
Barn toving
KlassiskUng

Anette genser (tovet)

Størrelse: S/M
Garn: Hifa Trollgarn, offwhite nr 702
Mengde: ca 700 g 
Pinne: Rundpinne nr 7 og nr 6

Bolen: Legg opp 124 m på p nr 7. Str 5 omg vrangbord 3 r, 1 v. Str 
videre i glattstrikk til arb måler 10 cm. Sett et merke i hver side. Fell 1 
m på hver side av merket. Gjenta hver 8. omg 2 ggr til. Når arb måler 
ca 25 cm, økes ut igjen tilsvarende hver 8. omg i alt 3 ggr.
Når arb måler ca 50 cm felles 8 m i hver side. Legg arbeidet til side og 
strikk ermene. 

Ermene: Legg opp 40 m. Str 5 omg vrangbord 3 r, 1 v. Fortsett med 
glattstrikk. Sett et merke midt under.  Når arb måler 20 cm økes det 
1 m på hver side av merket. Deretter hver 10. omg 4 ggr til i alt 50 m. 
Når ermene måler ca 63 cm felles 8 m midt under ermet.

Raglanfelling: Sett alle delene inn på samme rundpinne. Strikk 1 omg 
der du strikker 2m r sammen i hver sammenføyning (1 m fra bolen og 
1 m fra ermet)=merkemaske. Fell 1 m på hver side av hver merke-
maske, på bolen felles det på annenhver omg, på ermene felles det 
hver 4. omg 2 ganger, og deretter på annenhver omg som på bolen.

Felling før merkemasken: Strikk 2 m vridd r sammen. Felling etter merkemasken: strikk 2 m r sammen.
Samtidig som den 15. fellingen på bolen felles det 13 m midt foran. Strikk ut omgangen. Klipp av tråden og begynn 
omg igjen ved halsen. Fortsett med raglanfelling, og fell samtidig mot halsen på hver side: 2 m 1 gang og videre 1 m 
til det ikke er flere m igjen på forstykket. Skift til pinne nr 6 og strikk samtidig opp m langs fellingen på forstykket. Strikk 
videre 3 r, 1 v, og reguler masketallet til 64 m. Strikk til halskanten måler ca 16 cm. Fell løst av.
Sy sammen under ermene og fest alle løse tråder.

Alle oppgitte mål er ca mål. Trollgarnet kan krympe opptil ca 30 % ved toving.

Genseren toves i vaskemaskinen på ca 40 °C vanlig vaskeprogram. Bruk 1 ss flytende grønnsåpe eller Milo. Det kan 
være lurt å begynne litt forsiktig, og heller tove flere ganger til du er fornøyd. Vaskemaskiner tover forskjellig, og der-
som du har flere plagg i maskinen samtidig tover de mer. 
Genseren må strekkes godt i fasong og tørkes liggende.

Design: Hifa design
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