Strikkegenser
Størrelse: Medium Unisex
Small: kutt ned 10 masker både for og bakstykke
Large: Øk 5 masker både for og bakstykke
OBS! Ved endring av størrelse må det tas hensyn for dette på mønsteret da det er laget for
Medium Unisex
Garn: Felting Wool fra Adlibris, 100 g nøster =100 m pr nøste (dette er et garn som klør
mindre enn andre garn)
Alternativ: Drops Eskimo eller lignende garn hvor strikkefastighet er 11 masker og 13 rader =
10x10 cm på pinner 9
Nøsteforbruk: 8 nøster fordelt slik;
Farge

Antall nøster

Fargekode (Adlibris)

Rød
Hvit
Svart
Brun
Grønn
Beige

3
1
1
1
1 (evt. restegarn)
1 (evt. restegarn)

A 120 Red
A 116 White
A 004 Black
A 127 Brown Melange
A 125 Green
A 124 Beige Melange

Pinner: nr. 8 og nr. 9
Genseren kan enten strikkes rundt på rundpinner (deles
til ermer) eller som for- og bakstykke (fram og tilbake).

Bredde ca. 65 cm, lengde ca. 65
cm (garnet vil sige). Fra hals til
håndledd 65 cm, hals 10 cm

OBS! Husk strikkefastighet og les hele oppskriften før du starter.

Strikkeoppskrift er utviklet av Silje’s Strikkedesign på vegne av Nugatti

Rundpinne:
Legg opp 142 masker med rødt på pinne 8, sett et merke som indikerer for- og bakstykke, 71
masker på hver side.
Strikk 1 rett, 1 vrang rundt i 5 omganger
Skift til pinne 9 og hvit farge, strikk 4 omganger rett
Skift til brun farge, strikk 3 omganger rett
Skift til hvit farge, strikk 4 omganger rett
Skift til rød farge og strikk 22 omganger før du begynner på mønsteret (vil du ha genseren
lenger strikker du flere) MERK! Dette inkluderer ikke de to første radene i mønsteret som
også er rødt, du skal ha totalt 24 rød omganger. Følg diagrammet.
Når det er tre rader igjen av logomønster, det vil si rad nr. 23 i diagrammet, skal den deles
for ermer. Fortsett ferdig mønsteret, husk å lese diagrammet fra venstre til høyre når du
strikker vrangt.
Når diagrammet er ferdig, strikk 23 rader i tillegg til de 2 i diagrammet, totalt 25 rader rødt.
Fell av.

For- og bakstykke (fram og tilbake):
Forstykke:
Legg opp 73 masker med rødt på pinne 8.
Strikk 1 rett, 1 vrang i 5 omganger
Skift til pinne 9 og hvit farge, strikk 4 omganger rett hvit
Skift til brun farge, strikk 3 omganger rett
Skift til hvit farge, strikk 4 omganger rett
Skift til rød farge, strikk 22 pinner med rødt før du begynner på mønsteret (vil du ha
genseren lenger strikker du flere) MERK! Dette inkluderer ikke de to første radene i
diagrammet som også er rødt, du skal ha totalt 24 pinner med rødt. Følg diagrammet.
Når diagrammet er ferdig, strikk 24 omganger rødt, i tillegg til de 2 i diagrammet, totalt 26
rader rødt. Fell av.
Bakstykke:
Legg opp 73 masker med rødt på pinne 8.
Strikk 1 rett, 1 vrang i 5 omganger.
Skift til pinne 9 og strikk totalt 73 omganger rødt. Fell av.
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Ermer:
Legg opp 26 masker med rødt på pinne 8
Strikk 1 rett, 1 vrang i 5 omganger (for større ermer, legg opp 28 masker)
Skift til pinne 9 og hvit farge, strikk 2 omganger hvit glattstrikk (en rett omgang og en vrang
hvis du strikker frem og tilbake). Øk 2 masker i hver side på omgang 3, strikk totalt 4
omganger hvitt.
Skift til brun farge, strikk 3 omganger
Skift til hvit farge, strikk 2 omganger hvit glattstrikk (en rett omgang og en vrang hvis du
strikker frem og tilbake). Øk 2 masker i hver side på omgang 3, strikk totalt 4 omganger hvitt.
Du skal nå ha 34 (36) masker totalt.
Skift til rødt og fortsett med glattstrikk, øk 1 maske på omgang 5 i hver side, fortsett slik til
du har 40 (42) masker totalt. Strikk 4 omganger, på omgang 5 økes det med 7 masker jevnt
fordelt. Du skal nå ha 47 masker (9 masker = 51). Strikk nye 4 omganger, på omgang 5 økes
det med 1 maske i hver side. Du skal nå ha totalt 49 masker (53). Strikk til lengden er ca. 39
cm for normal og 43 cm for større ermer.
Ved endring for størrelser: Ved større størrelse, start med 28 masker, følg oppskriften til 53
masker og strikk så til ønsket ermelengde. Ved mindre strørrelse, start med 26 masker og
kutt ut siste økningen = 47 masker og strikk bare til eksempelvis 37 cm.
På denne genseren kan man enkelt endre antall masker og rader når du strikker for andre
størrelser. Husk bare at selve logoen går over 22 rader og 41 masker, sett derfor et merke
etter dine ekstra masker slik at midt-front har de opprinnelige 73 masker for frem og tilbake
og 71 på rundpinne, så man lett kan se når diagrammet starter og slutter.

Montering:
Sy skuldrene sammen la det være en halsåpning igjen på ca. 45 cm, sy inn ermene. Sy
sammen i sidene ved strikking av for- og bakstykke.
Ved strikking av hals:
Plukk opp 50 masker fra halsåpning i genser (uavhengig av størrelse her) med rødt garn på
pinne 8. Strikk 1 rett og 1 vrang i 6 omganger
Skift til hvit, strikk 1 rett og 1 vrang i 2 omganger
Skift til brun, strikk 1 rett og 1 vrang i 2 omganger
Skift til hvit, strikk 1 rett og 1 vrang i 2 omganger
Skift til rød, strikk 1 rett og 1 vrang i 1 omgang. Fell av.
Halsen kan strikkes lenger hvis ønskelig, vi anbefaler da å strikke det første røde feltet lenger
i starten.
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Fest alle tråder godt. Foreslått garn toves veldig så vær forsiktig ved vask, følg
vaskeanvisningen på garnet. Øvrig anbefaling er å bruke en våt klut og vaske flekker for
hånd. Plagget kan henges til lufting framfor vask i maskin.
Husk det er lov å ta en pause i strikkingen for å ta seg noen brødskiver med Nugatti 😋

Diagram:
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