Plan C
Strikkefasthet 24 masker per 10 cm i glattstrikk på pinne 3.
Garnforslag: Sandnes mini alpakka, Drops alpakka, Du Store Alpakka tynn alpakka. Det går med litt
over 2 nøster med bunnfarge, og litt restegarn til stripene.
Mål på genser: Passer ca fra 1 ½-2år og litt oppover: genseren måler 27 cm i bredde (54 cm rundt
hele), 33 cm i lengde, ermene måler 24 cm fra deling til ermer og ned. Bolen måler 27 cm fra deling
ermer/bol.
Et lite obs før du starter: Genseren er strikket fra halsen og ned, noe som gjør at det er greit å teste
på mottager om den er vid nok eller trenger noen økninger til. Jeg er ikke så glad i å strikke vrang, så
jeg har strikket bærestykket frem og tilbake med bare rettmasker, for så å strikke videre rundt når
bærestykket er stort nok. Jeg har sydd det sammen i kantene, for rillestrikk er lett å sy nesten usynlig
sammen, og du kan evt lage en falsk knappestolpe oppå for å skjule sømmen/lage kul effekt.
Har du ikke samme vrangmaskefobi som meg, så kan du lage det rillestrikka bærestykket ved å
strikke vekselsvis en omgang rett, en omgang vrangt for å få riller når du strikker på rundpinne.
Raglanøkningene skjer på rettomgangene., så strikker du en omgang vrang uten økninger.
Skift farge sånn at du har 7 riller i hver farge, eller velg det helt selv.

Fargeforslag: Bruk tre farger i bærestykket, for eksempel tre ulike fargetoner av samme farge,
lyseste øverst, og mørkeste nederst. Flerfarget garn gjør seg i rillestrikk, hva med flerfarget i
bærestykket, og ensfarget resten av bolen og ermene?
Bærestykket:
Legg opp 92 masker i bunnfargen på rundpinne 2,5 og strikk rundt. Strikk 2 rett ,2 vrang i 3 cm eller
ønsket vrangbordlengde.
Bytt farge til kontrastfarge 1, og bytt pinne til pinne 3.
De tre første rillene er uten økninger. Strikk en omgang rett med kontrastfargen. Når du kommer til
starten av omgangen, snu strikketøyet og strikk rett tilbake
Første omgang med ny farge er der du markerer hvor raglanøkningene skal skje, det er 12 masker til
ermene, og 31/32 masker til forstykke/bakstykke. 1 masker i hvert hjørne økes det på hver side av
(jeg har markert med uthevet skrift)
1 rett, sett markør, 12 rett (til erme), sett markør, 1 rett, 32 rett (forstykke), sett markør, 1 rett, 12
rett (erme), sett markør, 1 rett, 31 rett(bakstykke), sett markør, 1 rett. Snu og strikk rettmasker
tilbake =1 rille.
Snu igjen og strikk videre med kontrastfarge 1. Nå øker du ved hver markør,1 maske på hver side av
raglanmaska (som jeg har markert med uthevet skrift)
1 rett, øk 1 maske, 12 rett, øk 1 maske, 1 rett, øk 1 maske, 32 rett, øk 1 maske, 1 rett, øk 1 maske, 12
rett, øk 1 maske, 1 rett, øk 1 maske, 31 rett, øk 1 maske, 1 rett. Nå skal du ha 100 masker.
Snu og strikk rett tilbake ut omgangen. Snu igjen og strikk
1 rett, øk 1 maske, 14 rett, øk 1 maske, 1 rett, øk 1 maske,34 rett, øk 1 maske, 1 rett, øk 1 maske, 14
rett, øk 1 maske, 1 rett, øk 1 maske, 33 rett, øk 1 maske, 1 rett. Nå skal du ha 108 masker.
Snu og strikk rett tilbake ut omgangen.
Nå skal du fortsette med å øke til raglan hver andre omgang slik du har gjort til nå (altså øk på den
ene omgangen, strikk rett tilbake på den andre omgangen) til du har 42 masker til hvert erme, 61 /62
masker til forstykke og bakstykke, da har du økt 15 ganger og har 212 masker totalt.
Bytt farger etterhvert så du har 7 riller i hver farge, de siste 3 rillene strikkes uten økninger.
Bolen:
Nå setter du ermemaskene på store maskeholdere, og strikker videre med maskene til forstykker og
bakstykke. Legg opp to ekstra masker under hvert ermehull, og strikk glattstrikk videre med alle
maskene til bolen i bunnfargen. Strikk til 3 cm før ønsket lengde (24 cm glattstrikk målt fra
ermedelingen og ned) og avslutt med 3 cm med riller eller vrangbord 2 rett, 2 vrang.
Obs: Om du synes genseren blir for smal, så går det an å nå legge opp ekstra masker der du har
ermehull. For eksempel 4-8 masker under hvert erme. Evt om du synes den blir for bred, kan du felle
to masker under armen annenhver omgang til du synes den blir passe smal.

Ermer:
Flytt maskene du har på maskeholder over på ermepinner, og strikk glattstrikk videre. Legg opp 2
masker under armen (plukk opp fra bolen, det blir oftest penest) og strikk 9 cm glattstrikk. Etter 9
cm, feller du 2 masker midt under armen hver 3 .cm 2 ganger. Tilslutt har du 40 masker igjen på
pinnen, og strikker til ønsket lengde (22 cm for 2 årserme) Slutt med 2 cm vrangbord eller 2 cm riller.
Her kan du evt bytte til mindre pinner om du vil ha det litt tettere omkring ermet.
Montering:
Sy sammen i raglanøkningen gapet mellom erme og forstykke. Her er link til hvordan du syr pent
sammen uten at det blir særlig synlig: http://www.knitty.com/ISSUEspring04/mattress.html
Fest tråder, og ferdig!
Om du vil ha pynteknappestolper, så gjør du følgende:
Ca en halv cm fra der du sydde sammen i raglan plukker du opp masker med bunnfargen langs hele
kanten og strikker ca 1 ½ cm med rillestrikk (eller 1 vrang, 1 rett, alt etter hva du synes blir penest)
fell av. Sy fast til andre siden, og sy fast to-tre knapper på toppen. Finn ut om du vil ha det
symmetrisk med knappestolper på begge sider eller bare på den ene siden. Gjør evt samme på andre
siden.
Tilbakemeldinger mottas med takk, på meretemonster@gmail.com

.

