Mari & Lars
Genser, tights og luer
- Sterk eller Mirasol
Design: Randi Ballangrud
Foto: Fotograf B.T. Stokke as

STØRRELSER
Genser:
2 (4) 6 (8) 10 (12) år.
Tights:
2 (4) 6 (8) år.
Luer:
2 (4) 6 (8) år.
MÅL
Genser:
Overvidde: 65 (72) 76 (80) 84 (87) cm.
Genserlengde: 36 (40) 44 (48) 52 (56) cm.
Ermelengde: 26 (28) 32 (36) 40 (44) cm.
Tights:
Benlengde: 30 (36) 42 (46) cm + evt. ekstra lengde til ønsket oppbrett.
GARN
Sterk, 40% alpakka, 40% merinoull, 20% nylon, eller Mirasol, 100% fineste alpakka.
Garnforbruk i Sterk:
Genser, hvit i bunn med blått eller rødt mønster:
100 (100) 150 (150) 200 (200) g naturhvit nr. 806 = farge 1.
150 (150) 200 (200) 250 (250) g rød nr. 828 eller blå nr. 827 = farge 2.
Genser, blå eller rød i bunn med hvitt mønster:
150 (150) 200 (200) 250 (250) g rød nr. 828 eller blå nr. 827 = farge 1
100 (100) 150 (150) 200 (200) g naturhvit nr. 806 = farge 2

Blå lue:
100 (100) 100 g blå nr. 827.
Rød lue:
100 (100) 100 g rød nr. 828.
Garnrester naturhvit nr. 806.
Tights:
200 (250) 250 (300) g blå nr. 827 eller rød nr. 828.
PINNER
Rund-p og strømpe-p nr. 3 ½ og 4 til genser.
Rund-p og strømpe-p nr. 3 og 3 ½ til tights og luer.
STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p 3 ½ = 10 cm i bredden.
22 m strukturstrikk på p 4 = 10 cm i bredden.
28 m vr-bordstrikk på p 3 = 10 cm i bredden.
Strukturstrikk:
Masketall delelig med 4.
1. og 2. omg: Strikk glattstrikk med farge 1
3. og 4. omg: * Strikk 2 r m med farge 2, løft 2 m løst av p (legg garnet på vrangen av arbeidet) *. Gjenta
fra * -- * ut omg.
Gjenta disse 4 omg fortløpende.
GENSER MED STRUKTURMØNSTER
Bolen: Legg opp 144 (160) 168 (176) 184 (192) m på p 3 ½ med farge 2 og strikk vr-bord rundt med 2 r
og 2 vr til arbeidet måler 3 (4) 4 (4) 5 (5) cm. Skift til p 4 og strikk strukturmønster, se forklaring over.
OBS: på den røde genseren er 1. og 2. omg i mønsteret strikket med farge 2, og 3. og 4. omg er strikket
med farge 1.
Strikk rett opp til arbeidet måler 23 (26) 29 (32) 35 (38) cm. Del arbeidet i to like deler (mellom to like m i
hver side) slik at det blir 72 (80) 84 (88) 92 (96) m til for- og bakstykket. Fortsett med strukturstrikk og strikk
ferdig hver del for seg.
BAKSTYKKET
Strikk rett opp til ermehullet måler 11 (12) 13 (14) 15 (16) cm. Fell av de midterste 28 (30) 32 (32) 34 (34)
m til hals. Strikk hver side ferdig for seg. Fell 1 m mot halsen på neste p. Fortsett å strikke strukturmønster
til ermehullet måler 13 (14) 15 (16) 17 (18) cm. Avslutt med 1. p i mønsteret. Fell av.
FORSTYKKET
Strikkes som bakstykket, men når ermehullet måler 9 (10) 10 (11) 13 (14) cm felles de midterste 24 (26) 28
(28) 30 (30) m av til hals. Strikk hver side ferdig for seg. Videre felles det 1 m mot halsen på hver 2. p totalt
3 ganger. Strikk til samme lengde som bakstykket og fell av.
ERMER
Legg opp 28 (32) 32 (36) 40 (44) m med farge 2 på p 3 ½ og strikk vr-bord 2 r og 2 vr til arbeidet
måler 3 (4) 4 (4) 5 (5) cm. Skift til p 4 og fortsett med strukurstrikk på samme måte som
på bolen. Sett en merketråd ved omg begynnelse, og øk 1 m på hver side av merketråden
med ca. 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) 2 (2) cm mellomrom til du har 56 (60) 66 (70) 74 (80) m på p.
De økte m strikkes med i mønsteret etter hvert. Strikk til ermet måler 26 (28) 32 (36) 40 (44) cm.
Fell av. Strikk et erme til.

MONTERING
Fest alle tråder og damp genseren lett fra vrangen. Sy skuldersømmer
og sy i ermene.
Halskant: Bruk p 3 ½ og farge 2. Plukk opp m til halskanten,
ca. 12 m per 5 cm. Pass på at masketallet blir delelig med 4. Strikk
vr-bord med 2 r, 2 vr i 2,5 (3) 3 (3,5) 4 (5) cm. Fell løst av. Brett halve
halskanten mot vrangen og sy den løst til.
BLÅ LUE
Legg løst opp 96 (100) 104 (108) m på rund-p 3 og strikk rundt med
2 r, 2 vr i 22 (24) 26 (28) cm.
Lag en hullrad til å tre snoren igjennom slik: Strikk * 2 r, 2 vr
sammen, 1 kast *, gjenta fra * -- * ut omg. Fortsett med 2 r, 2 vr til
arbeidet måler 29 (31) 33 (35) cm, og fell løst av.
Tvinn en snor ca. 50 cm lang, tre denne i hullraden, snurp sammen
og knyt.
RØD LUE
Legg opp 96 (100) 104 (108) m på rund-p 3 og strikk rundt med 2 r, 2 vr i 10 (12) 14 (16) cm.
Skift til pinne 3 ½ og øk 14 m jevnt fordelt på omg = 110 (114) 118 (122) m. Strikk videre glattstrikk rett
opp til arbeidet måler 22 (24) 26 (28) cm. Fell så slik:
1. omg: 2 m r sammen, gjenta ut omg.
2. omg: Strikk alle m r.
Gjenta disse to omg til det gjenstår 10 m, fell av m og ”snurp” sammen.
Tvinn en snor og lag to dusker av rødt og naturhvitt garn. Fest duskene til hver sin snorende. Knyt en
sløyfe midt på, og sy den fast i toppen på lua.
TIGHTS I RIBB
Buksen strikkes ovenfra og ned. Legg opp med rund-p 3 176 (184) 192 (200) m, strikk rundt i vr-bordstrikk
2 r, 2 vr til arbeidet måler 5 cm. Sett et merke midt foran og midt bak (mellom 2 r m) = 88 (92) 96 (100) m
på hver del. Skift til p 3 ½ og strikk buksen høyere bak slik: Begynn ved merket midt bak, strikk 8 m vrbord, snu, strikk 16 m vr-bord, snu og strikk 24 m vr-bord, snu. Fortsett å strikke buksen høyere bak ved
å strikke 8 m mer for hver gang i alt 5 (5) 6 (6) ganger på hver side av merket. Fortsett videre rundt over
alle m i vrangbordstrikk. Strikk til arbeidet midt foran måler 21 (22) 23 (24) cm. Øk 1 m midt foran og midt
bak = merkem for videre øking. Denne m strikkes hele tiden r. Øk 1 m på hver side av merkem hver 3.
omg, både foran og bak. Strikk de nye m med i vr-bordmønsteret etter hvert. Når det er økt i alt 15 (15) 17
(17) m felles disse av = 88 (92) 96 (100) m til hvert ben. Strikk ferdig hvert ben for seg rundt i vr-bordstrikk.
Fell 2 m på innsiden av benet hver 4. omg til det står igjen 56 (60) 64 (68) m. Strikk til oppgitt eller ønsket
lengde. Fell av.
MONTERING
Brett inn ca. 2,5 cm i midjen mot vrangen og sy kanten løst til = løpegang. Tre en strikk gjennom løpegangen.
Sy sammen i kilen. Brett opp til passe lengde på bena.

