Godisgenser
Designet av Susanne
Denne enkle og raske ragalangenseren er
strikket med deler i halvpatent og
glattstrikk. En supermyk genser som
passer like så bra på kalde
sommerkvelder som til høst og vinter!
Genseren er rask å strikke siden den
strikkes med 3 garn samtidig på pinne 6.
Strikkefasthet: 15 m pr 10 cm
Størrelse: S
Garn: 500 gr Drops Alpaca (10 nøster) (Farge: 9020 lys perlegrå) og 450 gr
Drops Fabel Print (5 nøster)(Farge: 901godis)
Veiledende pinne: 6 mm rundpinne (80 cm og 40 cm) og 6 mm
strømpepinner
Halvpatentstrikk strikkes slik:
1.
omgang: 1 vr, *1 r i masken under, 1 vr* gjenta ut omgangen
2.
omgang: strikk vr ut omgangen
3.
Gjenta 1. og 2. omgang
Genseren strikkes med tre nøster hele tiden, to nøster Drops Alpaca og 1
nøste Drops Fabel Print.
Bolen:
Begynn med å legge opp med 2 Drops Alpaca og 1 Drops Fabel Print, 114 m
på rundpinne 80cm. Strikk vrangbrod 1r, 1vr. Strikk til vrangborden måler 7
cm.
Del nå arbeidet inn i fire hvor det skal strikkes halvpatent og glattstrikk (rett)
på annethvert felt (det skal være glattstrikk i sidene og halvpatent forran og
bak på genseren). Sett gjerne merker i arbeidet og et merke for hvor
omgangen starter.
1. omgang: begynn med å strikke halvpatentstrikk (1. omgang se forklaring
over) over de første 29 m, de neste 28 strikkes r (glattstrikk), de neste 29 m
strikkes i halvpatentstrikk og de resterende 28 m strikkes rett ut omgangen.
2. omgang: 29m vr ( som i 2. omgang patentstrikk beskrevet ovenfor), 28 m
r, 29 m vr (2. omg. halvpatentstrikk) og 28 m r.

Gjenta 1. og 2 omgang mens det samtidig på omgang 1 økes med en
maske i hver av sidene med halvpatentstrikk, totalt 4 økninger i en omgang.
1. omgang 1 blir dermed slik: 1
maske hentes opp og strikkes r, 1 vr,
*1 r i masken under, 1 vr* gjenta over
halvpatentstrikkdelen (29 maskene), 1
maske hentes opp og strikkes r, 28 m
r, 1 maske hentes opp og strikkes r, 1
vr, *1 r i masken under, 1 vr* gjenta
over halvpatentstrikkdelen(29
maskene), 1 maske hentes opp og
strikkes r, 28 m r.
2. omgang strikkes likt som beskrevet
ovenfor (29m vr, 28 m r, 29 m vr, 28 m
r) bare at halvpatentstrikkdelen øker
med antall masker. Foreta økninger
totalt 8 ganger.
Det skal nå være 45 m halvpatentstrikk, 28 m glattstrikk, 45 m
halvpatentstrikk og 28 m glattstrikk, totalt 146 masker.
Fortsett å strikk 1 og 2. omgang uten flere økninger til arbeidet måler 40 cm.
Det skal nå felles av til ermer på delen som er strikket i glattstrikk. Ved starten
av neste omgang strikk halvpatentstrikk over patentstrikkdelen, strikk så 11m
r, fell nå 6 m, strikk 11 m r, strikk halvpatentstrikk over patentstrikkdelen, så
11m r, fell nå 6 m, strikk 11 m r. Legg arbeidet til sides og begyn å strikk
ermer.
Ermer
Legg opp 30 masker på strømpepinner, strikk vrangbord 1r, 1 vr til
vrangborden måler 7 cm.
Gå over til glattstrikk, (alle m strikkes r), det økes samtidig med 10 masker =
40 masker på første omgang.
Sett et merke i arbeidet slik at alle fremtidige økningene blir på samme sted.
Når det er strikket 3 cm glattstrikk økes det med to masker slikved
merketråden: øk 1 m, strikk 2 m (m som er på hver side av merketråden), øk
1 m. Foreta en slik økning for hver 3 cm til det er 52 masker, strikk så til
ermets lengde er 46 cm fell seks masker under ermet og legg ermet til side.
Strikk en til.

Når begge ermene er strikket settes disse i sammen med bolens rundpinne
hvor det er foretatt felling til ermer. nå strikkes hele arbeidet på denne
rundpinnen. Arbeidet strikkes nå rundt med halvpatentstrikk forran og bak og
med glattstrikk i sidene av genseren, og over ermene samtidig som det
strikkes raglanfelling. Sett et merke (merkemasken) i hver av sidene hvor
ermene er lagt til. Raglanfelling strikkes slik ved merketråden : 1m sm, 2 r (på
hver side av merketråden)1 m sm (=8 masker felles i hver omgang). Foreta
raglanfelling annenhver omgang til det gjenstår 74 masker på rundpinnen.
Slutt med raglanfelling og gå over til å strikke halsen. Halsen strikkes
vrangbord 1r og 1 vr. i 4-5 cm.
Sy sammen under ermene og vipps er du ferdig!
Lykke til og kos deg med din nye Godisgenser designet av Susanne.

