
1 minute genser 

!
De-e er oppskri1 på en enkel og rask genser strikket i nydelig mykt alpakkagarn fra Rauma 
ullvarefabrikk. 

Strikkemaskin: Silver Reed manuell mellomstrikkemaskin LK 150, 6,5 mm nåleavstand. 

Garn: Puno fra Rauma ullvarefabrikk, 68% baby alpakka, 10% ekstra fin merinoull, 22% 
polyamid. 50 gram = 110 meter. Farge nr 5302  blå 300 (350) 400 (450) gram. Farge nr 1315 
Beige 50 (100) 100 (100) gram.g 

Strikkefasthet: maskespenning 9: 10 cm = 15 masker og 20 rekker 

Størrelser: Oppskri1en er skrevet for størrelse S (M) L (XL) 

Overvidde: 104 (112) 120 (128) cm 
Lengde: 55 (58) 61 (64) cm  
Ermelengde: 41 (41) 43 (43) cm 

Forkortelser: 

m = maske(r)  
r = rekke(r)  
sp = maskespenning 



pos = posisjon  
v = venstre 
h = høyre 
 
Før arbeidet starter, gni li- olje med en klut på alle nålefø-ene. 

Forstykke: 
Start med hjelpegarn som senere skal Zernes. Bruk nålekammens 1-1 side og skyv hver 2. nål 
ut i D – pos 80 m = 40v – 40h (86 m = 43v – 43h) 92 m = 46v – 46h (100 m = 50v – 50h). Alle 
de andre nålene skal stå i A – pos så det ikke strikkes på dem. Strikk en r. Hekt sammen to 
oppleggskammer med en kamforbinder. Hekt oppleggskammen i løkkene og to klolodd i 
spaltene på kammen. Strikk 3 r med hjelpegarn. Se- nålene ut i D – pos, by- _l hovedgarn, 
blå-. Lag e – opplegg ved å snurre tråden passe stramt rundt nålene fra venstre mot høyre. 
Strikk først 8 r sp 6. Strikk videre sp 9. Se- merke _l erme i hver side på r nr 60 (66) 66 (72). 
Strikk videre _l 100 (106) 110 (114). By- _l beige garn og strikk 10 r. Se- merke _l hals på nål 
nr 17v og 17h (17v og 17h) 19v og 19h (20v og 20h). Fell av med tungenål, hekle tråden 
passe stramt gjennom maskene.  

Bakstykke: 
Strikkes likt som forstykket, men uten stripe på toppen. 

Maske sammen skuldrene inn _l merket for hals.  

Høyre Erme: 
For å slippe å sy i ermet starter vi med å hekte på bolen og strikke ermet ovenfra og ned. 



Bruk en 3 -dekknål og hekt først på rundt 0 på maskinen. Hekt dere-er på ved merket som 
ble sa- i hver side _l erme inn fra nål nr 40v og 40h (40v og 40h) 44v og 44h (44v og 44h).  
Hekt videre på jevnt fordelt, følg nøyak_g maskeraden. Beige garn. Strikk 1. r manuelt. Strikk 
først en stripe med beige garn på 10 (10) 12 (14)r. Strikk resten av ermet i blå- garn. Fell hele 
veien en m i hver side hver 4. r _l 21v – 21h (21v – 21h) 23v – 23h (25v – 25h). Strikk 
_lsammen 72 (72) 76 (76) r. Se- sp på 6 og strikk 8 r. Fell av med tungenål.  

Venstre Erme: 
Strikkes som høyre, men med andre striper: 50 (50) 54 (54) r blå-, 4 r beige, 8 r blå-, 4 r 
beige, resten i blå-.  

Sy sammen resten av genseren.  Nede på bol og ermer skal kanten rulle li- opp, sy så 
sårkanten blir ut.  

Vask plagget forsik_g og tørk det fla- før bruk. 

Se instruksjonsvideo og brukerveiledningen _l maskinen. 

Se ellers _ps s_l strikking på LK 150 under oppskri1er – strikkemaskiner.no 


