Guernsey inspirert genser strikket i
Kamel garn
Størrelse:
Størrelse 6 år (8 år) 10 år, plaggets overvidde 68 (73) 78 cm.
Lengde til skulder:
skulder 46 (50) 54 cm
Armlengde:
Armlengde 31 (34) 37 cm
Materiale: 7 (8) 9 50 gr. nøster Kamelgarn 45 % Kamelull og 55 % merinoull.
Strikkefasthet:
Strikkefasthet 17 masker og 24 pinner glattstrikking = 10 cm
Pinner:
Pinner nr 4 og 4,5 mm.

Rygg og forstykke:
Legg opp 104 (112) 120 masker på rundpinne nr 4 og strikk rundt vrangbord 2 rette og 2 vrange i 16 pinner. Strikk 1 pinne rett og 2 pinner
vrangt. Strikk 2 omganger rett og legg ut 12 masker jevnt fordelt på den
siste pinnen. 116 (124) 132 masker.
Bytt til pinner nr 4,5 og strikk rett rundt til bolen måler 30 (33) 36 cm.
Strikk igjen 2 omganger vrangt og del arbeidet i 2 deler med 58 (62) 66
masker på hver side til for og bakstykket.
Bakstykket:
Bakstykket Neste pinne strikkes 58 (62) 66 masker rett, snu arbeidet og
strikk 2 masker rett og 2 masker vrangt ut pinnen og avslutt med 2 rette.
Disse to pinnene lager mønsteret, 1.pinne: rett og 2. pinne: 2 rette og 2
vrange masker. Gjenta disse 2 pinnene til ryggen måler 46 (50) 54 cm.
Neste pinne: sett merke etter 14 (16)18 i hver side. Dette er maskene til
skuldre, de midterste 30 (30) 30 maskene er til halsen. La maskene vente
på pinnen.
Forstykket:
Forstykket Strikk mønster som på ryggen til forstykket har 10 pinner
mindre enn på bakstykket. Strikk 18 (20) 22 masker i mønsteret, snu.
Strikk videre i mønsteret, men fell 1 maske ved halsen hver pinne til det
er 14 (16) 18 masker igjen på pinnen. Strikk mønster videre til forstykket
er like langt som bakstykket. Strikk den andre siden tilsvarende. La de
midterste 22 (22) 22 maskene stå på pinnen til halsen.
Armer: Legg opp 32 (32) 32 masker på pinner nr 4 og strikk 16 pinner
vrangbord 2 rette og 2 vrange som på for-og bakstykket. Strikk 1 pinne
rett og 2 pinner vrangt. Strikk 2 pinner rett og legg ut på siste pinne til 36
(36) 36 masker. Bytt til pinner nr 4,5 og strikk mønster som på bærestykket, 1 pinne rett og 1 pinne 2 rette og 2 vrange. Legg ut 2 masker på hver
8.pinne til 48 (52) 56 masker. Strikk mønster videre til arbeidet måler 31
(34) 37 cm. Avslutt arme med 1 pinne rett og 2 pinner vrangt. Fell passe
løst av, og strikk 1 arme til.
Legg skulderstykkene mot hverandre på vrangen og strikk stykkene
sammen, samtidig som du feller av.
Halskant:
Halskant Bruk rundpinne nr 4 og strikk 30 masker fra bakstykket, plukk
opp 6 masker langsmed høyre forstykket i halsen, strikk 22 masker fra
halsen foran, plukk opp 6 masker langsmed venstre forstykket i halsutringningen. Til sammen 64 masker. På neste omgang felles 4 (0) (0) masker. Strikk 2 pinner vrangt og deretter vrangbord 2 rette og 2 vrange i 10
pinner. Deretter strikkes 4 pinner rett og fell passe løst av.
Sy i armene til bolen og fest alle tråder. Legg genseren mellom fuktige
håndklær til den er tørr.
Design: Jennie-Ann Duus, Blå tråd AS, Harebakken, Arendal.

