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KIDSILK ERLE

COTINGA

329∙08 SMOKY GREEN VA MSEGENSER & HALSTUBE
DESIGN

Kari Haugen/Brit Frafjord Ørstavik

GARN

COTINGA, 70 % SW merinoull, 30 % alpakka,
50 gram = ca 80 meter
KIDSILK ERLE, 56 % kid mohair, 26 % silke,
18 % ull, 50 gram = ca 325 meter

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
Hals

99 (108) 117
66 (68)
70
48 (49)
50
Ca 30 x 80 cm

GARNFORBRUK
Genser
COTINGA
Blekgrønn 8231
Hals
COTINGA
Mosegrønn 8231
KIDSILK ERLE
Lys blå 5630
PINNEFORSLAG

(XL)

XXL

(123)
(72)
(51)

132
74
52

cm
cm
cm

(17)

18

nøster

12 					

nøster

2 					

nøster

14

(M)

(15)

L

16

Liten og stor rundp og strømpep nr 4,5 og 5
Rundp nr 12 til hals
Heklenål nr 10 til hals

STRIKKEFASTHET
Genser
18 m i glattstrikk på p nr 5 = ca 10 cm
Hals
8 m glattstrikk på p nr 12 = 10 cm

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

(19) 20 (20) 20 ganger = 80 (82) 86 (88) 90 m. Strikk til

BOLEN

m midt under ermet.

Legg opp 178 (194) 210 (222) 238 m på rundp nr 4,5 og strikk
3 cm glattstrikk rundt. Strikk 1 omgang vr til brettekanten.
Skift til p nr 5 og strikk videre i glattstrikk. Når arbeidet måler
43 (44) 45 (46) 47 cm målt fra omgangen med vr, skal det
felles 8 m i hver side = 81 (89) 97 (103) 111 m igjen til for- og
bakstykket. Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

ERMENE
Legg opp 38 (40) 42 (44) 46 m på strømpep nr 4,5 og strikk
8 (8) 9 (9) 10 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 5,
øk på 1. omgang 4 m jevnt fordelt og strikk glattstrikk. Øk
videre 2 m midt under ermet hver 2.cm (likt alle størrelser) 19

ermet måler 48 (49) 50 (51) 52 cm og fell på siste omgang 8
Strikk det andre ermet på samme måte.

SAMMENSTRIKKING MED RAGLAN
Sett erme + forstykke + erme + bakstykke inn på samme
rundp nr 5 = 306 (326) 350 (366) 386 m.
La omgangen begynne med venstre erme bak (etter bakstykket). Strikk 1 omgang r, men ikke strikk de 3 siste m av
bakstykket.
Sett 1 merke i hver sammenføyning = 4 tråder. Strikk 2.
omgang slik (begynn 3 m før første merketråd): *1 vr, 1 r, 2 vr
sammen, 1 r, 1 vr*, strikk glattstrikk til 3 m før neste merketråd og gjenta *-*. Fortsett slik hele omgangen.
HOUSE OF YARN | DALE GARN | COTINGA & KIDSILK ERLE | DG329·08

2

De 5 m som nå er strikket 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, der hvor
ermer og bolen møtes, skal strikkes slik hele tiden. På 3.
omgang skal det felles til raglan på hver side av disse 5 m:
Strikk 2 m r sammen før de 5 m. Etter de 5 m felles slik: Ta 1
m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over = 8 m felt.
Gjenta disse fellingene hver 2. omgang til det er felt 22 (23)
24 (25) 26 ganger = 126 (138) 154 (162) 174 m.
Sett 13 (15) 15 (17) 17 m midt foran på en tråd.
Strikk videre fram og tilbake. Fell til halsen hver 2. p (samtidig
som det felles til raglan) 3 m 1 (1) 1 (1) 2 ganger, 2 m 1 (1) 1
(2) 2 ganger og deretter 1 m til halsfellingen møter raglanfellingen.
Skift til p nr 4,5. Ta med m som ble satt på en tråd og strikk
opp 8-9 m pr 5 cm der det ble felt. Juster antall m slik at det
passer med de 5 m som hele tiden er strikket i 1 r, 1 vr og
strikk 8 cm 1 r, 1 vr over alle m.
Fell av i r og vr. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til
med løse sting.

MONTERING
Sy sammen hullene under ermene. Brett kanten nede mot
vrangen og sy fast med løse sting.

HALS
Bruk et kontrastfarget garn og fingerhekle en lang remse av
lm, litt flere enn det antall m du skal legge opp. På baksiden
av lm vil du se at det går en tråd tvers over
hver lm. Strikk opp 1 m i hver av lm, i denne tversovertråden.
Plukk opp 26 m med 4 tråder COTINGA og 2 tråder KIDSILK
ERLE på rundp nr 12 og strikk glattstrikk fram og tilbake slik:
(1. p = vrangen)
1. p: Ta 1 m vr løs av med garnet foran arbeidet, 1 r, ta 1 m vr
løs av med garnet foran arbeidet, strikk vr til det gjenstår 3 m,
ta 1 m vr løs av med garnet foran arbeidet, 1 r, ta 1 m vr løs
av med garnet foran arbeidet.
2. p: Strikk 1 r, ta 1 m vr løs av med garnet foran arbeidet,
strikk r til det gjenstår 2 m, ta 1 m vr løs av med garnet foran
arbeidet, 1 r.
Gjenta disse 2 p til arbeidet måler ca 160 cm.
La m være på p.

MONTERING
Når du er ferdig med arbeidet, settes m fra begynnelsen av
arbeidet i på en rundp nr 12. Løsne kontrastfargen og trekk
den ut.
Mask sammen arbeidet, slik at det ikke blir «søm».
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN

COTINGA
30 % alpakka, 70 % SW merinoull
Produsert i Peru

Cotinga er et 3-tråds garn i merinoull og
Alpakka som gir myke, kløfrie og
luftige plagg. Det passer supert til
gensere, jakker, tykkere kofter, vester og
alle typer tilbehør til både voksne og barn.
Tykkelsen gir fin effekt i flette- og
hullstrikk og enkle strukturer i rette og
vrange masker.
På pinne nr 5 går det raskt, og her får du
et garn med svært gode strikkeegenskaper.

10

5

18
50 gram = ca 80 meter

•
•
•
•
•

Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5 = 10 cm.

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

50 gram = ca 80 meter

KIDSILK

ERLE
56 % kid mohair
26 % silke, 18 % ull
Produsert i EU

Kidsilk Erle er et luftig, børstet
mohairgarn i luksusklassen som blir
til lekre, florlette og myke plagg. Bruk
det enten alene eller prøv å strikke det
sammen med andre garnkvaliteter. Enten
lagt dobbelt, som mønstereffekt sammen
med et rundspunnet ullgarn eller Alpakka.
Husk at den oppgitte strikkefastheten
er veiledende, og du kan også strikke
Kidsilk Erle tykkere pinner og få et ennå
lettere og luftigere resultat.
Strikkefasthet: 18 masker i glattstrikk
på pinne nr 5,5 = 10 cm.
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5,5

18
50 gram = ca 325 meter

•
•
•
•
•

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

50 gram = ca 325 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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