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VEILEDNING

Strikkefasthet:
Prøvelappen måles uten å strekkes 
eller presses.
Strikk rutemønster 1 på pinner nr. 6: 
18 m og 30 pinner = 10 x 10 cm.

Patentstrikk:
1. pinne (retten): * 1 r, 1 vr *,  
gjenta fra * til *.
2. pinne (vrangen): Strikk alle masker 
rett.
3. pinne (retten): * 1 r i midten av 
masken fra forrige pinne, 1 vr *,  
gjenta fra * til *.
Gjenta deretter 2. og 3. pinne.

Rutemønster 1:
* 34 pinner med følgende fordeling av 
masker: 1 kantm, –a) 19 –b) 24 m pat
entstrikk, 19 m rettstrikk, 19 m patent
strikk, 19 m rettstrikk, –a) 19 –b) 24 m 
patentstrikk, 1 kantm;

34 pinner med følgende fordeling 
av masker: 1 kantm, –a) 19 –b) 24 m 
rettstrikk, 19 m patentstrikk, 19 m 
rettstrikk, 19 m patentstrikk, –a) 19 –b) 
24 m rettstrikk, 1 kantm *.
Gjenta fra * til *.

Rutemønster 2:
* 34 pinner med følgende fordeling 
av masker: 1 kantm, –a) 19 –b) 24 m 
rettstrikk, 19 m patentstrikk, 19 m 
rettstrikk, 19 m patentstrikk, –a) 19 –b) 
24 m rettstrikk, 1 kantm;
34 pinner med følgende fordeling av 
masker: 1 kantm, –a) 19 –b) 24 m pat
entstrikk, 19 m rettstrikk, 19 m patent
strikk, 19 m rettstrikk, –a) 19 –b) 24 m 
patentstrikk, 1 kantm *
Gjenta fra * til *.

Rutemønster 3:
* 34 pinner med følgende fordeling  
av masker: 1 kantm, –a) 19 –b) 21 m 
patentstrikk, 19 m rettstrikk, 19 m  
patentstrikk, –a) 19 –b) 21 m rettstrikk,  
1 kantm;
34 pinner med følgende fordeling 
av masker: 1 kantm, –a) 19 –b) 21 m 
rettstrikk, 19 m patentstrikk, 19 m 
rettstrikk, –a) 19 –b) 21 m patentstrikk, 
1 kantm *.
Gjenta fra * til *.

Mål, plaggets overvidde: 
–a) 108 cm –b) 118 cm

Størrelser: 
–a) S/M –b) L/XL
Modellen på bildet har på seg størrelse 
–a) S/M.

Materialer:
Alpaca Gold (garnalternativ: Alpaca 
Silver) –a) 12 –b) 13 nøster

Pinner: 
Nr. 5½ og 6 

Høyhalset genser i Alpaca Gold



Bakstykke
Bruk pinner nr. 5½ og legg opp –a) 97 –b) 107 m.  
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr.
Når bakstykket måler 7 cm, bytt til pinner nr. 6 og strikk 
rutemønster 1.
Skuldre: Når arbeidet måler –a) 60 cm –b) 61 cm, feller 
du på begynnelsen av hver pinne, slik: –a) 10 m 2 ggr, 
8 m 1 gang –d) 11 m 2 ggr, 9 m 1 gang.
Halsåpning: 2 cm etter der du begynte å felle til skuld
rene, feller du av de resterende –a) 41 –b) 45 m.

Forstykke
Bruk pinner nr. 5½ og legg opp –a) 97 –b) 107 m.  
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr.
Når forstykket måler 7 cm, bytt til pinner nr. 6 og strikk 
rutemønster 2.
Halsåpning: Når arbeidet måler –a) 56 cm –b) 57 cm, 
feller du av de midterste –a) 21 –b) 25 m og strikker  
deretter de to skuldrene hver for seg. Fell på 
begynnelsen av hver pinne som starter ved halsåp
ningen, slik: 3 m 1 gang, 2 m 2 ggr, 1 m 3 ggr.
Skuldre: Når du har strikket 4 cm fra halsåpningens 
kant nederst, feller du som på begynnelsen av hver 
pinne som begynner ytterst på skulderen, slik:  
–a) 10 m 2 ggr, 8 m 1 gang –b) 11 m 2 ggr, 9 m 1 gang.
Strikk ferdig den andre skulderen på samme måte, 
men speilvendt.

Ermer
Bruk pinner nr. 5½ og legg opp –a) 40 –b) 44 m.  
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr.
Når ermet måler 7 cm, skift til pinner nr. 6 og øk 19 m 
jevnt fordelt både på 1. og 2. pinne. Totalt: –a) 78 –b) 
82 m. Strikk rutemønster 3.
Når ermet måler –a) 40 cm –b) 41 cm, feller du alle 
maskene løst av.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering
Alle sømmer sys med maskesting.
Sy en skuldersøm.
Høy hals: Bruk pinner nr. 5½ og plukk opp  
–a) 90 –b) 98 m jevnt fordelt langs hele halsåpningen.  
Strikk patentstrikk.
Når halsen måler 22 cm, feller du alle maskene løst av.
Sy den andre skuldersømmen og halsen, sy sammen 
de øverste 15 cm av halsen fra den andre siden.
Sy i ermene: Legg ermet slik at midten på ermekuppe
len treffer skuldersømmen, mål ut ermehullsdybden  
–a) 22 cm –b) 23 cm fra skulderen, og sy i ermene.
Sy side og underarmssømmene.


