CheeseAttackgenseren
Oppskrift for strikkepinner
Dette er en forenklet strikkeoppskrift, så man bør ha relativt gode
strikkekunnskaper for å få et vellykket resultat. Mødre og bestemødre pleier
å ha det, så print ut mønsteret og gi det til dem. Lykke til!

Størrelse M
Plaggets mål:
Overvidde: 55 cm
Lengde: 70 cm
Ermlengde: 62 cm
Garnmengde:
Marineblått: 700 gram
Hvitt: 100 gram
Rødt: 50 gram
Rauma Finullgarn 2 tråders
Strikkefasthet: 26 masker 30 omganger på 10 cm

Mønster til bolen

Veiledende pinner: nr. 2 på vrangbord (veiledende)
		
nr. 3 på glattstrikk
Bolen: Legg opp med bunnfargen 320 masker på pinne nr. 2 og strikk
12 cm vrangbord 1 rett og 1 vrang. Skift til pinne nr. 3 og glattstrikk.
Når arbeidet måler 40, cm begynner du med mønster.
Strikk mønster videre til arbeidet måler 70 cm
Halskant: Strikk med rødt 146 masker vrangbord 1 rett og 1 vrang. Fell av.
7 cm brettes dobbelt.
Ermer: Legg opp med bunnfargen 8 masker på pinne nr. 2 og strikk
12 cm vrangbord. Gå over til pinne nr. 3 og øk 2 masker ut hver 4 omgang.
Når arbeidet måler 42, cm begynner du med mønster.
Strikk videre til arbeidet måler 62 cm.
Vreng arbeidet og strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell av.

Genseren er designet av Arne & Carlos. Oppskrift av Eli Tønneberg.
Har du spørsmåøl angående oppskrift ring Eli Tønneberg på mobil: 93 68 79 90

Mønster til ermet

CheeseAttackgenseren
Oppskrift for strikkemaskin
Dette er en forenklet strikkeoppskrift, så man bør ha relativt gode
strikkekunnskaper for å få et vellykket resultat. Mødre og bestemødre pleier
å ha det, så print ut mønsteret og gi det til dem. Lykke til!

Mønster til bolen

Størrelse M
Plaggets mål:
Overvidde: 55 cm
Lengde: 70 cm
Ermlengde: 62 cm
Garnmengde:
Marineblått: 700 gram
Hvitt: 100 gram
Rødt: 50 gram
Rauma Finullgarn 2 tråders

Genseren er designet av Arne & Carlos. Oppskrift av Eli Tønneberg.
Har du spørsmål angående oppskrift ring Eli Tønneberg på mobil: 93 68 79 90

Mønster til ermet

