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328∙07 BESTIS BASIC UNI-GENSER
DESIGN

Bente Presterud Røvik

GARN

LANOLIN WOOL 100 % ren ny ull,
50 gram = ca 100 meter
		
STØRRELSER
4
(6)
8
(10)
år
PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
GARNFORBRUK
Alt 1
Natur 1401
Sandbeige 1405
Espresso 1406
Alt 2
Sandbeige 1405
Natur 1401
Marineblå 1408

65
40
29

(72)
(44)
(33)

79
48
36

(86)
(52)
(40)

cm
cm
cm

6
(7)
7
(8) nøster
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser
6
(7)
7
(8) nøster
1 nøste til alle størrelser
1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr 3,5 og 4
Liten rundp nr 3,5
Eventuelt heklenål nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikket mønster på p nr 4 = 10 cm

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

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.
Plaggdelene strikkes i glattstrikk, men skal vrenges før de monteres,
slik at vrangen kommer ut. Ta hensyn til dette når du strikker.

BOLEN

Strikk videre i glattstrikk fram og tilbake.

Bruk natur for fargealt 1 eller sandbeige for fargealt 2.

Fell samtidig videre til ermehull i hver side på hver 2. p:

Legg opp 136 (152) 168 (184) m på rundp nr 3,5 og strikk

2,2,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1,1) m = 57 (61) 65 (69) m.

vrangbord 2 r, 2 vr rundt i 4 (4) 5 (5) cm.

Når ermehullet måler 9 (10) 11 (12) cm, og arbeidet i alt

Vreng arbeidet. Skift til rundp nr 4. Strikk 1 omg glattstrikk,

måler 36 (40) 44 (48) cm, felles de midterste 23 (25) 27

øk samtidig 6 m jevnt fordelt = 142 (158) 174 (190) m.

(29) m av til hals.

Sett et merke i hver side, med 71 (79) 87 (95) m hver til

Strikk hver del ferdig for seg.

for- og bakstykke. Fortsett i glattstrikk.

Fell videre til hals på hver 2. p: 2,2,1,1 m

Når arbeidet måler 27 (30) 33 (36) m felles 4 (4) 6 (6) m

= 11 (12) 13 (14) skulderm.

i hver side til ermehull.

Fell av når arbeidet måler 40 (44) 48 (52) cm.

Strikk hver del ferdig for seg.

FORSTYKKET
BAKSTYKKET

= 67 (75) 81 (89) m.

= 67 (75) 81 (89) m.

Strikk videre i glattstrikk fram og tilbake.
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hver 2. p slik:
3,2 m, 1 m til ermetoppen måler ca 4 (4) 5 (5) cm, deretter 2,2,3 m.
Fell av resterende m.
Ermetoppen måler ca 6 (6) 7 (7) cm, og ermet måler i alt
ca 35 (39) 43 (47) cm.
Vreng ermet – dette er nå den nye retten.
Strikk et erme til på samme måte.

MONTERING
Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy i ermene.

HALSKANTEN
Fargealt 1: Strikk opp ca 21 m per 10 cm rundt halsen fra
retten med natur på liten rundp nr 3,5. Det totale m-tallet
må være delelig med 5.
Strikk rundt i vrangbord med 2 r, 3 vr, i farger slik:
1 cm espresso, 1 cm natur, 1 cm sandbeige, 1 cm natur. NB!
Når det byttes farge strikkes 1. omgang med ny farge i glattstrikk.
Samtidig, når kanten måler 2 cm, felles alle 3 vr til 2 vr.
Fell av.
Hekle eventuelt en rad kjedemasker med natur i overgangen
mellom bol og halskant.
Fargealt 2: Strikk opp ca 21 m per 10 cm rundt halsen fra
retten med sandbeige på rundp nr 3,5. Det totale m-tallet
må være delelig med 5.
Fell samtidig i sidene til ermehull som på bakstykket = 57 (61)
65 (69) m.
Når ermehullet måler 4 (5) 5 (6) cm, og arbeidet i alt måler 31
(35) 38 (42) cm, felles de midterste 11 (13) 15 (17) m av til hals.
Strikk hver del ferdig for seg.
Fell videre til hals på hver 2. p: 3,3,2,2,1,1 m = 11 (12) 13 (14) skulderm.
Fell av når arbeidet måler 40 (44) 48 (52) cm.

Strikk rundt i vrangbord med 2 r, 3 vr, i farger slik:
1 cm marine, 1 cm sandbeige, 1 cm natur, 1 cm sandbeige. NB!
Når det byttes farge strikkes 1. omgang med ny farge i glattstrikk.
Samtidig, når kanten måler 2 cm, felles alle 3 vr til 2 vr.
Fell av.
Hekle eventuelt en rad kjedemasker med sandbeige i overgangen
mellom bol og halskant.

Vreng arbeidet – dette er nå den nye retten.

ERMENE
Fargealt 1: Legg opp 40 (44) 44 (48) m med espresso på
strømpep nr 3,5 og strikk rundt i vrangbord med 2 r, 2 vr, i
farger slik: 1 cm espresso, 1 cm natur, 1 cm sandbeige, 1 (1) 2
(2) cm natur. NB! Når det byttes farge strikkes 1. omgang med
ny farge i glattstrikk. Kanten måler 4 (4) 5 (5) cm. Det skal
strikkes videre med natur til ferdig mål.
Fargealt 2: Legg opp 40 (44) 44 (48) m med marine på
strømpep nr 3,5 og strikk rundt i vrangbord med 2 r, 2 vr, i
farger slik: 1 cm marine, 1 cm sandbeige, 1 cm natur, 1 (1) 2 (2)
cm sandbeige. NB! Når det byttes farge strikkes 1. omgang
med ny farge i glattstrikk. Kanten måler 4 (4) 5 (5) cm. Det skal
strikkes videre med sandbeige til ferdig mål.
Begge modeller: Vreng arbeidet. Skift til strømpep nr 4. Strikk
1 omgang r, øk samtidig 3 (1) 3 (1) m jevnt fordelt = 43 (45) 47
(49) m. Strikk rundt i glattstrikk.
Når arbeidet måler 6 cm økes 2 m midt under ermet. Gjenta
økingene hver 4. cm ytterligere 5 (6) 7 (8) ganger = 55 (59) 63
(67) m. Når arbeidet måler 29 (33) 36 (40) cm felles 4 (4) 6 (6)
m midt under ermet = 51 (55) 57 (61) m.
Strikk videre fram og tilbake, og fell til ermetopp i hver side på
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

NATURAL

LA NOLIN
WOOL
100 % ren, ny ull
WOOLMARK-sertifisert garn.
Produsert i EU

Natural Lanolin Wool er et 4-tråds
naturlig ullgarn som ivaretar ullas
opprinnelige egenskaper. Det betyr
maksimal elastisitet og god varme- og
isolasjonsevne selv når plagget er vått.
Etter farging tilsettes lanolin som er
naturlig ullfett som øker ullas selvrensende og fuktabsorberende egenskaper. Det gir deg et garn med de beste
bruksegenskapene til f.eks. bleiebukser,
ullundertøy, sokker og alle typer plagg til
sport og fritid.

10

4

22
50 gram = ca 100 meter

•
•
•
•
•

Ullvugge 30 °C
Vrenges før vask
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm.
50 gram = ca 100 meter.
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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
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