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337∙11 BENDIK HERREGENSER
DESIGN

Brit Frafjord Ørstavik

GARN
		

FALK 100 % ren, ny ull – superwash,
50 gram = ca 106 meter

STØRRELSER

S

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca
Hel lengde ca
Ermelengde ca
*eller ønsket lengde

96 (104) 115 (122) 129 cm
66 (69) 72 (74)
76 cm
54 cm til alle størrelser*

(M)

L

(XL)

12
1
1
1

PINNEFORSLAG
		

Stor rundp og strømpep nr 3 og 4
Liten rundp nr 4

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

13
2
1
2

(13)
(2)
(1)
(2)

FALK

XXL

GARNFORBRUK
Lys beige melert 2931
Grå melert 0007
Lys grå 6031
Kitt 2425

(12)
(2)
(1)
(1)

3+4

14
3
2
2

nøster
nøster
nøster
nøster

Alternativt garn: NATURAL LANOLIN WOOL,
PURE ECO WOOL, HEILO eller LERKE
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

BOLEN

Når arbeidet måler 8 cm økes 1 m på hver side av merket,

Legg opp 212 (228) 252 (268) 284 m med lys beige melert

gjenta økningene på hver 2. (2.) 1,5 (1,5.) 1,5. cm til i alt 92 (96)

på rundp nr 3 og strikk 7 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

102 (106) 110 m. Strikk til ermet måler ca 54 cm (likt alle

Skift til rundp nr 4 og strikk videre i glattstrikk.

størrelser) eller ønsket lengde. Fell av 12 m midt under ermet.

Sett et merke i hver side med 106 (114) 126 (134) 142 m til for-

Legg arbeidet til side og strikk et erme til på samme måte.

og bakstykket.
Når arbeidet måler 44 (46) 48 (49) 50 cm felles 12 m av

BÆRESTYKKET

(6 m på hver side av merkene) til ermehull.

Sett alle delene inn på rundp nr 4, bakstykket, venstre erme,

Legg arbeidet til side og strikk ermene.

forstykket og høyre erme = 348 (372) 408 (432) 456 m.
Strikk en omgang glattstrikk med lys beige melert og sett

ERMENE

et merke i hver sammenføyning.

Legg opp 48 (48) 52 (52) 56 m med lys beige melert

Fortsett med mønster etter diagrammet. Fell til raglan på hver

på strømpep nr 3 og strikk 7 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr.

omgang 0 (0) 2 (2) 2 ganger og videre på hver 2. omgang til

Sett et merke midt under ermet.

det er felt i alt 30 (33) 36 (38) 41 ganger = 108 (108) 120 (128)

Skift til strømpep nr 4 og strikk videre i glattstrikk, samtidig

128 m.

som det på 1. omgang økes m jevnt fordelt = 52 (52) 56 (56)

Fell til raglan slik: Ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den løse m over før

60 m.

hvert merke og strikk 2 r sammen etter hver merke = 8 m felt.
La m være på p.
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MONTERING
Halskant
Skift lys beige melert og liten rundp nr 3 og strikk
vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr til halskanten måler 6 cm.
Fell løst av med r og vr m.
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting

DIAGR A M

Gjenta

Gjenta

Lys beige melert
Grå melert
Lys grå
Kitt
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GARN BRUKT
I DENNE OPPSKRIFTEN
FALK er et 4-tråds superwashbehandlet
garn i ren, ny ull. FALK er et virkelig flerbruksgarn. Du velger FALK til barnehageklær, 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.

FALK
100 % ren, ny ull – superwash
Sør-Amerikansk ull

FALK blir like fint uansett strikketeknikker.
Flerfarget mønsterstrikk, fletter og
aranmønster, rille- og hullstrikk og alle
typer strukturmønster passer i FALK.

10

4

22
50 gram = ca 106 meter

•
•
•
•

Ullvugge 40 °C
Bruk vaskemiddel for ull/silke
Bruk ikke skyllemiddel
Tørkes flatt

NB! Husk at du kan strikke med FALK,
NATURAL LANOLIN WOOL, PURE ECO
WOOL, LERKE og HEILO etter samme
oppskrift.
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm
50 gram = ca 106 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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dustorealpakka.no

dalegarn.no

knitathome.no

gjestal.no
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FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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HOUSEOFYARN.NO
DUSTOREALPAKKA
DALEGARN.NO
GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY
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FORHANDLERINFORMASJON

HOUSEOFYARN
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