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Kjolegenser med korte ermer og vid høy hals

151310

Str.:
Garn:
Lys gråmelert nr 6055
Pinner:
Overvidde:
Hel lengde:
Underermslengde:
Strikkefasthet:

S–M–L
Embla - Hifa 3 ullgarn
750 - 800 - 850 g
Rundpinne ( 80 og 40 cm) 3,5 og 4,0
92 – 96 – 102 cm
78 – 80 – 82 cm
12 – 13 – 14 cm
20 m mønster på p. nr. 4 = 10 cm

Mønster:
1. p: 2 r, *1 vridd r, 2 r*. Gjenta fra *-* ut p
2. p: 2 vr, *1 vridd vr, 2 vr*. Gjenta fra *-* ut p
3. p: 2 vr, *1 vridd r, 2 vr*. Gjenta fra *-* ut p
4. p: 2 r, *1 vridd vr, 2 r*. Gjenta fra *-* ut p

Bakstykke:
Legg opp 95 (101) 104 m på p nr. 3,5 med og strikk 5 riller = 10 p. r. Skift til p nr. 4,0 og strikk mønster. Når arb. måler
30, 35 og 40 cm felles 1 m i hver side innenfor kantm, og når arb. måler 45, 50 og 55 cm økes 1 m i hver side innenfor
kantm. Når arbeidet måler 58 cm (eller ønsket lengde) (slutt med en vrangp) felles til ermehull med 3 m først på 2 p og
1 m først og sist på 5 p = 79 (85) 88 m. Strikk 1 p mønster og fell så 1 m først og sist på neste p og deretter først og
sist på hver 2. p, 3 (5) 5 ganger = 71 (73) 76 m. Fortsett med mønster til ermehullene måler 20 (22) 24 cm fra første
felling. Slutt med en p på vrangen. Fell til skuldrene med 5 m først på de neste 6 p og 4 (4) 5 m først på de neste 2 p.
Fell av de siste 33 (35) 36 m. Legg arbeidet til side.
Forstykke:
Strikkes som bakstykket. Men når ermehullene måler 12 (13) 15 cm deles arb. i to og hver del strikkes ferdig for seg.
Fell til hals slik: fell de midterste 13 (13) 14 m av til hals. Videre felles på hver side av halsen på hver 2. p: 3 m 1 gang,
2 m 1 gang og 1 m 5 (5) 5 ganger.
Erme:
Legg opp 60 (63) 66 m på p nr. 3,5 og strikk riller som på bolen. Skift til p nr. 4,0 og strikk mønster. Øk 2 m midt under
ermet hver 5. omgang til 72 (75) 78 m. (Strikk de nye maskene med i mønsteret.) Strikk til ermet måler 12 (13) 14 cm.
Husk å avslutte med samme mønsterp som på bolen. Fell 3 m først på 2 p og 1 m først og sist på de neste 3 p = 60
(63) 66 m. Strikk 1 p mønster. Fell så 1 m først og sist på neste p og deretter på hver 2. p 12 (13) 14 ganger = 34 (35)
36 m.
Fell 1 m først og sist på de neste 3 p = 28 (29) 30. Fell 5 m først på de neste 2 p. Fell de resterende 18 (19) 20 m på
en gang.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Kjolegenser
Design: ZeDe

KU
B t
lassisk

ng

arn

oving

Montering:
Sy skuldersømmene, og sy i ermene. Sy deretter side- og ermesømmene.
Hals:
Plukk opp ca. 90 til 100 m rundt halsen (begynn midt bak) på liten rundp 4,0. Strikk riller frem og tilbake på p samtidig
som det på 1.p økes jevnt fordelt til 106 m. Når halsen måler 2 og 4 cm økes det 10 m jevnt fordelt = 126 m. Deretter
fortsettes det med riller uten å øke til halsen måler ca 28 cm. Fell løst av - for at avfellingskanten ikke skal stramme
lages det 1 kast om p etter ca hver 8.m samtidig som det felles (kastene felles som m).
Sy halskanten pent sammen midt bak.
Fest alle tråder.

