Sally

- en myk og lett genser

Design: Sanne Bjerregaard
Denne genseren er myk og lett som en sommersky. Det lille hullmønsteret på halskanten
er et av de enkleste som finnes, likevel er
det veldig elegant og meget feminint. Selvom
genseren er oversized, vil den med sin nesten lodrette raglan og alle økningene under
halskanten fremheve de kvinnelige formene
på det søteste vis.
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Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
200 (200) 225 (250) g Tilia fra Filcolana i farge 281
(Rime Frost)
Rundpinne 3,5 og 5 mm, 80 cm
Heklenål nr. 3
Maskemarkører
Maskeholder eller restegarn til hvilende masker.
3 knapper
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 80-89 (90-96) 97-106 (107116) cm
Overvidde: 103 (111) 121 (131) cm
Hel lengde: 52 (53) 55 (57) cm
Ermelengde: 32 (32) 33 (33) cm
Strikkefasthet
18 m og 23 p i glattstrikk på p 5 mm = 10 x 10 cm.
Arbeidsflyt
Genseren strikkes ovenfra. Først strikkes halskanten i
hullmønster, frem og tilbake. Så settes arbeidet sammen, og det strikkes videre rundt med raglanøkninger.
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Side 2

Til sist hekles det løkker til knapphull på siden av
halskanten.
Spesielle forkortelser
v-utt: Stikk venstre pinne med retning fra forsiden og
vekk fra deg selv, inn under tråden mellom to masker,
løft tråden opp på pinnen og strikk den vridd rett.
h-utt: Stikk venstre pinne med retning fra baksiden
og inn mot deg selv, inn under tråden mellom to masker, løft tråden opp på pinnen og strikk den rett.
Halskant
Legg opp 90 (94) 98 (104) m med 2 tråder Tilia på en
3,5 mm rundpinne, sørg for at det er ca. 1 meter til
overs på ende etter at alle m er lagt opp. Nå strikkes
det frem og tilbake på rundpinnen.
Strikk 3 p r. Siste p er fra vrangen.
4. p (retten): 1 r, *2 r sammen, 1 kast*, gjenta fra
* til *, til siste m, 1 r.
5. p: 1 r, strikk vr til siste m, 1 r.
6. p: 1 r, *1 kast, 2 r sammen*, gjenta fra * til *, til
siste m, 1 r.
7. p: 1 r, strikk vr til siste m, 1 r.
8. – 11. p: Strikk r pinnen ut.
Kun str. S, L og XL
12. p: 4 (-) 4 (2) r, *v-utt, 4 r*, gjenta fra * til *, til
de siste 2 m, v-utt, 2 r = 112 (-) 122 (130) m.
Kun str. M
12. p: - (4) - (-) r, *v-utt, 4 r*, gjenta fra * til *, til
de siste 2 m, 2 r = - (116) - (-) m.
Alle str.
13. p: 1 r, strikk vr til siste m, 1 r.
Strikk 4.-11. p 1 gang til.
(Kun str. M: Vær oppmersom på at 4. og 6. mønsterpinne avsluttes med 2 r.)
Strikk 1 p r.
Neste p (vrangen): Øk ved å strikke 1 vr og 1 vridd
vr i alle m pinnen ut = 224 (232) 244 (260) m.
Bytt til 5 mm rundpinne.
Strikk 1 p r. Ikke snu arbeidet, men sett inn en omLøkkeopplegg
Lag en ring av garnet på venstre pinne slik at
den lange garn-enden (med garnnøstet i den
andre enden) ligger over den tråden som sitter
fast på pinnen. Stikk høyre pinne inn forfra i
ringen og strikk opp 1 maske, stram garnet
så det blir en vanlig maske. Gjenta til ønsket
maskeantall

www.filcolana.dk

gangsmarkør og sett sammen omg med retten mot
deg selv.
Strikk 1 omg r.
Neste omg (inndelingsomg): Strikk 33 (35) 37
(41) r (halve bakstykke), strikk neste m r og marker
denne m (raglanm), strikk 44 (44) 46 (46) r (erme),
strikk neste m r og marker denne m (raglanm), strikk
66 (70) 74 (82) r (forstykke), strikk neste m r og
marker denne m (raglanm), strikk 44 (44) 46 (46)
r (erme), strikk neste m r og marker denne m (raglanm), strikk 33 (35) 37 (41) r (halve bakstykke).
Strikk 1 omg r.
Neste omg (uttakningsomg): *Strikk r til den markerte m, h-utt, 1 r, v-utt*, gjenta fra * til *, til det er
økt ut på hver side av de 4 raglanm, strikk r omg ut.
Strikk 4 (3) 3 (3) omg uten å øke.
Fortsett slik med raglanøkninger på hver 5. (4.) 4.
(4.) omg til det er strikket totalt 10 (12) 14 (15) omg
med raglaøkninger. Der er nå 86 (94) 102 (112) m på
hhv. forstykke og bakstykke, og 64 (68) 74 (76) m på
hvert erme.
Bol
Nå deles arbeidet til ermer og bol, slik:
Neste omg: Strikk r til og med den markerte m, sett
de neste 64 (68) 74 (76) m (ermemaskene) over på
en maskeholder eller litt restegarn, legg opp 5 (4) 5
(6) m med løkkeopplegg og strikk r til og med den
neste markerte m, sett de neste 64 (68) 74 (76) m
over på en maskeholder, legg opp 5 (4) 5 (6) m med
løkkeopplegg og strikk r omg ut = 186 (200) 218
(240) m.
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Fortsett rundt i glattstrikk til bolen måler 24 (25) 25
(25) cm fra ermehullet, og på siste omg strikkes 0 (0)
2 (0) r sammen en enkelt gang på et vilkårlig sted ila
omgangen = 186 (200) 217 (240) m.
Bytt til 3,5 mm rundpinne.
Neste omg: 2 (0) 0 (0) r, *3 (3) 3 (3) r, 2 r sammen*, gjenta fra * til *, til det er 4 (0) 2 (0) m igjen,
4 (0) 2 (0) r = 150 (160) 174 (192) m.
Fortsett med ribb (1 r, 1 vr), til ribben måler 6 cm.

Side 3
pleggskanten. Klipp av tråden og fest enden.
Montering
Fest alle løser tråder, sy knapper i ovenfor knapphullene. Hvis det har blitt små hull i sidene ved ermehullene, sy disse til fra vrangen.

Klipp av tråden med en lengde som tilsvarer 3 ganger
omkretsen av ribben og fell av med italiensk avfelling
slik:
1. Stikk nålen inn i 1. m på venstre p, som om den
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom 1. og 2. m fra baksiden og
ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom 2. m, fra forsiden og ut på
baksiden.
4. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strikkes
rett og ta m av pinnen.
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, i 2. maskes forreste maskeben, trekk garnet
igjennom.
6. Stikk nålen inn i 1. m som om den skulle strikkes
vr og ta m av pinnen. Gjenta pkt. 2-6, til det er 1
(vrang)m tilbake på venstre p.
Avslutning:
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. Alle masker er nå felt/sydd av. Fest
tråden godt.
Ermer
Start med garnet fra retten av arbeidet og strikk opp
2 (2) 2 (3) m fra midten av ermehullet og frem til de
hvilende m, strikk disse r og strikk opp ytterligere 2
(2) 3 (3) m frem til midten av ermehullet = 68 (72)
79 (82) m.
Sett inn en omgangsmarkør og sett sammen omg.
Strikk rundt i glattstrikk til ermet måler 27 (27) 28
(28) cm.
Bytt til 3,5 mm rundpinne.
Neste omg: 6 (4) 3 (3) r, *2 r sammen*, gjenta fra
* til *, til det er 6 (4) 2 (3) m igjen, 6 (4) 2 (3) r =
40 (40) 42 (44) m.
Fortsett med ribb (1 r, 1 vr), til ribben måler 8 cm.
Klipp av tråden med en lengde som tilsvarer 3 ganger
omkretsen av ribben og fell av med italiensk avfelling
som på bolen.
Heklekant med knapphull
Bruk den lange enden fra opplegget og en heklenål
nr. 3. *Hekle 4 luftm, fest luftmaskekjeden med en
kjedem mellom nr. 2 rettrille og den første p i hullmønster, hekle 2 kjedem, gjerne litt løst, frem til
neste rettrille*, gjenta fra * til * til det er heklet totalt
3 knapphull, den siste luftm kjeden festes i nederste
rettrille. Fortsett opp på den andre siden av halskanten og hekle løse kjedemasker hele veien opp til op-
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