Oppskrift på:

“Sart mohairgenser”

Design: Magda Johnsen

Str: S (M) L (XL)
mål på genseren når den ligger flatt:
hel lengde: 49 (53) 57 (61) cm
bol bredde: 48 (50) 54 (58) cm
bol målt fra under ermet og ned:
28 (30) 32 (34) cm
ermelengde målt fra under ermet:
40 (42) 44 (46) cm
Garn:
Mohair fra Colinette 400 (400) 400 (400) g
Strikkefasthet: 18 masker er 10 cm
Anbefalte pinner: stor rundpinne 5.5 og 5,
5 pinner 5.5 og 5 og liten rundpinne 5.5
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Mohairgenser
Slik strikker du genseren S (M) L (XL)

Bol
Legg opp 182 (189) 196 (203) masker på
pinne 5.5 og strikk 4 rett og 3 vrang,
8 (10) 12 (14) cm. Fell en maske i hver
vrangmaskegruppe til 154 (161) 168 (175)
masker. Fortsett å strikke 4 rett og 2 vrang
til arbeidet måler 28 (30) 32 (34) cm.
Nå skal arbeidet fordeles til forstykke og
bakstykke. På størrelse M må du felle en
ekstra maske og på XL må du la stå igjen
1 maske slik at det endes opp med 77 (80)
84 (88) masker. Fell 7 masker under hver
erme. Legg bolen til side og start på
ermene.
Ermer
Legg opp 32 (32) 36 (36) m på 5 pinner 5.5
og strikk 4 r og 2 vrang hele ermet. Skift til
rundpinne når du har nok masker. Masken
under ermet skal alltid strikkes vrang. Og
når det økes så pass på at de nye maskene
føyer seg inn i mønsteret på 4 rett og 2
vrang. Øk 2 masker på hver 6 (6) 7 (7)
omgang til du har 48 (52) 56 (60) masker
og arbeidet måler 40 (42) 44 (46) cm.
Fell 7 masker under ermet. Strikk det andre
ermet likt.

Hals
Du skal strikke hele halsen fra vrangsiden
av arbeidet. Start med å strikke en hullrad,: strikk 2 masker rett sammen, 1 kast.
Fortsett slik ut omgangen.
Neste omgang strikkes 2 rett og 2 vrang.
For å få den vide halsen så skal du i fortsettelsen øke i rettmaskegruppene.
Øk nå 1 maske i hver rettmaskegruppe.
Forsett å strikke 3 rett og 2 vrang,
2 omganger.
Øk på nytt og strikk 4 rett og 2 vrang 5
omganger.
Øk for siste gang og strikk 5 rett og 2
vrang 10 omganger eller så lang du ønsker den. Fell løst av. Fest alle tråder
og sy pent sammen under hver erme.
Legg genseren mellom sentrifigurerte
badehånduker natten over.
Tørkes alltid flatt.

Raglan
Sett ermene inn på bolpinnen med erme
.felling over bolfelling 222 (237) 252 (266).
Sett inn 4 merker i overgangen mellom bol
og arm. Raglanfellingen starter over hvert
merke ved å strikke 2 vridd rett sammen /
2 rett sammen, fortsett med 4 rett og 2
vrang. Fell på denne måten annenhver omgang til 88 (92) 96 (100) m.
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