opp 116 (124) 132 (140) m med kitt på rundp nr 4 og strikk
7 omganger glattstrikk rundt, 1 omgang vr til brettekant og 8
omganger glattstrikk. Fortsett i glattstrikk, samtidig som det på
neste omgang økes jevnt fordelt til 124 (132) 140 (148) m i omg.
Strikk buksen høyere bak slik: Sett ett merke midt foran og
midt bak = 62 (66) 70 (74) m mellom hvert merke. Begynn 6
m før merket midt bak, strikk 12 m, snu, ta et kast på p og
strikk 18 m, snu, ta et kast på p og strikk 24 m. Snu, og strikk
6 m mer for hver snuing i alt 4 (5) 5 (6) ganger til hver side
av merket midt bak.
NB! For å unngå hull når det snus, strikkes kastet sammen
med neste m.
Fortsett rundt i glattstrikk over alle m. Når arbeidet måler 17
(18) 19 (20) cm (fra brettekanten midt foran), økes 1 m på
hver side av merket både foran og bak på hver 2. omgang i
alt 7 (7) 8 (8) ganger = 152 (160) 172 (180) m.
Del arbeidet ved merket midt foran og bak = 76 (80) 86 (90)
m til hvert ben som strikkes ferdig hver for seg. Sett ett merke
på innsiden av benet og fell ved å strikke 2 m r sammen før
merket og 2 m vridd r sammen etter merket på hver 1,5. (2.)
2. (2.) cm til det gjenstår 48 (52) 52 (56) m.
Strikk til benet måler 23 (31) 36 (41) cm eller til 4 cm fra ønsket
lengde. Str videre ca 4 cm i vr-bordstrikk 2 r, 2 vr. Fell av.
Brett kanten i livet mot vrangen og sy til med løse sting.
Trekk elastikk i løpegangen.

LUE

RAGLANFELLING
Sett alle delene inn på rundp nr 4 i denne rekkefølgen:
Bakstykket, ene ermet, forstykket, andre ermet = 200 (220)

Legg opp 108 (120) m med lyng på liten rundp nr 3 og strikk

240 (260) m. Sett ett merke i hver sammenføyning

vrangbord rundt med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 10 (12) cm.

(= i overgangen mellom erme/for- og bakstykke). Fortsett

Skift til rundp nr 4. Strikk mønster etter diagram B og deretter

rundt med mønster etter diagram B og videre mønster etter

17 omganger mønster etter diagram C. Fortsett med lyng

diagram C, samtidig som det felles til raglan på hver side

til hel lengde.

av merkene ved å strikke 2 m r sammen etter hvert merke

Når arbeidet måler 27 (29) cm strikkes 3 m r sammen omgangen

og 2 m vridd r sammen før hvert merke = 8 m felt på omgangen.

rundt = 72 (80) m.

Gjenta fellingene på hver 2. omgang i alt 13 (14) 15 (16)

Strikk 1 omgang uten felling.

ganger = 31 (35) 39 (43) m igjen på forstykket. Fell av de midterste

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m,

9 (11) 13) 15 m på forstykket til halsringning. Strikk fram til

stram til og fest tråden.

trådskriftet og klipp av trådene. Begynn omgangen midt
foran. Fortsett fram og tilbake med mønster etter diagram C
og fell videre til halsringning 2 m i begynnelsen av hver p 1 gang

HØYRE VOTT

i hver side, videre 1 m i begynnelsen og slutten av hver 2. p.

Legg opp 30 (38) m med lyng på strømpep nr 3 og strikk

NB! Raglanfellingen fortsetter som før på p fra rettsiden.

vrangbord rundt med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 6 (8) cm.

Når halsfellingen møter raglanfellingen strikkes halskant:

Strikk 1 omgang glattstrikk. Skift til strømpep nr 4.
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Strikk 10 omganger glattstrikk.

DIAGR A M A, B, C

Høyre vott: Strikk 2 r, sett ett merke, øk 1 m (øk ved å strikk
tråden mellom 2 m vridd r), 1 m r, øk 1 m, sett ett merke.
Strikk omgangen rundt.
Strikk 1 omgang uten økninger. Fortsett å øke 1 m innenfor
hvert merke på hver 2. omgang til det er 5 (7) m mellom
merkene. Strikk 1 omgang glattstrikk.
Neste omgang: Strikk 2 r, sett de neste 6 (6) m på en hjelpep
tråd, legg opp 6 (6) nye m og strikk videre over alle m til

C

arbeidet måler 14 (17) cm.
Sett ett merke i hver side og fell slik:
*Strikk 1 r, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, strikk til
det gjenstår 3 m før neste merke, strikk 2 r sammen, 1 r*,

Gjenta

gjenta fra *-* omgangen rundt.
Gjenta fellingene på hver omgang til det gjenstår 8 m.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m, stram
til og fest tråden.
Tommel: Sett de avsatte 5 (7) m fra hjelpetråden, + 1 m i hver
side og de 5 (7) oppleggs m inn på 4 strømpep nr 3 = 12 (16) m.

B

Strikk glattstrikk rundt til tommelen måler 4 (5) cm.
Fell på hver side som på votten.
Midt på ermet

VENSTRE VOTT

2

4

6

8 år

Gjenta

Strikkes som høyre vott, men speilvendt (tommelen strikkes
si motsatt side, strikk 12 (19) m, sett ett merke, øk 1 m, 1 r, øk

A

1 m, sett ett merke).

Lyng
Kitt

22

4

10
50g = ca 106m

FALK
100 % ren, ny ull – superwash
Ren ull fra Paraguay
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Midt på ermet Gjenta

Dale Falk er et 4-tråds superwashbehandlet
garn i ren, ny ull.
Dale Falk er et virkelig flerbruksgarn.
Du velger Dale Falk til barnhageklær, kofter,
skigensere samt gensere og jakker til både
liten og stor.
Dessuten passer det til alt av tilbehør
fra votter og vanter til støvelfôr, luer, skjerf
og halser.

•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og tilbehør til håndstrikking,
til faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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