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3,5

ERLE

300·07 R AGLA NGENSER OG LØS HALS
DESIGN

Olaug Kleppe

GARN

ERLE

STØRRELSER

(XS)

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Lengde midt foran
Ermelengde

(95)
(60)
(46)

102 (109) 116 (124) 131 cm
62 (64) 66 (68) 70 cm
47 (48) 48 (49) 49 cm

FARGEFORSLAG

4203 Støvrosa

GARNFORBRUK
Genser
Hals

(200) 200 (250) 250 (300) 300 g
50 g

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m x 28 omg = 10 x 10 cm

(M)

L

(XL) XXL

		
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
FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp (208) 224 (240) 256 (272) 288 m. Strikk glattstrikk rundt.
Når arb måler (47) 47 (48) 49 (49) 50 cm, deles det inn i for- og
bakstykke: Fell av de første 15 m (alle str), strikk (89) 97 (105) 113
(121) 129 m = bakstykket, fell av 15 m, strikk de siste (89) 97 (105)
113 (121) 129 m = forstykket. Legg arb til side og strikk ermene.

ERMER
Legg opp (48) 50 (52) 54 (56) 58 m. Strikk glattstrikk rundt
samtidig som det økes 1 m på hver side av 1 r midtm midt under
ermet ca hver (2) 2 (2) 1 ½ (1 ½) 1 ½ cm (20) 21 (22) 23 (24) 25
ganger = (88) 92 (96) 100 (104) 108 m. Når ermet måler oppgitt
lengde felles midtm + 7 m på hver side av denne = 15 m midt
under ermet og (73) 77 (81) 85 (89) 93 m igjen. Strikk et erme til
på samme måte.

ermer og for- og bakstykket = midtmerker for videre raglanfelling. La omg beg med bakstykkets masker. Strikk 1 omg over
alle m. Neste omg felles raglan i alle 4 sammenføyningene
ved å strikke 2 m r sammen etter hvert merke og 2 m vridd r
sammen før = 8 m felt på omg. Fortsett rundt med glattstrikk
og fell videre raglan annen hver omg på samme måte til i alt
(19) 21 (23) 25 (27) 29 raglanfellinger. Fell av de midterste (17)
19 (21) 23 (25) 27 m på forstykket. Strikk fram til trådskiftet og
klipp av tråden. Beg midt foran. Fortsett fram og tilbake med
glattstrikk og fell raglan som før på p fra retten samtidig som
det felles for halsen i beg av hver p 3,2,2,2,2,1,1 m i hver side til
alle str. Når det ikke er flere m igjen på forstykket, fortsetter
halsfellingen på ermem.
La de resterende m stå på p og strikk opp videre rundt halsen
med pinnen og garn ca 11 m pr 5 cm = 1 omg r. Fell av med r
m.

RAGLANFELLING

LØS HALS

Sett delene inn på en rundp nr 3 ½ i denne rekkefølgen:

Legg opp 150 m. Strikk rundt glattstrikk til arb måler 30 cm.

Bakstykket, ene ermet, forstykket, andre ermet = i alt (324) 348

Fell passe løst av med r m.

(372) 396 (420) 444 m. Sett er merke i overgangen mellom
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design til håndstrikking og tilbehør 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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