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2,5+3

2,5+3

DALETTA

289·05 GENSER OG JAKKE
DESIGN

DALE GARN

GARN

DALET TA
100 % ren, ny ull
50 gram = ca 141 meter

STØRRELSER

(XS)

S

PLAGGETS MÅL
Genser og jakke
Overvidde
Lengde
Ermelengde

(85)
(52)
(44)

91
54
45

GARNFORBRUK
Genser
Frg 1
Frg 2
Frg 3

(250) 300 (300) 350 (350)
(100) 150 (150) 200 (200)
(100) 150 (150) 200 (200)

g
g
g

Jakke
Frg 1
Frg 2
Frg 3

(300) 350 (350) 400 (400)
(100) 150 (150) 200 (200)
(100) 150 (150) 200 (200)

g
g
g

FARGEFORSLAG
Genser		
Frg 1
0017 Hvit
Frg 2
6054 Petrol
Frg 3
6015 Turkis
PINNEFORSLAG
TILBEHØR JAKKE
Delbar glidelås ca

(M)

L

(XL)

(97) 102 (108)
(56) 58 (60)
(46) 48 (50)

cm
cm
cm

Jakke			
Frg 1
4672 Mørk aubergine
Frg 2
4516 Skarp rosa
Frg 3
4711 Lys rosa

STRIKKEFASTHET

28 m = 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.

Rundp og strømpep nr. 2,5 og 3
FORKORTELSER		r=rett, vr=vrang, m=maske, p=pinne
(46)

48

(49)

51

(53)

cm

GENSER
FOR - OG BAKSTYKKE
Legg opp (240) 256 (272) 288 (304) m med frg 1 på p nr 2,5.
Strikk 6 omg glattstrikk og 1 omg vr. Alle mål skal tas fra vr
omg. Bytt til p nr 3. Strikk 11 omg ensfarget og videre
mønster til arb måler ca (52) 54 (56) 58 (60) cm. Det skal
helst være en hel bord og 4 omg frg 1 til slutt. Strikk deretter
1 omg vr og 6 omg glattstrikk. Fell av.

ERMER
Legg opp (52) 54 (56) 58 (60) m på p nr 2,5. Strikk 6 omg
glattstrikk og 1 omg vr. Bytt til p nr 3. Strikk 11 omg ensfarget
og deretter mønster etter diagrammet. Tell ut slik at merket
for ’Midten’ kommer midt på ermet. Øk 2 m midt under
ermet hver 5. omg (28) 29 (30) 32 (34) ganger = (108) 112

(116) 122 (128) m. (Begynn å øke i 5. omg etter vr omg).
Fortsett uten å øke til ermet fra vr omg måler ca (42) 44 (46)
48 (50) cm. Det skal helst være en hel bord og 4 omg frg 1 til
slutt. Strikk deretter 1 omg vr og 6 omg glattstrikk til belegg.
Fell av litt løst.

MONTERING
Damp delene lett. Brett i vrangomg øverst og nederst på
bolen og nederst på ermene og sy pent til på vrangen. Mål
vidden øverst på ermene og merk av til ermehull tilsvarende
på genseren. Sy 2 maskinsømmer rundt merkingen og klipp
opp mellom sømmene. Sy ermene i genseren. Brett belegget
over klippekanten på vrangen og sy til. Sy sammen på
skuldrene med kastesting, men la det være ca 25 - 28 cm
åpning midt på. Damp over alle sømmer.
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JA KKE

DIAGR A M

Strikkes som genser, men det skal felles til rund hals: Strikk til
bolen måler (46) 48 (49) 51 (53) cm. Sett en merketråd i 1 m i
hver side = merkem. Det skal nå være (119) 127 (135) 143
(151) m mellom merke m, foran og bak. Fell av de midterste

Midt på
erme

(31) 33 (33) 35 (35) m på forstykket. Strikk fram og tilbake og
fell til halsen, annenhver p på hver side, 3 m 1 gang, 2 m 2
ganger og 1 m (2) 2 (3) 3 (4) ganger. Strikk til lengden er (50)
52 (54) 56 (58) cm. Fell de midterste (43) 45 (47) 49 (51) m.
Strikk hver side for seg og fell til nakken 2 m 1 gang og 1 m 1
gang. Strikk til lengden er (52) 54 (56) 58 (60) cm. Fell av eller
sett m på en tråd.

1 rapport,
gjenta

ERMER
Strikkes likt som til genser.

MONTERING OG KANTER
Damp delene lett. Sy en tråkletråd hele veien i den midterste
m på forstykket. Sy to sømmer med maskin på hver side av
tråklingen og klipp opp mellom sømmene. Mål vidden øverst
på ermene og merk av til ermehull tilsvarende på jakken. Sy 2
maskinsømmer rundt merkingen og klipp opp mellom dem.
Bruk frg 1 og p nr 2,5. Strikk opp ca 14 m pr 5 cm langs den
ene forkanten = 1 p r. Strikk 1 p vr og 1,5 cm glattstrikk. Fell
av. Gjør det samme langs den andre kanten. Sy eller mask
sammen på skuldrene. Strikk halskant i frg 1 slik: Legg tråden
under kanten og strikk opp ca 14 m pr 5 cm på p nr 2,5.
Strikk 6 cm 1 r, 1 vr. Fell av. Brett kanten dobbel mot vrangen
og sy til. Sy glidelås i åpningen foran. Den skal gå helt opp til
bretten på halskanten. Sy ermene i jakken. Brett belegget
over klippekanten og sy fast. Brett beleggene nederst på
ermer og bol mot vrangen og sy pent til.

1 rapport,
gjenta

= Frg 1
= Frg 2
= Frg 3
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FOTO OG REPRO: NILS SKOGSTRØM | HÅR OG MAKE-UP: IRENE RINDE | DESIGN OG LAYOUT: PLAYDESIGN.NO | TAKK TIL ALDO SKO I BOGSTADVEIEN FOR UTLÅN AV STYLING
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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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