Takk for at du vil bidra i vår strikkekonkurranse. Vi gleder oss til å se oppskriften på din genser,
inspirert av Norsk strikke- og drikketradisjoner.
Det har sneket seg inn en feil i saken i Aquavit. Her er rett tekst:
Vi ønsker at genseren strikkes i inntil tre farger, i norsk ullgarn på pinne nr.3,5 f.eks Rauma
Finull/PT2, Hillesvåg Ask, Sandnesgarn Tove eller Peer Gynt

Basisoppskrift til Akevittgenser
Størrelse
Brystvidde
Lengde
UnderermLemgde

S
87 cm
62 cm
40cm

Dame
M
93 cm
64 cm
42 cm

L
97 cm
66 cm
44 cm

S
100 cm
68 cm
46 cm

Herre
M
106 cm
70 cm
48 cm

L
113 cm
71 cm
51 cm

Rundpinne og strømpepinner 3 og 3 1/2
Strikkefasthet 24m og 30 omg = 10 cm

Rygg/forstykke: Legg opp på rundpinne 3 208-224-232/240-256-272m strikk vrangbord (angi hvordan
og hvor langt)
Skift til p 3 ½ og strikk glattstrikk til arbeidet måler 36-38-40/42-44-45 cm. Sett en merketråd i hver
side, like mange masker til forstykke og bakstykke
Ermhull: fell 5m strikk 94-102-106/110-118-126m, fell 10m, 94-102-106/110-118-126m. Legg
arbeidet til side og strikk ermene.

Ermer: legg opp på strømpepinner 3 54-56-58 masker til Damestørrelse eller 58-60-62 m til
herrestørrelse og strikk vrangbord.
Bytt til p 3 ½ , strikk 1 ong rett og øk 2/6m jevnt fordelt, Sett en merketråd mellom første og siste m
på omgangen. Øk en m etter første m og før siste m på omgangen hver 2 cm til 84-88-98/100-104108 m. Strikk til arbeidet måler 40-42-44/46-48-50 cm.
Ermhull: fell de 5 første og 5 siste m på omg. Legg arbeidet bort og strikk et erme til.
Bærestykke: Sett delene inn på en rundpinne slik: rygg, erme, forstykke, erme. Sett en merketråd der
omg begynner (mellom rygg og venstre erme) og la tråden følge med oppover hele tiden slik at omg
begynner på rett plass.

Du har nå 336-360-384/400-424-448m Strikk en omg rett.
Fell slik:
Strikk 21 omg, fell ved å strikke 6m, 2 rett sammen, gjenta ut omg. =294-315-336/350-372-392 m
etter felling
Strikk 3 omg, strikk 5m, 2m rett sammen, gjenta ut omg. = 252-270-288/300-318-336 m etter felling
Strikk 23 omg, strikk 4 m, 2 rett sammen, gjenta ut omg. = 210-225-240/250-265-280m etter felling
Strikk 2 omg, strikk 3m 2 rett sammen, gjenta ut omg = 168-180-192/200-212-224 m etter felling
Strikk 2 omg, strikk 2m 2 rett sammen, gjenta ut omg = 126-135-144/150-159-168m etter felling
Strikk 4 omg rett og fell jevnt fordelt til 98-104-110/116-120-126 m
Bytt til p 3 og strikk halskant
Hvordan vrangbordene og halskanten skal strikkes, og hvor lange de skal være må settes inn i
mønsteret.
Lykke til med arbeidet ☺

