RAUMA ULLVAREFABRIKK AS
www.raumaull.no

Mod. 051R-3
Genser med hullmønster og tovet
veske
Garn: Rauma Vamsegarn
Str
Fargeforslag:
Grønn nr V81 - Turkis nr V75

L

XL

450 g 500 g 550 g

600 g

Veske:
Grønn nr V81 eller turkis nr V75

200 g

S

Perler:
Gütermann 8 mm farge 8615 (grønn)
6 mm farge 7185 (turkis)
Veil. pinnenr: Rundp og 5 korte p nr 5 og 6

M
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3 Genser med hullmønster og
tovet veske

(20 m) og vrangbordstrikk på resten
av m. Strikk til vrangborden måler...
På siste omg økes det 2 m på de....
første og siste m på omg = . ...........
Skift til p nr 6. Strikk mønster til erme
på diagram 2, tell ut slik at X på diagrammet blir midt oppå ermet. De
øvrige m strikkes i glattstrikk. Øk
videre 2 m midt under ermet hver 7.
omg til det er....................................
Strikk til ermet måler........................
Fell 6 m midt under ermet. Fortsett
fram og tilbake og fell 1 m i hver side
annenhver omg................................
ganger. Fell 1 m hver 4. omg 2
ganger, deretter...............................
1 gang og de resterende m.

Se bilde side 7, 12 og 22
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Str
Fargeforslag:
Grønn nr V81 - Turkis nr V75

L

XL

450 g 500 g 550 g

600 g

Veske:
Grønn nr V81 eller turkis nr V75

200 g

S

M

Perler:
Gütermann 8 mm farge 8615 (grønn)
6 mm farge 7185 (turkis)
Veil. pinnenr:	Rundp og 5 korte p nr 5 og 6

Montering:
Mask eller
skuldrene.

Strikkefasthet: 16 m og 20 omg = 10 cm
Mål: Brystvidde.............................
Hel lengde.............................
Ermelengde til felling.............

91 cm 100 cm 110 cm 119 cm
55 cm 56 cm 57 cm 57 cm
48 cm 49 cm 50 cm 50 cm

Bolen:
Det skal strikkes vrangbord 2 r 2 vr,
men med 3 rekker hullmønster på
forstykket. Legg opp på p nr 5......... 145 m 161 m 177 m
Strikk vrangbord, begynn med 1 r,
og strikk videre 2 vr 2 r over............ 19 m 23 m 27 m
vrangbordmønsteret på diagram 1
over 35 m, og resten av omg 2 vr, 2
r. Strikk til vrangborden måler..........
6 cm 7 cm 8 cm
Avslutt som siste omg som diagrammet viser. På siste omg økes det 1
m =.................................................. 146 m 162 m 178 m
Sett et merke i hver side slik at det
blir.................................................... 73 m 81 m 89 m
til for- og bakstykket. Skift til p nr 6.
Strikk................................................ 14 m 18 m 22 m
glattstrikk, mønster etter diagram 2,
begynn ved A, og resten av omg i
glattstrikk. Strikk til arbeidet måler... 35 cm 35 cm 35 cm
Fell 6 m i hver side (3 m på hver side
av sidemerkene) og strikk for- og
bakstykket for seg.
Forstykket: Fortsett fram og tilbake
og fell 1 m i hver side annenhver
omg..................................................
3		
4		
5		
ganger. Strikk til arbeidet måler ca.. 48 cm 49 cm 50 cm
Det skal da være 4 rapporter
mønster i høyden og 3 omg glattstrikk etter siste mønsteromg.
Sett 13 m midt foran på en tråd til
halsringing. Strikk hver side for seg
(mønsteret fortsetter) og fell videre
mot halsen på annenhver omg: 2 m
3 ganger og 1 m 1 gang.
Strikk til ermehullet (målt maskerett)
måler................................................ 20 cm 21 cm 22 cm
Sett skuldermaskene på en tråd.
Bakstykket: Strikk glattstrikk fram
og tilbake og fell til ermehull som på
forstykket. Når ermehullet måler...... 17 cm 18 cm 19 cm
settes 19 m midt bak på en tråd.
Strikk hver side for seg og fell mot
halsen på annenhver omg: 2 m 2
ganger. Strikk til ermehullet måler... 20 cm 21 cm 22 cm
Sett skuldermaskene på en tråd.
Ermer:
Legg opp på p nr 5 ......................... 34 m
Strikk vrangbord 2 r 2 vr rundt over.
7m
begynn med.....................................
1r
strikk mønster til erme på diagram 1
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Halskant:
Bruk p nr 5 og strikk opp ca . .......... 75 m
rundt halsen. Masketallet må kunne
deles på 4 + 3 m. Strikk hullmønsteret på diagram 1 over 5 m midt foran
og resten av m i 2 vr 2 r. Strikk til
halskanten måler 7 cm. Fell løst av.
Sy på perler om ønskelig, 1 perle
øverst i hvert mønster på bolen.
Sy i ermene for hånd, med attersting
fra vrangen.
Tovet veske:
Legg opp 90 m på p nr 8. Strikk 3
omg glattstrikk. Strikk mønster etter
diagrammet, begynn ved A. Strikk 3
rapporter mønster i høyden.
Strikk 5 omg glattstrikk der det på 1.
omg felles 10 m jevnt fordelt. Strikk
1 omg vr til brettekant og 4 omg
glattstrikk. Fell av.
Hanker: Legg opp 60 m. Strikk glattstrikk fram og tilbake 8 omg. Fell av.
Sy sammen hanken til en pølse.
Strikk en hank til på samme måten.
Brett kanten øverst mot vrangen og
sy den til. Sy sammen ca 5 cm på
hver side av vesken øverst. Sy
sammen vesken i bunnen. Sy fast
en hank til hver veskehalvdel.
Tov vesken i maskin på 40 grader
på et kortprogram som bruker mye
vann, og med full sentrifugering.
Bruk flytende vaskemiddel uten
enzymer, f.eks flytende ren grønnsåpe eller Milo.
Strekk/form vesken mens den er
våt. Siden vaskes den som et vanlig
ullplagg.
Sy på perler om ønskelig, 1 perle
øverst i hvert mønster.
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Diagram 1:

Mønster til erme
=r
= vr
1 kast
= 2 m r sammen
= 1 m løs av, 1 m r, trekk
den løse m over

Diagram 2:

1 rapport

Mønster til erme
A
= r på retten, vr på vrangen
= 1 kast
= 2 m r sammen
= 1 m løs av, 1 m r, trekk
den løse m over
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