1583 - Stripete genser med skjerf i Mayflower Easy Care.
Str.:
Overvidde cm:
Lengde cm:
Fg. 053, Mellom koksgrå, nst.:
Fg. 050, Sand, nst.:
Fg. 089, Dyb Grønn, nst.:
Fg. 002, Lysblå, nst.:
Fg. 027, Mørk vinrød, nst.:
Fg. 052, lys grå, nst.:
Pinne:
Rundpinne: 40 cm
Strømpepinne:
Kvalitet:
Strikkefasthet:
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Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Ull, 185 m pr. 50 gram.
Vannrett: 28 masker= 10 cm. Lodrett: 36 p= 10 cm.

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
Striper i nevnte rekkefølge: Koks (053), beige (050), grønn (089), lys blå (002), rød (027), lys grå (052).
Fremgangsmåte:
Bakstykke.
1: Legg opp 120(134)148(162)176(190) masker
på p nr. 3 i koks. Strikk 8 p glatt, start med en
vrangpinne, strikk 1 p rett (vrangen vender mot
rettsiden). Denne pinne er til brettekant, strikk 8 p
glatt og 1 p vrang fra rettsiden.
2: Strikk videre i koks og glattstrikk til det er
38(38)42 (42)46(46) p fra brettekanten.
3: Strikk nå samme antall p i de neste striper, men
den siste stripen (lys grå) strikkes kun 34(34)
38(38)42(42) p, her fekkes de midterste 40
(45)50(55)60(65) maskene til hals og hver side
strikkes ferdig for seg.
4: Fell 1x2 masker mot halsen (gjelder alle
størrelser). Fell de siste maskene til skulder.
Strikk den andre siden speilvendt.
Forstykke.
1: Strikkes som bakstykket til det er 4 striper;
avslutt med lys blå. Gjelder alle størrelser.
2: Del arbeidet: Sett de 2 midterste maskene på
en nål og strikk hver side ferdig for seg.
3: Strikk 1 m mot halsen og strikk 2 m sammen
innenfor denne, skiftevis på hver 2. og hver 4. p til
det er samme antall masker som på bakstykkets
skulder. På den ene siden av halsen strikkes rett
sammen og på den andre siden vridd rett
sammen. Strikk til forstykket har samme lengde
som bakstykket. (Husk stripene).
4: Strik den andre siden speilvendt.
Ermer.
1: Legg opp 44(46)48(50)52(54) masker på p
nr. 3 i koksgrå, strikk som for bakstykke.

2: Strikk økinger først og sist på hver 6. p til
102(106)110(114)118(122) masker, begynn på
første rettpinne etter kanten. Husk striper som på
bolen.
3: Etter 5 striper felles alle m av. Gjelder alle
størrelser.
Montering.
1: Sy skulder- og ermesømme.
2: Sy sidesømmene ved de 4 første stripene.
3: Sy i ermerne ved de siste 2 stripene.
4: Sett de 2 m fra nålen foran på genseren på
rundpinne nr. 3 og strikk
160(166)172(178)184(190) masker opp rundt i
halsen; OBS! At det er likt antall masker i hver
side av forstykkene.
5: Strikk 1 omg vrang, 8 omg rett, hvor det på
hver omgang strikkes 2 m sammen før og etter de
2 midtmaskene. På den ene side rett sammen og
på den andre siden vridd rett sammen. Strikk 1
omg vrang, strikk 7 omg rett, hvor det på
annenhver omg økes 1 maske før og etter de 2
midtmaskene. Fell løst av.
6: Brett og sy halskanten på vrangsiden.
7: Fest tråder. Bløtlegg genseren og dra i fasong.
Skjerf.
2 nøster av hver farge.
1: Legg opp 125 masker på p nr. 3 og strikk ribb
(1 rett, 1 vrang).
2: Strikk striper som på genseren til ønsket lengde
og fell løst av.

