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91195. GENSER ELLER KJOLE MED RUNDT BÆRESTYKKE
GARNKVALITET
Fuga, (50 % Ull, 50 % Akryl. Nøste ca. 50 g = 121 m)
Fuga Tweed (40 % Ull, 57 % Akryl, 3 % Viskose. Nøste ca. 50 g = 121 m)
Glittra (60 % Cupro, 40 % Metallfiber. Nøste ca. 20 g = 150 m)
STRIKKEFASTHET
Ca. 22 m og 26 p mønsterstr på p 4 = 10 x 10 cm.
Ca. 22 m og 28 p glattstr på p 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngruppe 4 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved garnbytte)
STØRRELSER – EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
STØRRELSER – DAME XS(S)M(L)XL(2XL)
OVERVIDDE Ca. 78(88)96(104)114(128) cm
ERMELENGDE Ca. 42(43)43(44)44(45) cm (ermelengde under erme)
HEL LENGDE (A) Ca. 63(63)63(64)64(65) cm
HEL LENGDE (B) Ca. 82(82)83(84)84(85) cm
GARNFORBRUK (A) Genser
Fg 1: Ca. 400(450)450(500)500(550) g (fg 60100, hvit)
Fg 2: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 60117, sort)
Fg 3: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 60102, lys grå)
Fg 4: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (Glittra, fg 18101, silver)
Fg 5: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 60103, mørk grå)
GARNFORBRUK (B) Kjole
Fg 1: Ca. 450(500)550(550)600(600) g (Fuga Tweed, fg 60153, lys grå)
Fg 2: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 60101, natur)
Fg 3: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 60103, mørk grå)
Fg 4: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 60170, beige)
Fg 5: Ca. 50(50)50(50)50(50) g (fg 60122, lilla)
RUNDPINNE 3.5 og 4 mm, 60 og 80 cm
STRØMPEPINNER 3.5 og 4 mm
HEKLENÅL 3.5 mm

FORKLARINGER
Øk 1 m: Ta opp tråden mellom to m, sett den på venstre p og strikk den vridd r eller vr (= i bakre mb).
Fell 1 m: 2 m r sm.
1 vridd felling: Ta 1 m løs av som om den skulle strikkes r og sett den over på høyre p, sett m tilbake på venstre p (den er nå vridd), strikk
den vridde m og neste m vridd r sm (= strikk i bakre mb).
Kantm: Strikk første og siste m r på alle p. Når du strikker med 2 farger, strikkes kantm med begge fargene annenhver p.
1 vridd r: Strikkes i bakre mb.
Vrangvendt glattstrikk (vr.vendt glattstr): Vr på retten, r på vrangen.
Vrangbord (vr.bord): 1. p: *1 vridd r, 1 vr*, gjenta *-* ut p. 2. p: vridd r over r m og vr over vr m. Gjenta 2. p.
Snuinger med dobbel m: Legg garnet foran den 1. m på venstre p, ta m og kastet av p som om de skulle strikkes vr, trekk samtidig garnet til
baksiden. Slik blir m dobbel. Når du senere strikker over alle m, strikkes den doble m som én m (= strikk kastet og m sm) så du unngår hull i
arbeidet.
DIAGRAM
Når du strikker rundt: Strikk glattstr med retten ut iflg diagrammet, som viser alle p.
Når du strikker frem og tilbake: Strikk glattstr med retten ut. Retten: Les diagrammet fra høyre til venstre. Vrangen: Les diagrammet fra
venstre til høyre.
Fellinger på bærestykket: Diagrammets grå felt markerer fellingene: Til høyre, før rapportens midtm, strikkes den grå m sammen med neste
m = 1 vridd felling. Til venstre før rapportens midtm, strikkes den grå m sammen med m før = 1 m felt. Deretter finnes ikke den grå m.
OBS! Pass på at trådene ikke strammer på vrangen!
GENSER/KJOLE (A,B) BAK- & FORSTYKKE
Tallene før og etter skråstreken beskriver lengden på genser/kjole, når det står tall bare én gang, gjelder det for begge plaggene.
OBS! Kjole (modell B) er strikket i vr.vendt glattstr, genser (modell A) er strikket i vanlig glattstr. De forhøyede skuldrene i hver side inntil
bærestykket er også strikket i glattstrikk iflg diagrammet (se foto).
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Strikk rundt på rundp opp til ermehullene.
Legg opp 182(206)220(242)264(290) m med fg 1 på rundp 3.5 og strikk 5 cm vr.bord, 1 vridd r, 1 vr.
Bytt til rundp 4 og strikk glattstr med retten eller vrangen ut.
Sett nå markører til bak- og forstk med like mange m til hver del = i 91. og 182. (103. og 206.)110. og 220. (121. og 242. )132. og 264. (145. og
290.) m = 90(102)109(120)131(144) m til hver del, og med sidem mellom som strikkes vr på alle p.
Når det er strikket glattstr 3 cm/18(18)18(19)20(21) cm felles 1 m på hver side av sidem slik: *1 r, 2 r sm, strikk frem til 3 m før sidem, 1 vridd
felling, 1 r, 1 vr (= sidem)*, gjenta *-* 1 gang på p. Gjenta deretter disse fellingene hver 6. p ytterl 6(6)6(6)6(6) ggr = 154(178)192(214)236(262)
m. OBS! Her kan plaggene gjøres kortere eller lengre! Når arb måler 24/40(24/42)24/42(25/44)25/44(25/46) cm, økes 1 m på hver side av
sidem i hver side slik: *1 r, øk 1 m, strikk frem til 1 m før sidem, øk 1 m, 1 r, 1 vr (= sidem)*, gjenta *-* 1 gang på p. Gjenta disse økn hver 8. p
ytterl 3(3)3(3)3(4) ggr = 170(194)208(230)252(282) m på p.
Når arb måler 42/60(42/60)42/60(43/62)43/63(43/64) cm, felles sidem og 5(5)5(5)6(6) m på hver side av markøren til ermehull (=
11(11)11(11)13(13) m i hver side) og hver del strikkes videre for seg. Fell deretter ytterl 2(2)2(2)2,2(2,2) m i hver side til ermehull =
70(82)89(100)105(120) m til bak- og forstk. Sett m på en tråd. Strikk deretter ermene.
LANGE ERMER
Legg opp 42(44)46(48)50(50) m med fg 1 på strømpep 3.5 og strikk rundt. Sett en markør i beg på omg. Strikk 5 cm vr.bord, 1 vridd r, 1 vr.
Bytt til strømpep 4 og strikk glattstr med retten eller vrangen ut som før, øk 5(5)5(7)7(9) m jevnt fordelt på 1. omg = 47(49)51(55)57(59) m.
Når arb måler 12 cm, økes 1 m på hver side av markøren slik: 1 r, øk 1 m, strikk frem til 1 m før markøren, øk 1 m, 1 r. Øk slik hver 8. p totalt
10(10)10(10)11(11) ggr = 67(69)71(75)79(81) m. Bytt til rundp når det blir for mange m på strømpep. Når ermet måler ca. 42(43)43(44)44(45)
cm, felles 6(6)6(6)7(7) m på hver side av markøren. Fell ytterl 2 m i hver side = 51(53)55(59)61(63) m. Sett m på en tråd. Strikk det andre
ermet likt.
TIPS! Ermene kan også strikkes frem og tilbake på p. Legg da opp 1 m i hver side til kantm. Strikk opp til ermehullet. Fell deretter av kantm.
RUNDT BÆRESTYKKE (A,B)
Sett sammen alle delene for å strikke det runde bærestykket. Strikk rundt på rundp 4, og fortsett å strikke som før, enten i vanlig glattstr
eller vr.vendt glattstr. Strikk forstykkets 70(82)89(100)105(120) m, den ene ermets 51(53)55(59)61(63) m, bakstykkets 70(82)89(100)105(120)
m og det andre ermets 51(53)55(59)61(63) m.
Samtidig justeres maskeantallet med 0(+2)-1(-1)0(-4) m jevnt fordelt på p, og sett samtidig en markør i midtm på forstk =
242(272)287(317)332(362) m. Sett en markør mellom m der delene møtes (= 4 markører), som skal brukes når du feller. Strikk deretter 2 r sm
på hver side av markøren annenhver p slik: strikk frem til 3 m før markøren, *1 vridd felling, 1 r, markør, 1 r, 2 r sm*, gjenta *-* ved de 3
andre markørene (= 8 fellinger på omg) totalt 3 ggr. Deretter strikkes 3 omg og ytterl felling 1 gang = 210(240)255(285)300(330) m.
OBS! Samtidig med 1. felling strikkes hver side for seg med snuinger med dobbel m (se forklaring), dette for å få høyere skuldre før du
strikker det runde bærestykket.
SKULDRE
Bakstykket: Sett bakstykkets midterste 20(24)25(26)27(28) m på en tråd.
Forstykket: Sett forstykkets midterste 20(24)25(26)27(28) m på en tråd. Deretter strikkes snuinger med dobbel m slik:
Høyre side: Strikk forstykkets m, fortsett med ermets m og strikk m på bakstk frem til m på tråden midt bak. Snu før midtm på bakstk med:
4 m 3 ggr og 2 m 5 ggr (4 m 3 ggr og 2 m 5 ggr) 3 m 4 ggr og 2 m 5 ggr (4 m 4 ggr og 2 m 6 ggr) 4 m 4 ggr og 2 m 7 ggr (4 m 5 ggr og 2 m 7 ggr)
ved m på tråden midt på bakstk. Snu og strikk frem til 5 m før m på tråden på forstk, snu deretter med 3 m, totalt 8(8)9(10)11(12) ggr ved
forstk.
Venstre side: Strikkes som høyre, men speilvendt. OBS! Husk raglanfellingene.
RUNDT BÆRESTYKKE
Strikk deretter 2(2)2(4)4(4) omg over alle 210(240)255(285)300(330) m. OBS! På 1. omg strikkes alle de doble m som én m (se forklaring).
Fortsett å strikke rundt i glattstr med mønster, og med retten ut iflg diagrammet. Fordel mønsteret så midtm på forstk kommer midt over
diagrammets midtm i rapporten. Gjenta rapporten 14(16)17(19)20(22) ggr på p. Beg med 1. omg ved den stiplede linjen. Strikk 2 r sm ved
alle grå feltene, se forklaring over og ved diagrammet. Når diagrammets 35. omg er strikket, settes de midterste 20(22)24(26)26(26) m på en
tråd til halsen og strikk deretter frem og tilbake, snu med dobbel m (se forklaring) og fortsett å sette m på tråden i hver side ved halsen
annenhver p slik: snu 1,1,2,4 (1,1,2,4) 1,1,2,4 (1,1,2,4) 1,1,2,2,4 (1,1,2,2,4) m før den doble m, eller sett m på en tråd. Strikk 1 p med fg 4 over
alle de rest m og maskeantallet justeres jevnt fordelt til: 102(102)108(114)118(122) m. La arb hvile.
HALSKANT
Strikk rundt med fg 4 og rundp nr 3.5, strikk r over alle m fra trådene i halskanten = 102(102)108(114)118(122) m. Strikk deretter rundt i
rillestr (vekselvis 1 omg r og 1 omg vr), 1. omg med fg 4. Deretter strikkes rillestr med striper som før og med flg farger: 2 omg med fg 3, 2
omg med fg 5, 2 omg med fg 2. La m hvile. Fell deretter kanten av med fg 1 og heklenål 3.5, samtidig hekles picoter langs kanten slik: hekle
med fg. 1, stikk nålen ned i den 1. m, hekle 1 kjm, hekle deretter 1 fm i 1. m 8 rillestr omg ned og stram så det blir en rullekant (se foto).
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Hekle deretter slik: *1 lm, 1 kjm i hver av de flg 2 m, 1 picot i neste m (= 2 lm, 1 fm i 1. lm, 1 kjm i samme m), 1 kjm i hver av de 2 neste m i
halskanten, 1 lm, 1 fm i neste m 8 rillest omg ned, og stram til*, gjenta *-* rundt halskanten. OBS! Tell m i halskanten og fordel så det blir
jevn avstand mellom hvert nedtak hvor du hekler fm 8 omg ned og strammer til. Her er det ca. 6 m mellom nedtakene.
MONTERING
Fest alle løse tråder. Spenn ut arb etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la det tørke.
Sy ermesømmene om du har strikket dem frem og tilbake, med kantm til sømrom.
Sy igjen åpningene under ermene.
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Tips & Råd
For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Strikke-/heklefasthet: Strikk eller hekle alltid en prøvelapp som anbefalt. Stemmer det ikke med strikke-/heklefastheten som er angitt, prøv
med tynnere eller tykkere pinner eller heklenål. Stemmer ikke strikke/-heklefastheten, kan resultatet få feil mål og fasong.
Markér størrelsen du strikker eller hekler så er det lettere å følge teksten i oppskriften.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker eller hekler.
Bevegelsesvidden på plaggene i våre oppskrifter varierer avhengig av plaggenes type og fasong. For å finne riktig størrelse anbefaler vi at
du først måler direkte på kroppen. Deretter bestemmer du selv størrelsen på plagget avhengig av hvor mye bevegelsesvidde du vil at
plagget skal ha. Plaggskisser viser plaggets mål.
Strikk med flere farger: Strikker du mer enn 3-4 masker med samme farge, så pass på at tråden som løper løs på baksiden tvinnes rundt
tråden du strikker med så du ikke får for lange løse tråder på baksiden. Må trådene tvinnes på flere omganger etter hverandre, så pass på at
de ikke tvinnes på samme sted.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få
en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i
samme garngruppe).
Blokking og vask: Garn kan farge av når det ligger fuktig over lengre tid. Vær ekstra forsiktig med blokking og vask av plagg med sterke
kontrastfarger. Fukt arbeidet, gjerne med en sprayflaske, klem forsiktig ut eventuelt overskuddsvann i et sammenrullet håndkle. Legg
arbeidet til tørk på et flatt og tørt underlag, og spenn det ut etter angitte mål.

Forkortelser
STRIKKING
arb = arbeid/arbeidet, bakstk = bakstykke, beg = begynn/begynnelsen, bf/bfg = bunnfarge, bmb = bakre maskebue, dotf = dobbel
overtrekksfelling, fg = farge, flm = flytt markør, flg = følgende, fmb = fremre maskebue, forkl = forklaring/forklaringer, forstk = forstykke, ggr
= ganger, glattstr = glattstrikk, iflg = ifølge, kantm = kantmaske, LM = løft markør, m = maske/masker, mb = maskebue, mf/mfg =
mønsterfarge, omg = omgang, otf = overtrekksfelling, p = pinne/pinner, plm/pm = plasser markør, r = rett maske/rette masker, rillestr =
rillestrikk, rest = resten/resterende, RS = rettsiden, sm = sammen, vr = vang maske/vrange masker, VS = vrangsiden, ytterl = ytterligere, økn
= økning
HEKLING
dst = dobbelstav, fm = fastmaske/fastmasker, ho = hopp over, hst = halvstav, kjm = kjedemaske, lm = luftmaske, lmb = luftmaskebue, st =
stav, stgr = stavgruppe, 3-dst = tredobbel stav, 5-lmb = luftmaskebue med 5 lm
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