Versjon 2

'Skyskrapa' - enkel og fargeglad barnegenser
Skyskrapa (skyskraper) er en lettstrikket barnegenser som strikkes ovenfra og ned uten sømmer. Velg fem favorittfarger i
myke og deilige Alpe, et ubehandlet ullgarn som varmer lekende barn.
GARNKVALITET Alpe (100 % ren ull. Nøste ca. 50 g = 100 m.)
GARNALTERNATIV Garngruppe 5 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
STRIKKEFASTHET Ca. 19 m og 22 p = 10 x 10 cm mønsterstrikk på p 4.5 mm
STØRRELSER 44-46 (50-56) 62-68 (74-80) 86-92 (98-104) 110-116 (122-128) 134-140 cl
BRYSTVIDDE Ca. 44 (48) 54 (61) 63 (65) 67 (71) 77 cm (Kroppens mål)
OVERVIDDE Ca. 50 (55) 63 (71) 73 (75) 77 (81) 87 cm
LENGDE Ca. 23,5 (26,5) 29,5 (31) 34 (37) 40,5 (51,5) 54,5 cm
GARNFORBRUK
Fg A (Bunnfarge): Ca. 50(65)75(85)100(120)140(180)200 g (fg 36102, rød)
Fg B: Ca. 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fg 36115, cerise)
Fg C: Ca. 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fg 36116, hvit)
Fg D: Ca. 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fg 36104, mørk lilla)
Fg E: Ca. 11(15)20(25)30(35)45(75)85 g (fg 36109, gul)
RUNDPINNER 4 og 4.5 mm (velg kabellengde etter størrelse, se overvidde)
STRØMPEPINNER 4 og 4.5 mm til halskant/bærestykke og ermene (eller rundpinne til Magic Loop)
TILBEHØR 4 markører (gjerne i ulike farger) stoppenål til å feste tråder med, saks.
FORKLARINGER
Ø1v = Øk 1 m som skrår mot venstre slik: Med venstre p plukker du opp tråden mellom 2 m, forfra, og strikker m r i bakre mb.
Ø1h = Øk 1 m som skrår mot høyre slik: Med venstre p plukker du opp tråden mellom 2 m, bakfra, og strikker m r.
HALSKANT
Legg opp 64 (68) 72 (76) 76 (76) 80 (80) 84 m med fg A på strømpep 4 mm, eller med Magic Loop-teknikken (rundp minst 100 cm
lang).
Sett en markør (A) før 1. m så du ser hvor omg beg.
Strikk 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr.
Nå er halskanten ferdig, og det skal økes for ermer og bol.
Markør A som viser beg på omg, er samtidig markør for venstre skulder bak.
På neste omg settes markører for raglanøkninger slik:
Strikk 23 (24) 25 (26) 26 (26) 27 (27) 28 r (= bakstk), sett markør B, strikk 9 (10) 11 (12) 12 (12) 13 (13) 14 r (= høyre erme), sett
markør C, strikk 23 (24) 25 (26) 26 (26) 27 (27) 28r (= forstk), sett markør D, strikk 9 (10) 11 (12) 12 (12) 13 (13) 14 r (=
venstre erme).
BÆRESTYKKE
1. omg (økningsomg): Flytt markør A, 1 r, * Ø1v, strikk frem til 1 m før markør B, Ø1h, 1 r. Flytt markør B, 1 r, Ø1v, strikk frem til 1 m
før markør C, Ø1h, 1 r, flytt markør C, 1 r, Ø1v, strikk frem til markør D, Ø1h, 1 r, flytt markør D, 1 r, Ø1v, strikk frem til 1 m før markør
A, Ø1h, 1 r. = 8 m økt.
2. omg: Strikk alle m r, flytt markørene fra venstre til høyre p etter hvert som du passerer dem.
Gjenta 1. og 2. omg ytterl 8 (9) 11 (14) 15 (15) 16 (18) 20 ggr.
For de tre minste størrelsene strikkes videre rundt uten økn til bærestk, inkl. halskanten, måler 10 (11) 12 cm = 136 (148) 168 (196)
204 (204) 216 (232) 252 m på p = 27 (30) 35 (42) 44 (44) 47 (51) 56 på hvert erme og 41 (44) 49 (56) 58 (58) 61 (65) 70 på hhv forog bakstk.
FELL AV TIL ERMEHULL
Strikk frem til markør B, ta bort markøren og sett alle m på en tråd. Ta bort markør C. Legg opp 1 (1) 1 (1) 1 (2) 1 (1) 2 nye m på
høyre p. Sett en ny markør som vil vise beg på omg. Legg opp ytterl 0 (1) 2 (1) 1 (2) 2 (2) 2 nye m på høyre p.
Strikk nå frem til markør D, ta bort markøren og sett alle m på en tråd, legg opp 1 (2) 3 (2) 2 (4) 3 (3) 4 nye m på høyre p, og strikk nå
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frem til ny markør.
Strikk 1 omgr.
Nå er det tid for å strikke mønster!
MØNSTERSTRIKK
De mønsterstrikkede partiene består av bunnfargen og fire mønsterfarger som sammen danner fem fargefelt. Mønsteret strikkes på
samme måte både på bolen og ermene.
Hver størrelse har eget antall omganger for hvert fargefelt, se diagram.
Vil du ha en litt lengre genser strikker du én eller flere omganger på hvert fargefelt.
Bytt til p 4.5.
Strikk totalt 25 (30) 35 (35) 40 (45) 50 (70) 75 omg mønster iflg diagrammet.
Strikk 1 omg r med fg A.
Bolen måler nå ca. 11,5 (13,5) 16 (16) 18,5 (20,5) 22,5 (32) 34 cm.
NEDERKANT
Bytt til p 4 mm og strikk 2 (2) 2 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Fell løst av i vr.bordstrikk.
ERMER
Begge ermene strikkes likt.
Før over ermene på strømpep, eller rundp om du vil strikke Magic Loop.
Plukk opp 1 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2 m under ermet med fg A. Sett en markør der omg beg. Plukk opp ytterl 0 (1) 3 (1) 2 (2) 3 (3) 2 m.
Strikk ut omg.
Strikk nå mønster iflg diagrammet. Når mønsteret er strikket ferdig, bytter du til p 4 mm og fg A og feller 4 (4) 4 (8) 8 (8) 12 (12) 12 m
jevnt fordelt på neste omg.
Strikk videre 2,5 (2,5) 2,5 (3) 3 (3) 3,5 (3,5) 3,5 cm vr.bord rundt, 2 r, 2 vr. Fell løst av i vr.bordstrikk.
Ermene, inkl. vr.borden, måler ca. 13,5 (15,5) 18 (18,5) 21 (21) 25,5 (34,5) 37 cm.
MONTERING
Fest alle løse tråder. Legg genseren i bløt, klem vannet forsiktig ut i et håndkle og la den tørke flatt og oppspent etter angitte mål.
VASK GENSEREN
Håndvask eller spesielt ullprogram i vaskemaskin, maks 30 grader. For å få bort matlukt eller annen lukt, kan den luftes natten over.
Da blir den som ny.
DIMENSJONAL SKISSE
A = 10 (11) 12 (13,5) 14 (14,5) 15,5 (17) 18,5 cm
B = 44 (48) 54 (61) 63 (65) 67 (71) 77 cm
C = 14,5 (17) 21 (23) 25 (25) 27 (29) 31,5 cm
D = 13,5 (15,5) 18 (18,5) 21 (21) 25,5 (35) 37 cm
E = 13,5 (15,5) 18 (18,5) 20,5 (23) 25,5 (35) 37 cm
DIAGRAM
OBS! Diagram for størrelse 44-48 cl.
For samtlige størrelser, les nedenfor hvor mange omganger du skal strikke på hvert fargefelt. Hvert felt har samme antall masker i
høyden.
Del 1: Strikk 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg totalt.
Del 2: Strikk 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg totalt.
Del 3: Strikk 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg totalt.
Del 4: Strikk 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg totalt.
Del 5: Strikk 5 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (14) 15 omg totalt.
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Tips & Råd
For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den
angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet.
For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.

Forkortelser
Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel
overtrekksfelling, fg=farge, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger,
glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang,
otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm=placer markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende,
sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, ytterl=ytterligere, økn=økning
Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre
maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger,
hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue,
mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm=placer markør, rest=resten/resterende, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe,
ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm
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