Genser med tverrstrikket midtstykke
Design: Bente Presterud Røvik. http://benterovik.no
Forkortelser: arb = arbeidet, beg = begynn/else, diagr = diagram, forkl = forklaring,
frg = farge, g = gram, ggr = ganger, L = Large, stor, M = Medium, mellomstor, m =
maske, omg = omgang, p = pinne, r = rett, S = Small, liten, sm = sammen, stk =
stykke, str = strikk, vr = vrang, X = Xtra, ekstra
Størrelser: S (M) L (XL) XXL.
Plaggmål: Overvidde 85 (92) 102 (110) 117 cm, livvidde 74 (82) 91 (98) 106 cm,
nedervidde 89 (97) 106 (114) 122 cm, hel lengde 64 (66) 68 (70) 72 cm, ermelengde
57 (58) 58 (58) 59 cm.
Garn: Inca Alpakka (100 % alpakkaull, 50 g = ca. 175 m),
250 (300) 300 (300) g natur IN010
50 (50) 50 (50) g lys grå IN040
50 (50) 50 (50) g grå IN042
50 (50) 50 (50) g koks IN068
50 (50) 50 (50) g grågrønn IN588
50 (50) 50 (50) g grålilla IN126
og bruk Concorde (64 % viskose, 36 % polyester, nøster á 25 g),
50 (50) 50 (50) g sølv 21.
Ring 71 22 05 00 (Rauma Ullvarefabrikk AS) eller gå inn på www.raumaull.no for
opplysninger om garnet.
Pinner: Rundp og ermep nr. 3 og 2.
Strikkefasthet: 26 m glattstr på p nr. 3 eller 26 m riller på p nr. 2 = 10 cm i bredden.
Strikk en prøve! Fastheten må stemme for at arbeidet skal få de målene som er
oppgitt i oppskriften. Bytt til tykkere eller tynnere pinner dersom fastheten ikke
stemmer.
Riller rundt: 1 rille = 2 omg. 1. omg: r, 2. omg: vr.
NB! Les gjennom hele oppskriften før du begynner.
Genser
Bolen str fram og tilbake på rundp. Midtstk foran str deretter rundt på rundp, før det
klippes opp og monteres til forstk. Kant nede og rundt halsen str til slutt.
Bol: Legg opp 190 (210) 234 (254) 274 m på p nr. 3 med natur. Sett en merketråd i
hver side med 37 (42) 48 (53) 58 m til hvert forstk og 116 (126) 138 (148) 158 m til
bakstk. Str glattstr fram og tilbake, med 1 kantm (som hele tiden str r) i hver side.
Når arb måler 4 (5) 6 (2) 3 cm felles 1 m på hver side av hver merketråd på hver 2.
(2.) 2. (2,5.) 2,5. cm 10 ggr, = 150 (170) 194 (214) 234 m, med 27 (32) 38 (43) 48 til
hvert forstk og 96 (106) 118 (128) 138 m til bakstk. Når arb måler 26 (27) 28 (29) 30
cm økes 1 m på hver side av hver merketråd på hver 2. cm 7 ggr, = 178 (198) 222
(242) 262 m, med 34 (39) 45 (50) 55 m til hvert forstk og 110 (120) 132 (142) 152 m
til bakstk. Når arb måler 41 (42) 43 (44) 46 cm felles 3 m på hver side av hver
merketråd (= 6 m i hver side), og for- og bakstk str ferdig hver for seg.
Bakstk: = 104 (114) 126 (136) 146 m. Fell videre til ermehull i hver side på hver 2.p:
3 m 1 (1) 2 (3) 3 ggr, 2 m 1 (2) 3 (3) 4 ggr, 1 m 0 (2) 2 (2) 3 ggr, = 94 (96) 98 (102)
106 m. Når arb måler 58 (60) 62 (64) 66 cm felles de midterste 48 (50) 52 (56) 60 m

til hals bak, og hver del side str ferdig for seg. Fell videre til hals på hver 2.p: 2 m 1
gang, 1 m 1 gang, = 20 skulderm. Fell av når arb måler 60 (62) 64 (66) 68 cm.
Forstk: = 31 (36) 42 (47) 52 m. Fell til ermehull som på bakstk. Samtidig, når arb
måler 43 (44) 45 (46) 48 cm, felles til hals på hver 2. p mot midt foran: 2 m 1 (1) 1 (2)
3 ggr, 1 m 4 (5) 6 (6) 6 ggr, = 20 skulderm. Fell av når arb måler 60 (62) 64 (66) 68
cm.
Erme: Bruk ermep nr. 2 og grålilla. Legg løst opp 83 (87) 91 (95) 99 m. Str riller
rundt (se forkl over) slik: 1 rille grålilla, 6 riller sølv, 1 rille grågrønn, og 2 riller koks.
Bytt til ermep nr. 3 og str M.1 (tell ut slik at midtm kommer midt oppå ermet) - pass
på å ikke stramme når mønsteret str. Bruk eventuelt tykkere p for å holde
strikkefastheten. Etter M.1 str glattstr videre i natur på ermep nr. 3. Når arb måler 43
cm felles 6 m midt under ermet, og det str videre fram og tilbake på p. Fell videre til
ermetopp i hver side på hver 2.p: 3 m 1 gang, 2 m 2 ggr, 1 m 21 (22) 22 (22) 24 ggr,
3 m 2 ggr. Fell av resterende m - ermet måler ca. 57 (58) 58 (58) 59 cm.
Midtstykke: Legg opp 122 (122) 136 (136) 136 m med natur på rundp nr. 3. Str
rundt slik: 5 r (= klippem, disse str hele tiden r i bunnfrg), M.2 over resterende m pass på å ikke stramme når mønsteret str. Bruk eventuelt tykkere p for å holde
strikkefastheten. NB! Når det minkes en rute i beg av raden i diagr, felles 1 m etter
de 5 klippem (= 1. m av mønsteret, fell ved å str 2 m vridd r sm). Når det økes en
rute i beg av raden i diagr, økes 1 m etter de 5 klippem (øk ved å str 2 m i samme
m). Etter M.2 felles av. Sy tette sikksakksømmer på hver side av de 5 klippem, og
klipp opp mellom sømmene. Den buede delen er halsringningen. Midtstk er beregnet
romslig, slik at det vil bli noe langt i forhold til forstk.
Montering: Damp alle deler lett. Sy midtstk fast til forstk - la midtstk overlappe hvert
forstk med ca. 0,5 cm. Beg øverst slik at det stemmer i halsringingen, og eventuell
overskytende lengde kommer nederst. Etter sammensyingen sys en ny tett
sikksakksøm nederst og overskytende lengde klippes av. Sy skuldersømmer og sy i
ermene.
Kant nede: Bruk rundp nr. 2 og koks. Str opp 236 (252) 268 (288) 308 m (= ca. 26 m
per 10 cm) langs nederkanten av tunikaen. Str riller rundt (se forkl over) slik: 2 riller
koks, 1 rille grågrønn, 6 riller sølv, og 1 rille grålilla. Fell av - pass på at
avfellingskanten ikke strammer.
Halskant: Bruk rundp nr. 2 og koks. Plukk opp ca. 12 m per 5 cm rundt halsen. Str
kant som nederst på tunikaen, fell samtidig 5 m jevnt fordelt på hver 2. omg. Fell av
- pass på at avfellingskanten ikke strammer.

