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RIBBGENSER MED RUND HALS // OPPSKRIFT: LIV STANGELAND

STØRRELSE:
(S) M (L) XL (XXL)
PLAGGETS MÅL:
Overvidde: (100) 107 (112) 117 (123) cm
Hel lengde: ca (56) 58 (59) 62 (63) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet
etter oppgitt strikkefasthet.
GARN:
TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28 %
silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212 meter)
GARNMENGDE:
Brunt sukker 2543: (250) 275 (300) 325 (350)
gram
VEILEDENDE PINNER:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk
tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk
tynnere pinne.
STRIKKEFASTHET:
24 masker og 34 omganger ribb med dobbel
tråd på pinne nr 3 = 10 x 10 cm
Genseren strikkes med dobbel tråd
FOR- OG BAKSTYKKE:
Legg opp (240) 256 (268) 280 (296) masker
med dobbel tråd på rundpinne nr 2½ og
strikk 5 cm ribb rundt 1 vrang, 1 rett.
Sett et merke rundt 1 vrang maske i hver side
med (119) 127 (133) 139 (147) masker mellom
merkene.
Skift til rundpinne nr 3.
Fortsett med ribb til arbeidet måler 39 cm.
Fell 7 masker i hver side til ermehull (= merke
+ 3 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
ERMER:
Legg opp (50) 56 (60) 62 (64) masker med
dobbel tråd på strømpepinne nr 2½, og
strikk 5 cm ribb rundt 1 vrang, 1 rett.
Sett et merke rundt første vrang maske.
Skift til strømpepinne nr 3.
Fortsett med ribb og øk 1 maske på hver side

av merke ved å ta opp tråden mellom 2
masker og strikk den vridd rett/vrang.
Gjenta økningene hver (4.) 4. (3½.) 3. (2½.)
cm til i alt (70) 76 (84) 90 (96) masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller ønsket
lengde.
Fell 7 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme til på
samme måte.

Masketallet må være delelig med 2.
Fell løst av i vrangbord.
Brett halskanten dobbel mot vrangsiden, og
sy til med løse sting.

RAGLANFELLING:
Strikk ermene inn på for- og bakstykke,
samtidig som det strikkes 2 vrang sammen i
hver sammenføyning = (348) 376 (404) 428
(456) masker.
Sett et merke rundt 5 masker i hver
sammenføyning (1 vrang, 1 rett, 1 vrang, 1
rett, 1 vrang) = 4 merker.
Omgangen begynner i en sammenføyning
på bakstykke.
Strikk (4) 4 (4) 4 (6) omganger ribb,
Fell til raglan slik:
Strikk 3 rett sammen etter hvert merke, ta 1
maske rett løs av, 2 rett sammen, trekk den
løse masken over før hvert merke = 16 masker
felt.
Gjenta fellingene hver 4. omgang i alt (10) 11
(12) 14 (15) ganger = (188) 200 (212) 204 (216)
masker.
Sett de midterste (15) 15 (17) 17 (17) maskene
på forstykke på en hjelpepinne til hals.
Klipp av tråden, og begynn på ny ved halsen.
Les hele neste avsnitt før det strikkes videre.
Strikk 16 pinner frem og tilbake, og fell videre
3,2,2,2,2,2,1,1 masker i begynnelsen på hver
pinne (= 15 masker felt i hver side til hals),
samtidig som raglanfellingene fortsetter
hver 4. pinne 4 ganger til.
OBS! Pass på at raglanfellingene kommer på
rettsiden.
La de resterende (79) 91 (101) 93 (105)
maskene være på pinnen til hals.
MONTERING:
Sy sammen under ermene.
HALSKANT:
Ta med masker fra hjelpepinner og strikk
opp 1 maske i hver maske/pinne med dobbel
tråd på liten rundpinne nr 2½. Strikk 7 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang, samtidig som
masketallet reguleres til (102) 104 (108) 110
(112) masker på første omgang.
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