BERGMANNSGENSER – RUND SAL
Str. (XS) S (M) L (XL) XXL

Plaggets ca mål
Overvidde: (85) 93 (100) 107 (115) 122 sm
Hel lengde: (57) 59 (61) 63 (65) 66
Ermlengde: (45) 46 (48) 48 (49) (499

Garn
Rauma MITU (50% alpakka og 50% ull, 50 gr. = ca 100 meter)
Alternativ: Sandnes alpakka, Smart, Peer Gynt (trenger mindre garn
av disse, 50 gr. = ca 110 meter)

Garnmengde
Grunnfage SFN 75: (400) 400 (450) 500 (550) 650) gram
Hvit SFN 10: (100) 100 (100) 150 (150) 150 gram

Pinner
Rundpinne og strømpepinner nr. 3 og 31/2

Strikkefasthet
22 m glattsrikk på pinne nr. 31/2 = 10 cm

Beskrivelse
Legg opp (178) 194 (210) 226 (242) 258 m med grunnfarge på rundpinne nr. 3 og strikk perlestrikk slik:
 1. omg: 1 r, 1 vr
 2. omg: 1 vr, 1 r.
Gjenta disse 2 omg. i alt 10 omg. Skift til pinne nr. 31/2 og øk gjevnt fordelt 10 m på den første omg. til (188) 204
(220) 236 (252) 268 m. Strikk til arb. måler (8) 9 (10) 11 (12) 12 cm. Sett et merke i hver side med (94) 102 (110) 118
(126) 135 m på hver del. Strikk 2 m, 2 r sm, strikk til 4 m før neste merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over,
strikk 4 m, 2 r sm, strikk til 4 m før neste merke, ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse over, 2 r. Gjenta fellingene
hver 4. cm i alt 3 ganger = (176) 192 (208) 224 (240) 256 m. Strikk 5 cm glattsrikk. Nå økes i hver side slik: Strikk til 2
m før hvert merke, øk 1 m, strikk 4 m r, øk 1. Gjenta økningene hver 4. cm i alt 3 ganger = (188) 204 (220) 236 (252)
268 m. Strikk til arbeidet måler (33) 35 (37) 38 (39) 40 cm. Fell 10 m (5 m på hver side av merkene) i hver side til
ermehull = (84) 92 (100) 108 (116) 124 m til hver del. Legg arb. til side og strikk ermene.

Ermer
Legg opp 40 (42) (44) 46 (48) 50) m i grunnfarge på strømpep nr. 3 og strikk 10 omg perlestrikk. Skift til
strømpepinne nr. 31/2 og øk gjevnt fordelt 4 m på den første omg til (44) 46 (48) 50 (52) 54 m. Strikk glattstrikk
samtidig som det økes 1 m på hver side av første m ca hver 6. omg. til det er i alt (82) 86 (90) 94 (98) 102 m. Strikk til
ermet måler (45) 46 (48) 48 (49) 49 cm, eller ønsket lengde. Fell 10 m midt under ermet. Strikk et erme til på samme
måte.

Bærestykke
Sett ermene inn på bolen = (312) 336 (360) 384 (408) 432 m. Strikk (15) 15 (15) 17 (19) 19 omg. glattstrikk.
Strikk mønster etter diagram og fell som diagrammet viser. Når diagrammet er ferdig strikket, fortsett med hvit
glattstrikk til arb. måler 2 cm før hel lengde. Strikk 1 omg. glattstrikk, samtidig som m-tallet reduseres til (116) 120
(124) (128) (134) 140 m. Skift til pinne nr. 3 og strikk 6 omg. perlestrikk med hvitt. Fell av med r og vr masker.
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Diagram
Fell jevnt fordelt
(18) 20 (22) 24 (32) 34 m
(132) 140 (148) 156 (168) 176 m
Fell jevnt fordelt til
(250) 270 (290) 310 (320) 340

Fell jevnt fordelt
(42) 48 (54) 60 (56) 62 m
(150) 160 (170) 180 (200) 210 m

Strikk 7 rett, 2 rett sammen hele
omgangen
= (192) 208 (224) 240 (256) 272 m

Fell jevnt fordelt
(34) 36 (38) 40 (42) 44 m
= (216) 234 (252) 270 (288) 306 m

Fell jevnt fordelt
(30) 30 (30) 40 (40) 40 m
= (250) 270 (290) 310 (330) 350 m

Gjenta

Fell jevnt fordelt
(32) 36 (40) 34 (38) 42 m
= (280) 300 (320) 350 (370) 390 m

Grunnfarge
Hvit

Montering
Sy sammen åpningene under ermene.
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