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En tur til Paris. Fashion mekka og fortauskafeer. Et øyeblikk i ro hvor allting utenom er
i bevegelse. Fargeinntrykk som setter seg på netthinnen nesten som en besettelse inntil det
bare MÅ strikkes. Her oppstod ideen til en helt enkel, fargerik genser, med feminin båthals,
og lang vrangbord som holder ermet på plass.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Overvidde: 114 (126) 137 (149) cm
Lengde: 56 (57) 57 (59) cm.
Ermelengde: 48 (48) 47 (46) cm
STRIKKEFASTHET
14 m og 21 p i glattstrikk på pinne 7 mm = 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt etter vask og blokking.
Pinnetykkelsen er kun veiledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til
tynnere pinne.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
150 (150) 200 (200) g Saga frg. 254 (Coral)
150 (150) 200 (200) g Saga frg. 196 (French Vanilla)
100 (125) 150 (150) g Alva frg. 370 (Flamingo)
100 (125) 150 (150) g Alva frg. 371 (Hibiscus)
100 (100) 125 (125) g Paia frg. 703 (Gold Shimmer)
Det strikkes med 1 tråd av hver farge, 5 tråder i alt,
arbeidet igjennom.
Rundpinne 6 og 7 mm, 80-100 cm.
Strømpepinne 6 og 7 mm til ermer, med mindre du
strikker magic loop på lang rundpinne.
Hjelpepinne til sammenstrikking av masker
Maskemarkør
Maskeholdere

filcolana © 2022

filcolana.dk

Teknikk

Arbeidsgang

SPESIELLE TEKNIKKER

Genseren strikkes nedenfra og opp.

Sammenstrikning av skuldermasker
Legg skuldermaskene på for- og bakstykke sammen
rette mot rette. Hold pinnene samlet i venstre hånd og
strikk maskene sammen ved hjelp av en hjelpepinne
slik: *Stikk pinnen igjennom den 1. masken på den
forreste p og den 1. masken på den bakerste pinnen
samtidig, og strikk disse 2 maskene rett sammen*,
gjenta fra * til * 1 gang, trekk den første masken på
høyre pinne over den andre, som ved en vanlig
avfelling**. Gjenta fra * til ** til alle maskene er felt
av.

Først strikkes bolen rundt på rundpinne opp til
ermehullene.
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Her deles arbeidet, og for- og bakstykke strikkes ferdig
hver for seg.
Skuldrene strikkes sammen.
Det strikkes opp masker i ermehullene og ermene
strikkes ovenfra og ned.
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Oppskrift

FORSTYKKE
Strikk 80 (88) 96 (104) r, snu arbeidet og la de
resterende maskene hvile.

BOL
Legg opp 160 (176) 192 (208) masker på rundpinne
6 mm, med 1 tråd av hver farge holdt sammen.

Fortsett i glattstrikk (rett på retten, vrang på vrangen)
over disse 80 (88) 96 (104) maskene, til arbeidet
måler 12 (12) 13 (15) cm fra delingen, avslutt med en
pinne fra vrangen.

Sett sammen omgangen og sett inn en omgangsmarkør.
Pass på at maskene ikke vrir seg rundt pinnen når du
setter omgangen sammen.

Neste p (retten): 1 r, *2 r, 2 vr*, gjenta fra * til *, til
det gjenstår 3 m, 3 r.

Strikk ribb slik: 1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra * til *,
til det gjenstår 3 m, 2 r, 1 vr.
Fortsett slik til vrangborden måler 5 cm.
Bytt til rundpinne 7 mm.
Fortsett i glattstrikk (rett på alle omganger), til arbeidet
måler 38 (39) 38 (38) cm.
Nå deles arbeidet til for- og bakstykker, slik:

Neste p: 1 vr, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 3 m, 3 r.
Gjenta disse 2 pinnene, til vrangborden måler 6 cm,
avslutt med en pinne fra vrangen.
Neste p (retten): Strikk 23 (27) 31 (33) m i ribb,
fell av de neste 34 (34) 34 (38) m som maskene viser,
strikk 23 (27) 31 (33) m i ribb.
Klipp av garnet, og la skuldermaskene hvile på hver sin
maskeholder.
BAKSTYKKE
Start med garnet på retten av de hvilende maskene på
bakstykket og strikk rett pinnen ut.
Strikk ryggen ferdig som forstykket.
Strikk skuldrene sammen som beskrevet under spesielle teknikker.
Strikk sammen den andre skulderen på samme måte.
ERMER
Strikk opp masker langs retten av ermehullet med
pinne 6 m. Start nederst i ermehullet og strikk 1 maske
opp i overgangen mellom for- og bakstykke, strikk
deretter opp 25 (25) 27 (29) masker frem til skuldersømmen, strikk opp 1 maske i selve skuldersømmen og
25 (25) 27 (29) masker ned langs den andre siden av
ermehullet = 52 (52) 56 (60) masker i alt.
Bytt til pinne 7 mm.
Strikk rundt i glattstrikk til ermet måler 29 (29) 28
(27) cm fra ermehullet.
Kun størrelse S, M og XL
Neste omg: 2 (2) - (2) r, *2 r sm*, gjenta fra * til *,
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til det gjenstår 2 (2) - (2) m, 2 (2) - (2) r = 28 (28)
- (32) m.
Kun størrelse L
Neste omg: 2 r sm, 2 r sm, *2 r sm, 1 r, 2 r sm*, gjenta
fra * til *, til det gjenstår 7 m, 2 r sm, 2 r sm, 1 r, 2 r sm
= 32 m.
Alle størrelser
Bytt til pinne 6 mm.
Fortsett i ribb (2 r, 2 vr), til vrangborden måler 18 cm,
vær oppmerksom på at målet på vrangborden blir mest
korrekt ved å trekke vrangborden over håndleddet, så
den spennes ut i bredden.
Fell løst av som maskene viser.
Strikk det andre erme på tilsvarende måte.
MONTERING
Fest alle tråder.
Vask genseren ifølge anvisningene på banderolene,
og la den ligge å tørke på et håndkle.
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