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DALE PURE ECO WOOL

318·14 GENSER OG LUE
DESIGN

Kari Haugen

GARN

DALE PURE ECO WOOL 70% økologisk
ull, 30% alpakka, 50 gram = 112 meter

STØRRELSER

6

(12)

24

(36)

mnd

PLAGGETS MÅL
Overvidde
Hel lengde
Ermelengde

52
28
15

(57)
(32)
(18)

62
37
21

(68)
(42)
(24)

cm
cm
cm

GARNFORBRUK
Genser
Natur 1201
Lue
Natur 1201

3

(4)

4

(5) nøster

1

(1)

1

(1)

TILBEHØR

3 knapper

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

nøste

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 (318∙14)
BOLEN
Legg opp 112 (124) 136 (148) m på rundp nr 3,5 og strikk vrangbord rundt 2 r, 2 vr til arbeidet måler 4 (4) 5 (5) cm.
Skift til rundp nr 4 og strikk glattstrikk, samtidig som det på 1.
omgang økes 2 m jevnt fordelt = 114 (126) 138 (150) m.
Når arbeidet måler 19 (22) 26 (30) cm felles 6 (8) 8 (10) m i hver
side = 51 (55) 61 (65) m til for - og bakstykke.

BAKSTYKKET
Strikk glattstrikk videre fram og tilbake og fell til ermehull i hver
side på hver 2. p 2,1 m = 45 (49) 55 (59) m.
Strikk til arbeidet måler 26 (30) 35 (40) cm.
Sett de midterste 21 (23) 25 (27) m på en hjelpep til nakke.
Høyre side
Fortsett i glattstrikk fram og tilbake og fell videre til nakken 1 m

= 11 (12) 14 (15) skulderm.
Strikk til arbeidet måler 28 (32) 37 (42) cm.
Fell av skulderm.
Venstre side
Strikk og fell som på høyre side, men speilvendt.
Ved hel lengde settes m på en hjelpep.

FORSTYKKET
Strikk og fell til ermehull som på bakstykket.
Når arbeidet måler 23 (27) 31 (36) cm settes de midterste 11
(11) 13 (15) m på en hjelpep til hals og hver side strikkes ferdig
for seg.
Høyre side
Fortsett i glattstrikk fram og tilbake og fell videre til halsringning på
hver 2. p 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) = 11 (12) 14 (15) skulderm.
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Knapphull
Strikk 2 m r sammen, 1 dobbelt kast, 2 m vridd r sammen.
På neste p strikkes 1 r, 1 vridd r i det doble kastet.
Legg knapphullskanten over knappekanten og sy sammen
ytterst mot ermehullet.
Sy sammen skulderen på venstre side.
Halskant
Strikk opp 10-11 m pr 5 cm langs halskanten og over endene
av knappekantene, ta med m på hjelpep.
Strikk 2 p vrangbord fram og tilbake med 2 r, 2 vr. På neste
p strikkes 1 knapphull rett over de andre knapphullene.
Fortsett med 2 p vrangbord. Strikk til slutt 5 p glattstrikk.
Fell av. La kanten rulle seg utover.
Montering
Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter skuldersømmen.
Sy i knapper.

LUE
Legg opp 72 (76) 84 (92) m på strømpep nr 3,5 og strikk 5 omg
Strikk til arbeidet måler 28 (32) 37 (42) cm.

glattstrikk rundt til rullekant.

Fell av skulderm.

Skift til strømpep nr 4 og strikk videre 2 r, 2 vr. Når arbeidet

Venstre side

omgangen rundt = 36 (38) 42 (46) m.

Strikk og fell som på høyre side, men speilvendt.
Når arbeidet måler 26,5 (30,5) 35,5 (40,5) cm settes

måler 12 (13) 14 (16) cm, felles det ved å strikke 2 m r sammen
Fortsett i glattstrikk. Strikk 1 omgang og fell 4 (6) 2 (6) m jevnt
fordelt = 32 (32) 40 (40) m.

m på en hjelpep.

Strikk 1 omgang uten felling.

ERMET

gjenta *-* omgangen rundt.

Legg opp 28 (32) 36 (36) m på strømpep nr 3,5 og strikk
vrangbord rundt 2 r, 2 vr til arbeidet måler 4 (4) 5 (5) cm.
Skift til strømpep nr 4 og strikk glattstrikk. Samtidig som det
på 1. omgang økes 4 (2) 0 (2) m jevnt fordelt = 32 (34) 36 (38)
m. Videre økes 2 m midt under ermet hver 2,5 cm (likt alle
størrelser) 4 (5) 6 (7) ganger = 40 (44) 48 (52) m.
Når ermet måler 15 (18) 21 (24) cm, felles 6 (8) 8 (10) m midt
under ermet. Strikk videre fram og tilbake og fell til ermetopp

På neste omgang felles slik: Strikk * 2 r sammen 2 (2) 3 (3) r*,
Strikk 1 omgang uten felling.
På neste omgang felles slik: Strikk * 2 r sammen 1 (1) 2 (2) r*,
gjenta *-* omgangen rundt = 16 (16) 24 (24) m.
Str 6 (12) mnd: Strikk 2 r sammen omgangen rundt = 8 m.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt.
Str 24 (36) mnd: Gjenta fellingen, men med 1 m mindre mellom
hver felling = 16 m.
Avslutt som str 6 (12) mnd.

i hver side på hver 2. p 2,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) m, deretter
felles 5 (5) 4 (4) m i begynnelsen av hver p 4 (4) 6 (6) ganger.
Fell av de resterende 6 (8) 6 (8) m.

MONTERING
Knappekant på bakstykkets høyre side
Sett m fra hjelpep inn på p nr 3,5 og strikk vrangbord fram
og tilbake 2 r, 2 vr til kanten måler 3 cm.
Fell av med r og vr m.
Merk av for 2 knapper jevnt fordelt, den ytterste ca 1 cm fra
ermesiden (den 3. kommer i halskanten).
Knapphullskant på forstykkets høyre side
Strikkes som knappekanten, men med knapphull tilsvarende
merkene midt på kanten.
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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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