1581 - Genser med lommer og v-utskjring i Mayflower Easy Care Big.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde cm:
Fg. 184, Sennepsgrønn,
nst.:
Pinne:
Rundpinne (80 cm):
Tilbehør:
Kvalitet:
Strikkefasthet:

S
90
60
11

(M)
(100)
(62)
(11)

L
110
64
12

(XL)
(120)
(66)
(12)

XXL
130
68
13

(XXXL)
(140)
(70)
(13)

5
5
4 knapper fra Villy Jensen, tlf.: 86274711.
Mayflower Easy Care Big. 100 % Ren Ny Ull, 185 m pr. 50 gram.
Vannrett: 18 masker = 10 cm. Lodrett: 26 p = 10 cm. I glattstrikk.

For å oppnå det beste resultat, anbefaler vi at det strikkes på Knit Pro pinne, som er det profesjonelle
arbeidsredskap til strikking og hekling.
Det er en god ide å lese hele oppskriften igennom innen strikkearbeidet påbegynnes, akkurat som det er en
god ide å gjøre en strikkeprøve som fuktes og dras i fasong, Dette mønsteret ”fyller” mere enn glattstrikk.
Mønster:
1. p: rettsiden. 1 rett kantmaske * 1 kast 2 rett, løft kastet over de 2 rettmaskene*.
Fortsert fra * til * pinnen ut. Avslut med 1 rett kantmaske.
2. p: alle maskene strikkes vrang.
De 2 pinnene danner mønster.
Fremgangsmåte.
Bakstykke.
1: Legg opp 80(88)96(104)112(120) masker på p
nr. 5, strikk 6 p rett. Gjelder alle størrelser
2: Strikk 60(62)64(66)68(70) p mønster.
(30,31,32,33,34,35 rapporter).
3: Fell av 4 masker i hver side, la arbeidet hvile.
Gjelder alle størrelser.
Forstykker.
1: Legg opp 40(44)48(52)56(60) masker på p
nr.5.
2: Strikk som på bakstykket, men etter 42 p
mønster (21 rapporter) strikkes 2 m sammen ved
forstykkets forkant på hver 4. p til v-utskjæring.
Gjelder alle størrelser.
3: Når forstykket har samme lengde som
bakstykket felles det 4 masker i siden motsatt
forkanten og maskene settes på en hjelpepinne.
Gjelder alle størrelser.
4: Strikk ett forstykke til, men speilvendt.
Ermer.
1: Legg opp 28(30)32(34)36(38) masker på p nr.
5, strikk 6 p rett. Gjelder alle størrelser.
2: Fortsett i mønster samtidig med at det økes 1
m i hver side på hver 6. p. Maskene strikkes med i
mønster etterhvert.
3: Øk til 58(60)62(64)66(68) masker, strikk
94(96)98(100)102(104) p (47,48,49,50.51,52
rapporter), eller ønsket lengde.
4: Fell av 4 masker i hver side og la de resterende
maskene hvile. Gjelder alle størrelser.
5: Strikk ett erme til.
Samle delene på rundpinnen.
1: Begynn med forkanten av et forstykke, et erme,
bakstykket, et erme og det siste forstykke; de 2
siste maskene fra forstykket, de 2 første maskene

fra ermet, de 2 siste maskene fra samme erme,
de 2 første maskene fra bakstykket, de 2 siste
maskene fra bakstykket, de 2 første maskene fra
neste erme og til sist de 2 siste maskene fra
ermet og de 2 første maskene fra siste forstykke
strikkes vrang på rettsiden og rett på vrangsiden.
2: På hver side av de 4 maskene felles det til
raglan på hver rettpinne. Før vrangmaskene
strikkes 2 masker vridd rett sammen og etter de 4
vrangmaskene strikkes 2 masker rett sammen.
3: Fortsett raglan fellingene til alle forstykkenes
masker samt de 4 vrangmaskene mellom
forstykke og erme er oppbrukt. HUSK fellinger ved
forkantene. Fell av de resterende maskene.
Lommer.
1: Legg opp 28 m på p nr. 5, strikk 6 p rett.
Gjelder alle størrelser.
2: Strikk 26 p mønster (13 rapporter). Gjelder alle
størrelser.
3: Fell løst av.
4: Strikk en lomme til.
Montering.
1: Sy side- og ermesømmene samt sy sammen
under armene.
2: Strikk opp 180(180)190)190200(200) masker
ved forkanterne og rundt nakken. Vær OBS. på at
det skal være likt antall masker i forkantene.
3: Strikk 1 rettrille (2 p rett). Lag 4 knapphuller i
høyre forkant. Begynn etter 2 masker fra nederste
kant og fell av 2 masker. Strikk 8 m mellom hvert
knapphull. På neste pinne legges det opp 2
masker over ”hullet” og det strikkes rett til det er 6
p rett. Fell løst av.
4: Sy lommene på 2 mønstre fra forkanten og 9
mønstre fra rettkanten.
5: Bløtøegg genseren og dra i fasong.

