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91027 GENSER MED KNAPPER I SIDEN
GARNKVALITET  Mellanraggi (75% Ull ”Superwash”, 25% Polyamid. Nøste á 100 g = 260 m)
GARNALTERNATIV  Fuga, Lady, Saga, Gästrike 3 tr
STØRRELSER  XS(S)M(L)XL(XXL)
½ OVERVIDDE  Ca. 42(47)52(57)62(67) cm. Plaggets mål
HEL LENGDE  Ca. 59(60)61(63)65(68) cm. Plaggets mål
GARNMENGDE  Ca. 500(500)600(600)700(700) g (fg 28013)
RUNDPINNER  Nr. 4.5, 80 cm
TILBEHØR  4 knapper, ca. 25 mm i diameter
DESIGN & TEKST  Elin Kjems Nissen E-POST freelance.designer.elin@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje
STRIKKEFASTHET  Ca 23 m og 30 p glattstr på p nr. 4 = 10 x 10 cm  – stemmer ikke strikkefastheten, bytt til tynnere eller tykkere p.
STØRRELSESGUIDE  Järbo Garn størrelsesguide: Bevegelsesvidden i plaggene i våre oppskrifter kan variere, avhengig av typen plagg og 
 fasong. For å finne din størrelse, anbefaler vi at du først tar alle mål direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv hvor 
 mye bevegelsesvidde du vil ha. 

TIPS!  Les gjennom oppskriften før du begynner, så slipper du spørsmål underveis. 
 * For å unngå at det blir hull i arb når du snur: Str snupinnen slik: Str det antall m som står i oppskriften, snu.
 Ta 1 m løs av, 1 kast = 2 m = snumaske (snum). Str ut p. Når du senere skal str over snum str m og kastet sammen.

FORKORTELSER  arb=arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn, forstk=forstykke, forts=fortsett, ggr=ganger, iflg=ifølge, m=maske, p=pinne, 
 r=rett, sm=sammen, str=strikk, vr=vrang 

FORKLARINGER  Felling med flette:
 1. p beg bak på venstre p: *3 r sm, str glattstr fram til 3 m før markeringen, ta 1 m løs av, 2 r sm, trekk den løse m over*, 
 str glattstr over forstk til neste markering, gjenta *-*. Gjente denne fellingen ved hver markering.
 2. p: Str r.
 3. p: Beg med å sette 2 m på en hjelpep bak arb, str 2 r og deretter m på hjelpep r. Forts i glattstr til 4 m før neste markering. 
 Sett 2 m på en hjelpep foran arb, str 2 r og deretter m på hjelpep r. Gjenta flettingen både på ermer, for- og bakstk ut p.
 4. p: Str r.
 Kantmaske (kantm): Den første m tas løs av, den siste  str vr på alle p.
 Snumaske: Den siste m str som vanlig, snu, ta den 1. m løs av og str videre.
 Mønster: 1. p str r, 2. og 3. p str vr, 4. p str r. Gjenta disse 4 p til ønsket lengde. 

FORSTYKKE  Legg opp 108(120)132(144)156(168) m på p nr. 4.5 (1. p = retten).
 1. p: Kantm, 8 r (= mønster), deretter str vr.bord,  2 r, 2 vr, avslutt med 2 r, 8 r (= mønster) + kantm (= retten).
 2. p: Kantm, 8 vr, vr.bord (r over r og vr over vr m), avslutt  med 2 vr, 8 vr + kantm.
 3. p: Kantm, 8 vr, vr.bord, avslutt med 2 r, 8 vr + kantm.
 4. p: Kantm, 8 r, vr.bord, avslutt med 
 2 vr, 8 r + kantm. Forts med disse 4 p, de 8 m innenfor kantm = mønsteret i halssplitten.
 På 11. p (fra retten) str et knapphull i hver side: Str kantm, 2 vr, fell av de neste 3 m, 3 vr, vr.bord, 3 vr, fell av 3 m, 
 2 vr + kantm. Legg opp m  igjen på neste p. Når vr.borden i midten er 30 p i høyden, str glattstr over disse m, mønsteret 
 forts i kanten. På 31. p str enda et knapphull i hver side. Str totalt 44 p og legg arb til side. 

BAKSTYKKE  Bakstk str på samme måten som forstk, men uten knapphull. Nå legges de 9 mønsterstrikkede  kantm (= splitten) over  
 hverandre og str sm (ta 1 m fra hver p og str dem sm), sett en merketråd for sidesømmen rett over disse to kneppingene. 
 Nå forts arb i glattstr ytterl 14(16)18(22)26(30) p. 

ERME/OVERDEL  Ved hver markering legges det nå løst opp 146 m (i begge sider). Pinnen beg nå bak på venstre erme. Str r over for- og bakstk, 
 de nye m (= ermet) str slik: 2 r, 2 vr, avslutt med 2 r, totalt 16 p. Deretter str fletter, se forklaring. OBS! Ved de første 
 10(10)10(9)8(7) dobbel fellingene, felles det bare på ermene = 410(434)458(490)522(554) m. Forts felling til flette over 
 ermer/overdel  totalt 10(10)10(11)12(13) ggr. = 250(274)298(314)330(346) m. Nå deles arb midt foran til splitten. 
 De midterste 8 m tilhører nå genserens høyre side og p beg her. Beg med å legge opp 1 m (= kantm). Str mønster over 
 de første 8 m, deretter glattstr, avslutt med å legge opp 9 m (8 m til mønster + 1 kantm) = baksiden av splitten i halsen. 
 Str nå fram og tilbake – fellingene og flettene forts som før. Når arb er str 24 p fra delingen beg halsringningen. 
 Beg arb fra vrangen og str fram til halssplitten snu (= 9 m igjen). Str tilbake til den motsatte siden til du kommer til 
 halssplitten snu (= 9 m igjen). Forts å str tilbake til 13 m før halssplittens deling = 9 m + 4 m, snu. Gjenta det samme 
 på den andre siden av halssplitten. På hver p blir det 4 m mindre før snuing. OBS! Fortsett å snu til du kommer til fellingen på bakstk. 
 OBS! Str doble fellinger og fletter så langt det er mulig.

HALSKANTEN  Nå str det igjen over alle m i halskanten. OBS! Der det er str snumasker, str m før og etter vridd sm i begge sider. Str 16 p 
 vr.bord, 2 r, 2 vr, avslutt med 2 r. Fell løst av. 
MONTERING  Fest alle løse tråder og sy fast baksiden på halssplitten mot forstk. Damp arb lett med et fuktig klede over og la det tørke. Sy i knapper.

VASKERÅD  Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.n det presses lett på vrangen under et fuktig klede og med varmt strykejern.
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