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Design: Nanna Helland Berger

Informasjon
NB! Oppskriften er ikke ferdig teststrikket enda, så det kan
forekomme feil i maskeantall, fellinger og garnmengde. Spørsmål eller
tilbakemeldinger sendes til nannaknitting@gmail.com.
Forkortelser:
m = maske
omg = omgang
m.m. = merkemaske

r = rett
vr = vrang

Garnforslag:
Peer Gynt fra Sandnes Garn. 100% norsk ull spunnet i Norge.
Strikkefasthet:
22 m på 10 cm.
Veiledende strikkepinner:
Rundpinner (40 og 80 cm) og strømpepinner nr. 3 og 3,5.
Størrelser:
XXS (XS) S (M) L (XL) XXL
Overviddemål:
87 (94) 101 (109) 116 (123) 130 cm
Garnmengde:
Bunnfarge ca. 500 (550) 600 (650) 700 (750) 800 g
Mønsterfarge ca. 100 g alle størrelser
Til herre/høy dame kan det være nødvendig med 50 g ekstra.

Tips
Størreslene er unisex og kan vike fra det du vanligvis bruker. Mål
omkretsen rundt brystet og legg på ca. 5 cm for å velge størrelse.
Garnforslag og pinnetykkelse er veiledende. Velger du et annet garn må
du sjekke strikkefastheten på garnet først. Strikk uansett en prøvelapp
og mål hvor mange masker du får i bredden på 10 cm. Får du for
mange masker, må du bruke tykkere pinner, får du for få masker,
må du bruke tynnere pinner.
Sliter du med å treffe strikkefastheten, kan du også gå opp eller ned
en størrelse for å få den overvidden som passer deg.
Lengdene på bol og ermer er veiledende. For å finne passende lengde,
mål på en genser du har fra før.
Diagram B er et mønster som gir lange trådsprang. Her kan det være
vanskelig å strikke jevnt, uten at trådene strammer arbeidet for mye.
Tvinn mønstertråden på baksiden ofte og pass på så du klarer å
strekke litt på arbeidet i bredden. Alternativt kan du strikke ensfarget
og sy mønsteret på med maskesting etterpå.

Bol
Legg opp 192 (208) 224 (240) 256 (272) 288 m med bunnfargen på
pinne nr. 3 og strikk vrangbord 1 r, 1 vr ca. 6 cm.
Sett et merke ved omgangens begynnelse og et merke midt i
omgangen, med 96 (104) 112 (120) 128 (136) 144 m på hver side.
Bytt til pinne nr. 3,5 og strikk 2 omg glattstrikk.
Strikk diagram A.
Strikk glattstrikk med bunnfargen til arbeidet måler 35 (36) 37 (38)
39 (40) 41 cm eller ønsket lengde.
Fell 6 m på hver side av merkene til ermehull (=24 m totalt). Du har
nå 84 (92) 100 (108) 116 (124) 132 m på et forstykke og bakstykke.
Legg arbeidet til side mens du strikker ermene.

Ermer
Legg opp 48 (50) 52 (54) 56 (58) 60 m med bunnfargen på
strømpepinne nr. 3 og strikk vrangbord 1 r, 1 vr ca. 6 cm.
Sett et merke rundt omgangens første og siste maske (m.m.).
Skift til strømpepinne nr. 3,5 og strikk 2 omg glattstrikk.
Strikk diagram A.
Strikk glattstrikk med bunnfargen samtidig som du øker 1 m på hver
side av merket ca. hver 2. cm til du har totalt 80 (84) 88 (92) 96
(100) 104 m.
Når arbeidet måler 43 (44) 45 (46) 47 (48) 49 cm eller ønsket
lengde, fell 12 m midt under ermet (5 m før m.m., m.m. og 5 m
etter m.m.).
Strikk et erme til på samme måte.
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= Bunnfarge

Bærestykke
Omgangen starter bak venstre skulder. Sett ermene inn på bolen ved
å strikke ermene inn på samme pinne som maskene til bolen over de
avfelte maskene i sidene. Du har nå 304 (328) 352 (376) 400 (424)
448 m. Maskeantallet er viktig for at mønsteret skal gå opp.
Strikk 8 (10) 12 (14) 16 (18) 20 omg glattstrikk.
Strikk diagram A.
Strikk 2 omg glattstrikk med bunnfargen.
Fell til 266 (287) 308 (329) 350 (371) 392 m ved å strikke 6 m rett,
2 m rett sammen ut omgangen.
Strikk mønster etter diagram B. Diagrammet skal være
sammenhengende, men er oppstykket for å få plass på arket. Start
på nederste linje ved pil 1, fortsett ved pil 2 osv. Fortsett så på nest
nedeste linje ved pil 1, så på nest nederste linje ved pil 2 osv.
Strikk 1 omg glattstrikk.
Fell til 228 (246) 264 (282) 300 (318) 336 m ved å strikke 2 m rett
sammen, 5 m rett ut omgangen.
Strikk 9 omg glattstrikk.
Fell til 190 (205) 220 (235) 250 (265) 280 m ved å strikke 4 m rett,
2 m rett sammen ut omgangen.
Strikk 7 omg glattstrikk.
Fell til 152 (164) 176 (188) 200 (212) 224 m ved å strikke 2 m rett
sammen, 3 m rett ut omgangen.
Strikk 5 omg glattstrikk.
Fell til 114 (123) 132 (141) 150 (159) 168 m ved å strikke 2 m rett,
2 m rett sammen ut omgangen.
Strikk diagram C.
Fell jevnt fordelt til ca. 94 (98) 102 (106) 110 (114) 118 m. Masketallet må være delelig på 2.
Bytt til rundpinne nr. 3 og strikk vrangbord 1 r, 1 vr ca. 7 cm. Fell
løst av og sy vrangborden ned så den ligger dobbelt.
Sy sammen under ermene og fest alle tråder.
Damp strikketøyet ved et fuktig kjøkkenhåndkle og strykejern. Alternativt
kan du dynke plagget i vann og legge flatt på baderomsgulv med
guvlvarme. Her kan du strekke litt på plagget om det er for lite.
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