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3+3,5

3,5 3+3,5 ELASTIKK FALK

320∙08 LASSIE GENSER, TIGHTS & LUE
DESIGN

Dale Garn

TILBEHØR

Elastikk til buksa

GARN

DALE FALK 100 % ren ny ull,
50 gram = ca 106 meter

PINNEFORSLAG

Rundp og strømpep nr 3 og 3,5
Liten rundp nr 3,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk og mønster
på p nr 3,5 = 10 cm
NB! Vi regner med at 28 omganger
i høyden = 10 cm. Dette kan variere
litt for hver enkelt og vil dermed
påvirke lengdene.

GARN ALTERNATIV DALE HEILO 100 % ren ny ull,
50 gram = ca 100 meter
DALE LERKE 53 % merinoull, 47% egyptisk
		bomull, 50 gram = ca 115 meter
STØRRELSER
Genser
Tights og lue
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Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt,
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

cm

(5) nøster
(4) nøster
nøster

2
(2)
2
nøster
1 nøste, eller rest fra genseren

GENSER

ERMER

Legg opp 134 (146) 158 (168) m med aubergine på p nr 3

nr 3. Strikk vrangbord rundt som på bolen. På siste omgang

og strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr til vrangborden måler

økes jevnt fordelt til 44 (46) 50 (52) m.

4 cm (likt alle størrelser).

Skift til strømpep nr 3,5 og strikk mønster etter diagram A.

Sett ett merke i hver side med 67 (73) 79 (84) m til hver del.

Tell ut fra midt på ermet hvor diagrammet begynner.

Skift til rundp nr 3,5 og strikk med denne inndeling:

Sett 1 merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av merket

Strikk *1 (1) 1 (0) m med aubergine, strikk mønster etter diagram A

hver 5. (4,5.) 5. (4,5.) cm i alt 4 (5) 5 (6) ganger = 52 (56) 60 (66)

(begynn ved pil for valgt størrelse), til neste merke*, gjenta fra *-*.

m. Strikk til arbeidet måler 25 (28) 33 (36) cm. Strikk 5 p omvendt

Når arbeidet måler 31 (35) 39 (42) cm, felles de midterste 15

glattstrikk fram og tilbake med aubergine til belegg. Fell av.

(17) 19 (20) m på forstykke av til hals og strikk mønster videre

Strikk 1 erme til på samme måten.

Legg opp 40 (42) 46 (46) m med aubergine på strømpep

fram og tilbake.
Strikk omgangen rundt, klipp av tråden og begynn på ny ved halsen.
Fell videre til halsen i begynnelsen av hver p i hver side 2,2,1,1,1
m (likt alle størrelser) = 19 (21) 23 (25) skulderm.
Når arbeidet måler 34 (38) 43 (46) cm, felles de midterste 25 (27) 29
(30) m på bakstykket til nakke og hver side strikkes ferdig for seg.
Fell videre til nakken i begynnelsen av hver p 1,1 m (likt alle
størrelser) = 19 (21) 23 (25) skulderm.
Strikk til arbeidet måler 36 (40) 45 (48) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme måte, men speilvendt.
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MONTERING
Damp lett over delene. Merk av til ermehull i hver side tilsvarende
vidden øverste på ermet.
Sy 2 maskinsømmer med korte sting langs hvert ermehull.
Klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen på skuldrene.
Krage
Sett ett merke midt på de felte m for halsen.
Strikk opp ca 11 m pr 5 cm med aubergine på rundp nr 3,
begynn ca 2 cm fra merket, rundt halsringningen og til ca 2 cm
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før merket. M-tallet må være delelig på 2 + 1.

Strikk 15 cm med disse m. Fell 1 m i hver side på hver 2. p til

Strikk vrangbordstrikk fram og tilbake (1. p = vrangen) 1 r, *1 vr, 1 r*,

alle m er felt. Strikk en ørelapp til på samme måte.

gjenta fra *-* p ut.

Sy ørelappene til på vrangen, under bretten.

Etter 2 cm økes 2 m ved hver skulder og midt bak. Gjenta økingene

TIGHTS

når kragen måler 4 cm. Strikk videre 0 (0) 1 cm. Sett m på en hjelpep.
Strikk opp fra vrangen, ca 10-12 m med oransje på rundp nr 3
langs hver kortside av kraven, samtidig som det strikkes videre

Begynn øverst.

over m på hjelpep.

Legg opp 124 (140) 156 m med oransje på rundp nr 3,5

På 1. p økes 2 m i hvert hjørne.

og strikk vrangbordstrikk rundt med 1 r, 1 vr.

Strikk 1 p oransje, 2 p aubergine, 2 p oransje.

Når arbeidet måler 5 cm strikkes buksen høyere bak slik (omgangen

Fell av litt løst med r og vr m.

begynner midt bak = mb): Strikk 7 m forbi mb, snu, ta et kast

Brett kragen ut over (vrangen blir da retten)

på p og strikk 14 m tilbake, snu ta et kast på p og strikk 21 m

Damp kragen lett.

den andre veien. Fortsett slik med 7 m mer for hver snuing, til det

Sy i ermene.

er snudd i alt 4 (5) 5 ganger til hver side. NB! For å unngå hull

Brett belegget på ermene over klippekanten og sy til.

når det snus, strikkes kastet sammen med neste m.
Fortsett med 1r, 1 vr rundt og øk 1 m først og sist på 1. omg.

LUE

Økingene gjøres etter første m og før siste m. Gjenta økingene
hver 3,5 (4) 4,5 cm 3 ganger til = 132 (148) 164 m.

Legg opp 100 (106) 112 m med oransje på rundp eller strømpep

Strikk til arbeidet måler 22 (24) 26 cm midt bak. Sett et merke

nr 3,5. Strikk rundt med 1 r, 1 vr til arbeidet måler 20 (22) 24 cm.

rundt 2 m midt foran = merkem. Øk 1 m på hver side av

Strikk 2 r sammen omgangen rundt = 50 (53) 56 m.

merkem hver 2. omgang i alt 4 ganger = 140 (156) 172 m.

Strikk 2 r sammen omgangen rundt = 25 (27) 28 m.

Del arbeidet i 2 med 70 (78) 86 m til hvert ben som strikkes slik:

Klipp av garnet, trekk en tråd gjennom m, stram forsiktig og fest godt.

La omgangen begynne på innsiden av benet og fortsett med

Lag en stor dusk i hver farge og sy den til i toppen.

1 r, 1 vr rundt. Fell 1 m først og sist på omgangen (med 2 m

Brett opp kanten.

mellom) hver 1,5 (2-2,5) 2,5 cm til det gjenstår 44 (48) 52 m.
Strikk til benet måler 32 (37) 44 cm eller til ønsket lengde.

ØRELAPPER

Strikk det andre benet på samme måt.

Legg opp 26 (28) 30) m med oransje på p nr 3,5 og strikk 1 r, 1

Brett kanten øverst på buksa dobbel mot vrangen og sy til.

vr fram og tilbake til arbeidet måler 5 (5,5) 6 cm. Fell 1 m i hver

Trekk i elastikk.

side på hver 2.p til det gjenstår 6 m.
A

DIAGR A M A

Aubergine
Oransje

Gjenta

Gjenta

22

2

4

6

8 år

Midt på
erme
foran/bak

Dale Falk er et 4-tråds superwashbehandlet
4

10
50g = ca 106m

garn i ren, ny ull.
Dale Falk er et virkelig flerbruksgarn.
Du velger Dale Falk til barnhageklær, kofter,
skigensere samt gensere og jakker til både
liten og stor.
Dessuten passer det til alt av tilbehør

FALK
100 % ren, ny ull – superwash
Ren ull fra Paraguay
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fra votter og vanter til støvelfôr, luer, skjerf
•
•
•
•

Ullvugge 30 grader C
Vrenges før vask
Bruk vaskepose
Bruk vaskemiddel for ull/silke
– gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

og halser.
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House of Yarn er et norsk merkevarehus
og totalleverandør av kvalitetsgarn,
design og tilbehør til håndstrikking,
til faghandelen og kjedebutikker.
houseofyarn.no
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DU STORE ALPAKKA | DALE GARN | GJESTAL GARN
FACEBOOK.COM/HOUSEOFYARN.NO
FACEBOOK.COM/DALE-GARN
INSTAGRAM: HOUSEOFYARN_NORWAY
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