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Slik strikker du

Retrogenseren
med

lue og votter

Størrelse: dame S - M - L - XL
Overvidde: 82 (90) 97 (105) cm
Erm: 48 (49) 50 (51) cm
Hel lengde: 52 (54) 56 (58) cm
Pinneforslag:
Rundpinne 40 og 60 cm nr. 4 og 5 pinner nr 4,
Strikkefasthet:
20 masker x 23 omganger glattstrikk = 10 cm x 10 cm
Garn: Hifa 3 100 % ull - Garnlengde 100 g = ca 210 m
Bunnfarge: lys blå 6081 - Kontrastfarge: plomme 6048
Garnmengde: 500 g bunnfarge og 200 g kontrast

Bol:
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Legg opp 164 (180) 196 (212) masker med bunnfargen på
rundpinne, og strikk vrangbord 2 rett og 2 vrang 13 (14)
15 (16) cm. Fortsett med glattstrikk til arbeidet måler 32
(34) 35 (37) cm og fell 9 masker i hver side slik at du har
73(81)89(97) m til fremstykke og bakstykket. Legg arbeidet til
side og strikk ermene.
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Ermer:
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Legg opp 52 (52) 56 (56) masker og strikk 2 rette og 2 vrange
12 (12) 13 (13) cm. Skift til glattstrikk samtidig som du øker
ut til 72 (72) 75 (75) masker. Strikk til ermet måler 19 (19) 20
(20) cm og øk 2 masker med 2cm mellomrom 5 ganger. Strikk
4 (4) 5 (5) cm til før du begynner å felle 2 masker med 2cm
mellomrom 5 ganger, til du på nytt har 72 (72) 75 (75) masker.
Strikk til ermet måler 48 (49) 50 (51) og fell 9 (9) 10 (10)
masker midt under ermet.

rett *gjenta omgangen ut. Felling andre gang:
fell hver 7. maske slik * 1 vrang, 1vrang strikkes rett sammen
med 1 rett, 1 rett, 1 vrang, 2 rett * strikk videre 2cm * 1vrang,
2 rett, 1vrang, 2rett* Gjenta omgangen ut.
Felling tredje gang:
fell hver 6. maske slik * 1vrang strikkes rett sammen med
1 rett, 1 rett, 1vrang 2 rett* gjenta omgangen ut strikk videre
2cm * 2 rett, 1 vrang, 2rett* Gjenta omgangen ut.
Felling fjerde gang:
fell hver 5. maske slik * 2 rett, 1vrang strikkes rett sammen
med 1 rett, 1 rett. Gjenta omgangen ut. Alle maskene på
pinnen er nå rettmasker, strikk 10 omganger med rettstrikk og
fell ved å strikke 2 og 2 sammen, 1 omgang rettstrikk og trekk
tråden gjennom alle maskene.
FINGERHANSKER
Legg opp 40 masker med kontrastfargen på 5 pinner. Strikk 2
rett og 2 vrang 6cm og skift til rettstrikk. Når arbeidet måler
2cm, øk ut til tommel ved å strikke 2 rett, øk1, 2 rett, øk 1.
Strikk til arbeidet måler 11cm og sett 8 masker på en hjelpetråd, der tommelen skal være (rett over økingen) strikk etter
med kontrastfargen. Strikk videre til arbeidet måler 16 cm.
Tommel: Trekk forsiktig ut hjelpetråden, og sett maskene på 4
pinner, plukk opp en ekstra maske i hver side slik at du har 17
masker. Strikk rundt 3 cm og fell av.
Pekefinger: plukk opp 12 masker i siden (over tommelen)
legg til 2 masker i overgangen og strikk 14 masker rundt 3 cm
og fell av.
Langfinger: plukk opp 5 masker på hver side, og legg til 2
masker i begge overganger. Strikk 14 masker rundt 3 cm og
fell av.
Ringfinger: samme som langfinger.
Lillefinger: samme som pekefinger.
NB! Strikk den andre fingerhansken speilvendt.

Rundraglan:
Sett ermene inn på samme pinne som bolen og du har nå 272
(288) 308 (324)masker strikk 4 omganger glattstrikk i bunnfargen før du begynner med striper. Lag merker med ca.16
maskers mellomrom og fell ved å strikke 2 masker rett sammen etter hvert merke. Se diagram for striper med
kontrastfargen og felling. Tips: tvinn trådene en gang i overgangen mellom hver stripe for å få fine jevne striper. Etter
diagrammet strikker du 2 (2) 6 (6) omganger med glattstrikk,
og juster maskeantallet ned til 92 (92) 96 (96)masker. Strikk
halsen 2 rett og 2 vrang 18 (18) 19 (19) cm og fell av.
LUE
Legg opp 96 masker med kontrastfargen på liten rundpinne,
og strikk 2 rett og 2 vrang 16cm.
Felling første gang: fell hver 8. maske slik * 2 vrang, 2 rett, 1
vrang, 1vrang strikkes rett sammen med 1 rett, 1 rett *gjenta
omgangen ut. Strikk videre 2cm * 2 vrang, 2 rett, 1 vrang, 2
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre
vil vi gjerne dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss.”

- from angels with love!
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DIAGRAM
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Felling: 116 (132) 148 (164)
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Felling: 132 (148) 164 (180)
Felling: 148 (164) 180 (196)
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Felling: 164 (180) 196 (212)
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Felling: 180 (196) 212 (228)
Felling: 196 (212) 228 (244)
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Felling: 212 (228) 244 (260)

Felling: 228 (244) 260 (276)
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Felling: 244 (260) 276 (292)
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Felling: 256 (272) 292 (308)
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Start fellingene med: 272 (288) 308 (324) masker på pinnen.
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”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter. Våre modeller og mønstre
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- from angels with love!

