Oppskrift på Sommergenseren

Foto: Fride Johnsen Gjelsten

Baggi sommergenser i alpakkabocle`
Designer: Oddhild Johnsen
Størrelse: dame S (M) L
Overvidde: 98 (106) 114 cm
Erm: 12 (14) 16 cm
Hel lengde: ca 49 (53) 57 cm
Pinneforslag: kort og lang rundpinne nr 5
Strikkefasthet pinne nr 5: 14 masker = ca 10 cm
Garn: Pillpi Alpacca 250 (250) 300 g
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NB! Lengde, bredde og mengde er bare veiledende, om du ønsker lange ermer, eller en sidere bol så kjøper du
deg bare litt mer garn.
Bol: Legg opp 140 (150) 160 på lang rundpinne og strikk glattstrikk til arbeidet måler 20 (22)
24 cm. Fell 5 masker under hvert erme og legg arbeidet til side og strikk ermene.
Ermer: Legg opp 45 (50) 55 masker på liten rundpinne og strikk glattstrikk.
Øk 2 masker hver 4de (5te) 5te omgang 5 ganger. Når ermet måler 12 (14) 16 cm fell 5 m
midt under ermet.
Raglan: Sett ermene inn på samme pinne som bolen og du har nå 210 (230) 250. Strikk 4
omg, før du begynner med raglanfelling, forbered denne ved å lage til sammen 4 merker i
overgangen mellom erme og bol. Det skal felles hver tredje omgang 20 (22) 24 ganger ved å
strikke 2 masker sammen før og etter hvert merke (i alt felles det 8 masker pr omgang). Når
du har fellt 10 (12) 14 ganger, lager du splitt i ryggen (denne skal senere festes med 2 knapper) Fra nå av strikker du frem og tilbake (annenhver omgang rett og vrangt slik at du fortsatt strikker glattstrikk). Fortsett med felling til du har 50 (54) 58 masker og fell passe løst av.
Kanting: For å få litt fastere kanter kan du hekle fastmasker nede på bolen og rundt ermer og
hals. Bruk samme garn eller om du ønsker en annen farge; dus eller kontrast. Lag to heklede
hemper på splitten bak og finn deg to fine knapper (gjerne forskjellige) og sy de på.
Oddhild 22.04.13
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