Leine barn – skigenser
Et strikkemønster fra Leine Merino
Størrelser: 6(8)10(12)14 år
Garn: 4-tråds Leine Merino
Garnforbruk: 300(400)400(500)500 gram
Pinner: Rundpinne nr. 4 og 5
Bredde bol: 39(42)45(48)51 cm
Lengde: 43(47)51(55)59 cm
Ermelengde: 29(33)37(41)45 cm
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 15 m x 20 p
(rettstrikk pinner nr. 5)
Tykk og varm genser, som er lett å
strikke. Halsåpningen er fin til sportsbruk tett når man trenger varme, og åpen når
man trenger å lufte ut.
Mønsteret
Mønsteret er veldig enkelt, men likevel
tydelig og flott. Det består av rette og
vrange masker, og rettmasken som
strikkes sammenhengende hele veien
opp danner et bølgemønster. Mønsterets
maskeantall er 6 + 2.

Rett på retten, vrang på vrangen

Vrang på retten, rett på vrangen

Genseren
Bakstykket: Legg opp 56(62)68(74)74 masker på
rundpinne nr. 4. Strikk 8(10)10(12)12 pinner 1 rett og 1
vrang. Husk kantmasken – første og siste maske på
pinnen skal være rett – i alle kanter! Da blir sømmen pen.
Skift til rundpinne nr 5, og begynn på mønsteret.
Strikk til arbeidet måler 41(45)49(53)57 cm. Sett av
22(22)24(26)28 masker til hals, og fell på sidene til
skuldre.
Forstykket: Strikk som bakstykket, til arbeidet måler
24(27)29(31)34 cm. Fell av 14(14)16(18)20 masker på
midten til stolpe. Fortsett å strikke den ene siden, og fell
1 maske i kanten langs halsen hver 6.(6.)8.(8.)8. pinne 4
ganger. Strikk videre til arbeidet måler 45(49)53(57)61
cm. Fell av. Strikk den andre siden på samme måte.

Ermer: Legg opp 34(34)36(38)38
masker på pinner nr 4, og strikk
8(10)10(12)12 pinner 1 rett og 1
vrang. Husk kantmasken. Gå over til
pinner nr. 5, og strikk mønster. Legg ut
1 maske på hver side hver 4. pinne,
og strikk til ermet måler
29(33)37(41)45 cm. Fell av.
Sy sammen ved skuldrene. Begynn å
ta opp masker til halsen nederst på
venstre side. Ta opp 3 masker pr. rute
(3 masker pr 4 pinner) i sidene, og
maskene fra bakstykket. Strikk 1 rett
og 1 vrang fram og tilbake til halsen måler 9(9)10(12)13 cm. Halsen skal dekke
stolpebredden. Fell av løst. Sy først venstre kant sammen med fellingen foran på bolen.
Deretter legger du høyre kant over, og syr den fast. Sy ermene fast på bolen, og deretter
sidesømmene.
Gi genseren en forsiktig vask før bruk, så blir den myk og behagelig. Form den og la den
tørke liggende.

