


Modell 
Oppskriften 

177 	 er kun beregnet for 

Herregenser 	 ÅLGÅRD 
Størrelse 48-50-52 	 SHETLANDSGARN 

Materialer: ÅLGÅRD SHETLANDSGARN 

	

Ca. 450 	450 	500 g hvitt nr. 101 
- 450 	500 	500 g grått nr. 128 
- 100 	100 	150 g grønt nr. 139 

Pinner: Rundp. og strømpep. nr. 21/2 og 4. 

Strikkefasthet: 20 m. = 10 cm. 

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

Mål: 	 Str. 48 	50 	52 

Overvidde: 	Ca. 108 	112 	116 cm 

Lengde: 	- 66 	66 	70 - 

	

Ermelengde: - 54 	56 	56 - 

For å få det beste resultat må kun det garn benyttes som er 
oppgitt i oppskriften. Les grundig gjennom oppskriften før De 
begynner arbeidet. Alle tall står i rekkefølge, 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 garnbuntene i hver farge til samme 
plagg er påført samme fargenr. og partinr. 

MØNSTER: etter diagrammet. Masketall delelig med 8. Et helt 
mønster ble på modellene ca. 91/2 cm. høyt, avslutningsborden 
ca. 5 cm. høy. 

GENSER: Legg opp 190-200-200 m med grått garn på rundp. nr. 
21/2, strikk 4 cm. vr.bord 1 r., 1 vr. Gå over til rundp. nr. 4 
og glattstrikk, øk i løpet av en grå omg. til 216-224-232 m. Strikk 
mønster, begynn der det er anvist i diagrammet. Når hele arbei-
det måler ca. 61-61-65 cm. (på modellen var de da strikket 6 
hele mønstre — 6 hele mønstre — 6 hele mønstre i tillegg til det 
halve mønsteret nederst) strikkes avslutningsborden, deretter 
med grønt garn: 1 omg. vr., 4 omg. glattstrikk til fald. Fell av. 

ERMENE: Legg opp 52-54-54 m. med grått garn på strømpep. 
nr. 21/2, strikk 6-8-8 cm. vr.bord 1 r., 1 vr. Gå over til strømpep. 
nr. 4 og glattstr., øk i løpet av en grå omg. til 64-64-64 m. Be-
gynn mønsteret der det er anvist i diagrammet. Sett et merke 
over 3 m. midt under ermet, ved omgangstråden. Øk 1 m. på 
hver side av dette merket for hver 2. cm til det er 100-104-104 
m. i omg. Når hele ermet måler ca. 49-51-51 cm. (på modellen 
var det da strikket 4 hele mønstre i tillegg til det halve mønste-
ret nederst) strikkes avslutningsborden, deretter med grønt 
garn: 1 omg. vr., 4 omg. glattstrikk til belegg. Fell av. 

MONTERING: Damp delene. Legg genseren med omgangstrå-
den i den ene siden, pass på at mønsteret faller likedan ut ved 
begge ermehull. Brett ned falden øverst. Merk av til ermehull i 
hver side tilsvarende vidden øverst på ermene. Sy 2 maskin-
sømmer rundt hvert ermehull, gjerne med 2 cm. mellom de 2 
midterste sømmene så ermene kommer litt innpå. Klipp opp 
mellom sømmene og klipp vekk det overflødige. Sy til falden 
øverst på vrangen. Kast sammen over skuldrene med ett sting i 
hver vrangm. til det står igjen ca. 24 cm. på midten til hals. 
Sett i ermene slik at de siste 4 omg. på ermene kommer inn i 
ermehullet som belegg. Sy ermet i fra retten, ett sting i første 
m. innenfor maskinsømmen på selve genseren, ett sting i vr.omg. 
på ermet, vekselvis. Damp denne sømmen før belegget syes til 
over sårkantene på vrangen. Damp alle sømmer. 
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