Designet for Happy Knitting av Magda Johnsen

Oppskrift på

”Star and stripes”

Vanskelighetsgrad: Enkel
Størrelse: 6 mnd /1 år - (2/3) - 4/5 - (6) - 7/ 8 år
Hel lengde: 27 (30) 37 (42) 45 cm
Ermelengde målt under ermet:
15 (21) 24 (27) 30 cm
Bollengde: 16 (17) 21 (24) 27 cm
Bredde: 25 (28) 31 (35) 39 cm
Garn: Hifa superwash 100 % ull
(100 g = ca 300 m)
for garn se: www.happyknitting.com
Strikkefasthet: 18 m = 10 cm
Pinneforslag: liten rundpinne 4 og 4.5,
5 pinner nr 4 og 4.5
Garnmengde: 200 (200) 400 (400) 600 g
100 (100) 200 (200) 300 g av hver farge

Fjordgata 16, 7010 Trondheim - NORWAY Tlf: + 47 906 74 703 www.happyknitting.com
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Stripegensere for Stjerner

Raglanfelling:
Start fra rettsiden av arbeidet og strikk 1 omgang
Genserne strikkes rundt. Tips! Når du skifter
rett og 1 omgang vrang tilbake.
farge så husk at den nye tråden skal ligge over
Start fellinga: strikk 1 rett, fell 1 ved å strikke 2
den gamle. På den måten får du striper som blir
rett sammen. Når det står igjen 3 masker av første
jevne ved begynnelse og slutt.
forstykke så strikkes de 2 neste vridd sammen,
Stripemønster: 4 striper i hver farge.
strikk den neste masken og den første på ermet og
Legg opp 96 (108)120 (132) 144 m på pinne 4 og fell den neste ved å strikke 2 sammen. Gjenta dette
for hver erme/bol overgang. Strikk frem og tilbake.
strikk 6 (6) 8 (8) omg 2 rett og 2 vr.
Fell fra rettsiden og strikk vrang tilbake.
Skift til pinne 4.5 og fortsett med stripemønster,
Fortsett slik til du har felt 9 (11) 14 (16) 18 ganger.
4 omg i hver farge. Strikk rett opp til arbeidet
(Pass på å avslutte med hel stripe).
måler fra vrangborden 15 (18) 20 (23) 26 cm,
Sett nå maskene fra forstykket på en hjelpetråd,
9, 11,13,15, 17 striper. Del arbeidet opp i for og
ta med de maskene som hører til raglan fra forbakstykke ved hjelp av en merketråd og fell 6 m
stykket også slik at det blir likt på hver side. Når
under hver arm, pass på at du feller på siste
du strikker på hver side av halsen så ta løs av første
omgangen på den siste stripa. Legg arbeidet til
maske på pinnen for å få til en penere overgang.
side og strikk ermene.
Skift til ny stripefarge og fortsett med raglan, også
på vrangen. Det skal felles 6 masker på hver omErmer:
Legg opp ca 32 (32) 36 (36) 36 m på 5 pinner nr 4 gang 4 ganger tilsammen skal det felles 24 masker.
og strikk 6 (6) 8 (8) 8 omg 2 rett og 2 vr omgang- Pass på at du avslutter med hel stripe.
Skift til pinne 4 og vrangbordfargen og 1 omgang
er. Skift til 5 pinner 4.5. Fortsett i glatt og stripeglattstrikk i ny farge før vrangbordstrikking starter,
strikk. La den siste masken på omgangen alltid
overgangen mellom fargene blir da langt penere.
være vrang den skal du øke etter. Øk 1 maske på
hver side av vrangmasken på hver 5. omgang i alt
5 (7) 9 (11) 13 ganger. Til i alt 42 (44) 54 (58) 62 Hals:
Strikkes på pinne 4. Reguler maskeantallet slik at
masker og den måler ca 17 (20) 23 (26) 29 cm. 9
det blir delelig på 4 og du har ca 60 (64) 70 (74) 74
(11) 13 (15) 17 striper. Fell 6 masker under hver
m på pinnen. Strikk 2 (2) 2 (2) rett og 2 vrang
arm, på siste omgang i siste stripa. Sett ermene
6 omganger. Fell løst av.
over på en pinne og legg fellingene rett over for
hverandre. Du skal nå ha 156 (176) 204 (224)
Knappestolpe:
244 m på pinnen.
Forstykket skal ha knappehull; plukk opp langs
kanten ca 24 (30) 36 (42) 42 m. og strikk 2 rett og
2 vrang, pass på å starte og slutte med 2 rettmasker
fra rettsiden, 3 omganger, knapphull:
Begynn oppe ved halsen og strikk 2 masker *1 kast
og 2 sammen, strikk 4 masker*.Strikk fra * til * 4
(5) 6 (7) 7 ganger. Avslutt med 2 masker. Strikk 3
omganger til og fell av. Strikk likt på andre siden
men uten knapphull.

02
01

”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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”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.”
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