Strikke

Dåpen

- DEN FØRSTE GENSEREN

Ide og Design: Fride Johnsen Gjelsten
Størrelse: dame S (M) L (XL)
Overvidde: 95 (100) 105 (110) cm
Erm: 46 (47) 48 (49) cm
Hel lengde: 55 (57) 59 (61) cm
Pinneforslag: Kort og lang rundpinne og
5 pinner nr 7. Heklekrok nr 6.
Strikkefasthet pinne nr 7:
12 -13 masker = 10 cm
Garn: MYK et Skappelgarn fra
Sandnes garn 300 (350) 450 (500) g
Foto: Magnus Roaldset Furset
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Slik strikker du Strikkedåpen -Den første genseren

Bol: Legg opp 120 (126) 132 (138) masker på lang rundpinne nr. 7, og strikk rundt og rettstrikk til arbeidet måler 52 (54) 56 (58) cm. Legg arbeidet til side og strikk ermene. Sett ett merke i hver side,
slik at du har 60 (63) 66 (69) masker til framstykke og det samme til bakstykke.
Start i den ene siden og strikk 16 (17) 18 (19) masker, fell så 28 (29) 30 (31) masker løst av (dette er
første del av halsåpningen). Strikk så 32 (34) 36 (38) masker og fell igjen 28 (29) 30 (31) masker løst
av til andre halsåpning. Strikk så 32 (34) 36 (38) masker helt til du kommer til første del av
halsåpningen igjen. Snu arbeidet og på den neste omgangen feller du av alle maskene til du
kommer til andre halsåpning, så kutter du tråden. Strikk så en omgang rettstrikk etter første
halsåpning, når du har strikket alle maskene du har igjen på pinnen så snur du arbeidet igjen og
fell alle maskene av. Legg bolen til side og start på ermene.
Ermer: Legg opp 29 (30) 31 (32) masker på 5 pinner strikk 4 omganger rettstrikk. Skift til gjerne til
liten rundpinne når du har nok masker til det. Øk en maske i begynnelsen og en på slutten av hver
4de omg 9 (10) 11 (12) ganger til du har 47 (50) 53 (56) masker. Strikk til ermet måler 46 (47) 48 (49)
cm (eller til ønsket lengde). Avslutt med 3 omganger vrangstrikk til belegg og fell av.
Strikk det andre ermet på samme måte.
Montering av ermer: Legg ermet flatt og mål bredden øverst, tråkle en merketråd i hver side på
bolen som er like lang som bredden på ermet. Sy to tette maskinsømmer (gjerne med sikksakk i
tillegg) på hver side av merketrådene (også i bunnen) og etterpå klipper du opp mellom disse. Så
snur du genseren på vrangen og syr sammen skuldrene, før du fullfører dette, så ta en sjekk på
rettsiden for å se om du har sydd sammen fint. Nå skal du feste ermene til bolen som fortsatt er på
vrangen, putt ermet som er på rettsiden inn i armhullet på bolen (pass på at den siden du har økt
vender ned) og tråkle arm og bol sammen. Deretter vrenger du frem ermet og fest
belegget til bolen på vrangen slik at du skjuler maskinsømmene. Bruk lette kast når du syr, slik at
disse ikke vises på rettsiden av genseren. Damp belegget lett fra baksiden med strykejern og en
fuktig koppehåndduk.
Fest alle tråder: Vær ekstra nøye i halsen slik at du får til en fin og sammenhengene halsåpning.
Heklekanter: Ta frem heklekroken, start i den ene siden av halsåpningen fra retten og hekle
halvstaver ned i hver maske hele halsrigningen rundt. Pass på at du ikke hekler for stramt,
poenget er at denne kanten skal avslutte genseren pent og være behagelig i bruk.
Nederst på bolen hekler du først en omgang halvstaver og deretter en omgang fastmasker.
Pass på at også denne heklekanten får en fin og jevn kant.
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