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VEILEDNING Herlig genser, kort modell,  
i rettstrikket sennepsgult  
Panduro Pure Wool garn.
Størrelse
XS(S)M(L)XL(XXL)

MÅL FERDIG PLAGG 
Omkrets 94(102)110(118)126(134) cm 
Lengde 50(52)54(56)59(62) cm 
Ermets lengde på undersiden 
46(47)48(49)49(50) cm

Stikketeknikker:
•  Vrangbord: 

stikk *1 r, 1 vr*, gjenta *-* 
På vrangen, strikk en rett maske  
over en rett maske og en vrang 
maske over en vrang.

•  Rettstrikking: 
På vrangen strikk en rett maske over 
en rett maske og en strikk m rette på 
både rett- og vrangsiden.

•  Vrangbord rundt: strikk *1 r, 1 vr*, 
gjenta *- *.

Strikkefashet:
18 m x 34 omg rettstrikking = 10 cm

Bakstykke
Legg opp 86(94)100(108)114(122) m og 
strikk vrangbord 2 cm. Strikk deretter 
rettstrikking.
Når arbeidet måler 33(34)35(36)39(41) cm,  
fell til ermehull i begge sider på 
annenhver omg 1x4(4)4(4)5(5) m, 
1(1)2(2)2(2)x2 m og 1(1)1(1)2(2)x1 m = 
72(80)82(90)92(100) m.
Når ermehullet måler  
15(16)17(18)18(19) cm, fell til halsringning  
34(34)36(36)38(38) m midt bak og 
strikk hver side av halsringningen for 
seg. Fell til skulder på annenhver omg 
1x5(7)7(9)9(9) m, 2x6(7)7(8)8(10) m og fell 
samtidig 2x1 m på annenhver omg ved 
halsringningen.

Strikk den andre siden av halsringnin-
gen på samme måte.

Garnforbruk
Panduro Pure Wool
Sennepsgul  450(500)550(600)650(700) g

Tilbehør
Pinner:
Nr. 6 eller det som passer strikkefastheten 
Rundpinne (40 cm):
Nr. 5½ til halsringningen



Forstykke
Strikk som bakstykket til ermehullet måler 
8(9)10(11)11(12) cm.

Fell av de midterste 26(26)28(28)30(30) m  
til halsringning og strikk hver side av 
halsringningen for seg. Fell 2x2 m og 2x1 m 
på annenhver omg ved halsringningen.

Når ermehullet måler 15(16)17(18)18(19) cm,  
fell av til skulder på annehver omg 
1x5(7)7(9)9(9) m, 2x6(7)7(8)8(10) m.

Strikk den andre siden av halsringningen 
på samme måte.

Ermer
Legg opp 38(40)40(42)44(44) m og strikk 
vrangbord 9 cm. Strikk deretter rettstrik-
king.

Når arbeidet måler 19(19)20(22)19(20) cm, 
øk 1 m i begge sider. Gjenta økningene 
5(6)7(8)9(11) ganger med 4,5(4)3,5(3)3(2,5) cm  
mellomrom= 50(54)56(60)64(68) m.

Når arbeidet måler 46(47)48(49)49(50) cm, 
fell av i begge sider på annenhver omg 
1x4(4)4(4)5(5) m, 1x2 m og 6(6)7(7)7(8)x1m. 
Fell av de resterende m.

Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering
Legg delene ut på et jevnt underlag med 
vrangsiden opp, fukt ved å spraye på 
vann og la tørke. Sy skuldersømmene.

Halsringningens kant: Plukk opp 
108(108)112(112)114(114) m rundt halsringnin-
gen på rundpinnen ved hjelp av garnet. 
Strikk 2 cm vrangbord rundt. Fell av med 
vrangbordstrikking.

Sy fast ermene i ermehullet. Sy ermesøm-
mene og sidesømmene.


