


Modell 
Oppskriften 

Besseggen 	er kun beregnet for 

Nr. 166 	 ÅLGÅRD 
Herregenser, 

SHETLANDSGARN 
størr. 46/48-50/52 

Materialer: ÅLGÅRD SHETLANDSGARN 
46/48 	50/52 

Ca. 650 650 g grønt nr. 154, el. koks nr. 106 
- 200 200 g hvitt - 101, el. hvitt - 101 
- 100 100 g brunt - 137, el. grått - 105 

Pinner: Stor rundp. og strømpep. nr. 21/2 og 4. 

Strikkefasthet: 20 m. på p. nr. 4 = 10 cm. 

Strikk alltid en prøvelapp og kontroller at strikkefastheten 
stemmer. Størrelsen kan bare bli riktig hvis den oppgitte 
strikkefasthet er nøyaktig overholdt. Hvis De strikker for løst 
eller for fast i forhold til den oppgitte strikkefasthet og med 
den oppgitte p.tykkelsen, prøv med 1/2 nr. tynnere eller tyk-
kere p. Det oppgitte p.nr. er bare beregnet som veiledning. 

46/48 	50/52 

Mål: 	Overvidde: 	Ca. 110 	120 cm. 
Lengde: 	- 66 	68 - 
Ermelengde: 	- 54 	54 - 

For å få det beste resultatet må kun det garn som er oppgitt i 
oppskriften benyttes. Les grundig gjennom oppskriften før De 
påbegynner arbeidet. Tallene står i rekkefølge med den minste 
størr. først. Der hvor det bare står ett tall, gjelder dette for 
alle størr. 

På alle våre banderoler finnes to numre. Ved kjøp av garn er det 
svært viktig å kontrollere at de forskjellige garnbuntene er på-
ført samme farge- og partinr. i samme farge og til samme plagg. 

GENSEREN: Legg opp med grønt, koks garn på stor rundp. 
nr. 21/2 190-200 m. Strikk vr.bord 1 r., 1 vr. 4 cm. Gå over til 
p. nr. 4 og glattstrikk idet De i løpet av 1. omg. øker til 220-
242 m. Strikk først 2 omg. i bunnfargen, 3 omg. hvitt, 4 omg. i 
bunnfargen og 2 omg. hvitt. Deretter: 9-10 omg. i bunnfargen, 
bord 1, 3-3 omg. i bunnfargen, bord 2, 3-3 omg. i bunnfargen, 
bord 3, 18-19 omg. i bunnfargen, bord 4, 18-19 omg. i bunn-
fargen, bord 5 og til slutt strikkes i bunnfargen 3 omg. Fell så 
av 19-23 m. midt foran, strikk glattstrikk fram og tilbake og 
fell 5, 3, 1, 1 m. på hver side av halsen på hver r.p. Når 
arbeidet måler ca. 66-68 cm. felles 39-43 m. midt på ryggen, og 
hver skulder strikkes ferdig for seg med 1 omg. vr. (på retten), 
4 omg. glattstrikk til belegg. Fell av. 

ERMENE: Legg opp med grønt, koks garn på strømpep. nr. 21/2 
46 m. Strikk vr.bord 1 r., 1 vr. 5 cm. Gå over til p. nr. 4 og 
glattstrikk idet De i løpet av 1. omg. øker til 60 m. Fortsett 
å strikke i bunnfargen 3 omg., sett et merke midt under ermet 
over 2 m., på hver side av dette merket skal det økes 1 m. 
hver 2. cm. til De har 100 m. på p. Etter de 3 omg. i bunn-
fargen strikkes 3 omg. hvitt, 4 omg. i bunnfargen, 2 omg. hvitt, 
11 omg. i bunnfargen, bord 3, 20 omg. i bunnfargen, bord 4, 
20 omg. i bunnfargen, bord 5 og videre i bunnfargen til hele 
ermet måler ca. 54 cm. Strikk til slutt 1 omg. vr., 4 omg. r. 
til belegg. Fell av. 

MONTERING: Damp delene med et fuktig klede på vrangen. 
Mål vidden øverst på ermene og merk av til ermehull på gen-
seren etter dette målet. Sy to maskinrømmer rundt hvert erme-
hull og klipp opp mellom de midterste sømmene. Brett falden 
over skuldrene ned på vrangen og sy til med hånd. Sy sammen 
over skuldrene fra retten med et sting i hver vr.m. Plukk opp 
ca. 96 m. på strømpep. nr. 21/2 rundt halsen og strikk vr.bord 
1 r., 1 vr. ca. 7 cm. Fell av. Brett halskanten dobbel ned på 
vrangen og sy til med hånd. Sy ermene i fra retten med et 
sting i vr.omg. på ermet og et sting i den første m. innenfor 
maskinrømmen på selve genseren. Brett belegget over klippe-
kanten på vrangen og sy til med hånd. Damp alle sømmer. 


	Page 1
	Page 2

