Lotus

- en nydelig kortermet genser

Design: Hanne Rimmen
En kortermet genser med en karakteristisk
nordisk bord på bærestykket. Det søte blomsterpartiet er inspirert av den hvite lotusblomsten, som symboliserer renhet i sinn og sjel.
1. norske utgave - januar 2021 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
Bunnfarge: 250 (250) 300 (350) g Pernilla fra Filcolana i farge 819 (Rainnrop melange)
Mønsterfarge: 50 g (alle str.) Pernilla fra Filcolana i
farge 101 (Natural White)
Rundpinne 3 mm, 40 cm
Rundpinne 3 mm og 3,5 mm, 80/100 cm
Strømpepinne 3 mm og 3,5 mm
Maskemarkører eller tråd i kontrastfarge
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-86 (86-94) 94-102 (102110) cm
Overvidde: 88 (96) 104 (112) cm
Ermelengde: 6 (8) 10 (10) cm
Hel lengde: 52 (56) 60 (63) cm
Lengde til ermehull: 28 (30) 32 (34) cm
Strikkefasthet
24 m og 34 p i glattstrikk og mønster på p 3,5 mm =
10 x 10 cm
Spesielle forkortelser
Dr r (vridd rett): Strikk masken rett gjennom bakerste maskeledd.
Økn (økning): Løft opp tråden mellom 2 m på pinnen,
og strikk den vridd rett.

www.filcolana.dk

Filcolana

Lotus
Spesielle teknikker
Forkortede pinner/vendemasker(German Short
Rows): Strikk til det sted hvor du skal vende. Snu arbeidet og ta 1. maske vrang løst av med garnet foran
masken (mot deg selv). Før garnet over høyre pinne
og ned bak arbeidet (eller vekk fra deg selv) og trekk
i garnet så det blir ”en dobbelmaske”. Strikk videre.
På neste pinne strikkes den doble masken som én
maske, henholdsvis i rett eller vrang som arbeidet
viser.
Arbeidsflyt
Genseren strikkes ovenfra og ned. Det lages forkortede pinner i nakken. Bærestykket strikkes etter diagram og deles etter hvert til bol og ermer. Maskene til
ermene settes på en tråd og hviler mens bolen strikkes til passende lengde og felles av. Deretter strikke
ermene og avsluttes med en ribbkant i vridd rett.
Les dette før du begynner
Mønstret har forkortede pinner i nakken for å få en
bedre passform. Gensern kan forlenges til ønsket
lengde og avsluttes med en ribbkant.
Bærestykke
Legg opp 130 (130) 140 (140) m til halskant på p 3
mm med bunnfargen. Sett sammen arbeidet til en
omg og sett inn en markør ved starten av omg (midt
bak).
Strikk 1 omg r og deretter 10 (10) 12 (12) omg vridd
ribb:*1 dr r, 1 vr*, gjenta fra * til * omg rundt.
Bytt til p 3,5 mm.
Strikk nå vendepinner for å forhøye nakken slik:
1. vendep (retten): Strikk 8 r, snu (se teknikk i
starten av oppskriften).
2. vendep (vrangen): Strikk 16 vr, snu.
3. vendep: Strikk r til 10 m etter siste vending fra
retten, snu.
4. vendep: Strikk vr til 10 m etter siste vending fra
vrangen, snu.
Strikk 3. og 4. vendp ytterligere 2 (3) 3 (3) ganger.
Siste vendep: Strikk r til markøren ved starten av
omg.
Øk med 0 (10) 10 (20) m jevnt fordelt på neste omg
= 130 (140) 150 (160) m på p.
Strikk alle p av diagrammet. Klipp av mønsterfargen.
Det er nå 312 (336) 360 (384) m på pinnen.
Strikk rundt i glattstrikk i bunnfargen til bærestykket
måler 24 (26) 28 (29) cm midt bak.
Del m til bol og ermer på neste omg slik: Strikk 47
(51) 55 (60) r (halve bakstykke), sett de neste 62
(66) 70 (72) m på en maskeholder (erme), legg opp
12 (12) 12 (14) nye m i forlengelse av m på p, strikk
94 (102) 110 (120) r (forstykke), sett de neste 62
(66) 70 (72) m på en maskeholder (erme), legg opp
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Side 2
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Bunnfarge
Mønsterfarge
Utt
Masken eksisterer ikke, hopp over dette
feltet
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Side 3

12 (12) 12 (14) nye m i forlengelse av m på p, strikk
47 (51) 55 (60) r (halve bakstykke).
Bol
Strikk rundt i glattstrikk over bolens 212 (228) 244
(268) m. Fjern markøren ved starten av omg midt
bak og sett i stedet to markører midt i de nye m som
ble lagt opp under hvert erme. Omg starter nå ved
markøren under venstre erme.
Strikk til arbeidet måler ca. 24 (26) 28 (29) cm, eller
ønsket lengde før ribb.
Bytt til rundp 3 mm og strikk 14 (14) 14 (16) omg
vridd ribb (1 dr r, 1 vr).
Fell av i ribb.
Ermer
Sett ermets 62 (66) 70 (72) m på strømpep 3,5 mm
(eller bruk en lang rundpinne og Magic Loop-teknikken). Strikk opp 12 (12) 12 (14) m i de m som ble
lagt opp under ermet. Det er nå 74 (78) 82 (86) m på
pinnen.
Sett inn en markør midt i de m som er strikket opp
under ermet som markering av starten på omg.
Strikk 8 (12) 14 (16) omg glattstrikk.
Avslutt med 10 (10) 10 (12) omg vridd ribb (1 dr r, 1
vr).
Fell av i ribb.
Bemerk: Ønsker du å endre ermelengden, skal lengden reguleres før du strikker ribbkanten.
Strikk et tilsvarende erme.
Montering
Fest alle løse tråder. Vask genseren etter vaskeanvisningen på garnet og la genseren tørke liggende flatt.
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