Oppskrift på ”Den

stjerna”

En god genser til en stor STJERNE!
Designer: Magda Elin Johnsen
Størrelse: 2-4-6 år
Overvidde: 36 (31) 25 cm
Erm: 23 (21)19 cm
Hel lengde: ca 43 (36) 29 cm
Pinneforslag:
kort og lang rundpinne nr 6.5 og 7, 5 pinner 6,5 og 7.
Strikkefasthet pinne nr 7: 12 masker = ca 10 cm
Garn: Viking Balder,
bunnfarge: 300 g 466,
mønsterfarge: 100 g 725
(du må beregne denne garnmengden til alle 3 størrelsene.)

www.happyknitting.no

Den minste genseren str 2 år har 7 stjerner hvor den ene blir midt foran. Du kan strikke de 2
andre størrelsene med 7 stjerner. Ønsker du 8 stjerner så kan du gjøre det kun på de to største
størrelsene.
Slik strikker du genseren:
Bol:
Legg opp 72/82/92 masker på pinne 6.5 og strikk 4/5/5 omganger 2 rett og 2 vrang.
Skift til pinne 7 og strikk glattstrikk til arbeidet måler 18/20/22 cm. Del arbeidet i 2,
frem og bakstykke og fell 4 masker under hver erm.
Ermer:
Legg opp 24 masker på 5 pinner nr 6.5 og strikk 4/5/5 omganger 2 rett og 2 vrang.
Skift til pinne 7 i fortsett med glattstrikk. Masken under ermet skal være vrang og du skal øke
2 masker på hver side av den hver 6/5/4 omgang til du har 30/34/38 masker, fortsett til arbeidet
måler ca 19/21/23 cm. Fell 4 masker under ermet.
Strikk et erme til.
Rundfelling 7 stjerner, 3 foran og 4 bak:
Sett begge ermene over på rundpinnen slik at felling ligger over felling.
Du har til sammen 116/134/153 masker. Strikk 1 omgang over alle maskene.
For at det skal blir 7 felt så må du på størrelse (2 år øke 3 masker til 119),
på (4 år felle 1 maske til 133), og på (6 år øke 1 til 154 masker). Strikk 1 omgang
til og reguler maskeantallet. jeg droppet striper på str 2 år men det avgjør du selv.
Sett inn merke tråder som markerer de 7 feltene. 17/19/22 masker i hvert felt. Tell ut slik at du
får 2 midt foran og bak og 2 midt på hver erme. Når du skal sette inn stjernene i feltene så må
du huske å telle ut slik at du får like mange masker på hver side av stjernen.
Rundfelling 8 stjerner (kun str 4 og 6 år.)
Om du ønsker 8 stjerner som jeg har satt inn på den største størrelsen så må du øke 3 masker
til 136 m på str 4 år og felle 1 maske til 152 på str 6 år. Sett inn merketråder etter hver 17/19
maske.Når du skal sette inn stjernene i feltene så må du huske å telle ut slik at du får like
mange masker på hver side av stjernen. Strikk en omgang, på neste omgang felles en maske på
hver side av merkene, til sammen 16 masker.
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Fell videre på samme måte hver 4/4/3. omgang. Etter at det er felt 2 ganger og strikket 2 omganger begynner du på mønsteret. Pass på å tvinne garnet mellom fellingene når du har flere
enn 7 masker mellom når du skal skifte farge, dette for at du ikke få for lange maskesprang. Små
fingrer fløker seg fast og det er lett å dra ut tråder.
Når du har strikket ferdig mønsteret og har 54 masker igjen på pinnen så skal du felle noen
masker før halsen.
Hals
Fell til 44/48/52 og strikk videre 2 rett og 2 vrang 4/4/5 omganger, fell av. Fest tråder og sy igjen
under ermene. Bruker du Baldergarnet så husk at det skal ikke ha skyllemiddel.
God strikking!
PS! Se flere bilder på happyknitting.no

Diagram str 2 år

Diagram str 4/6 år
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