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Oppskrift for strikkemaskin: MELANIE ANGORAGENSER !

!   !!
Denne genseren kan strikkes på Silver Reed LK 150 manuell mellomstrikkemaskin («lettstrikkern») 
eller hvilken som helst finstrikkemaskin med 4,5 mm nåleavstand. Har man ribbapparat kan 
ribbkantene strikkes på maskin. Her er oppskriften skrevet til lettstrikkern med maskespenning 3. På 
en finstrikkemaskin vil maskespenningen være ca 10. Det er forskjell fra maskin til maskin, strikk alltid 
en prøvelapp først for å finne riktig strikkefasthet. Har man DesignaKnit8 kan man laste ned snittet i 
ønsket størrelse og strikke med den som strikkeleder. Da er det bare å legge inn egen strikkefasthet 
og følge anvisningene. 
 
Størrelse: S (M) L (XL)  
Lengde: 50 (52) 54 (56) cm 
Indre ermel.: 45 (47) 49 (50) cm 
Overvidde: 90 (94) 99 (104) cm 
Garn: LANG Yarns: Angora (70 prosent angora, 30 prosent ull). 14 nøster à 25 g/ca 125 m.  
Strikkemaskin: Silver Reed LK 150  
Strikkepinner: nr 3 til ribb  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Heklenål: nr 3 til halskant 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 25 m x 34 omg !
FORSTYKKE 
Hvis man ikke har ribbapparat, kan ribbkantene strikkes for hånd først og deretter hekte maskene opp 
i nålene på maskinen. Eller som forklart her, start med hjelpegarn, strikk plagget, plukk opp masker 
fra hjelpegarnet og strikk ribbkantene til slutt. !
Start med hjelpegarn, legg opp med hurtigopplegg 46 x 2 (49 x 2) 52 x 2 (55 x 2) m. Strikk ca 6 r. Bytt 
til hovedgarn sp 3. Sett teller på 0. 
Øk 1 m i hver side hver 5. (6.) 6. (7.) omg tils 10 ggr til 56 x 2 (59 x 2) 62 x 2 (65 x 2) m.  
Str til 65 (68) 71 (75) omg.  !
Ermehull: Fell i hver side  5 (6) 6 (7) m, strikk 2 omg.  
Fell så 1 m og strikk 2 omg 2 ggr. Fell 1 m og strikk 6 omg 4 ggr. Det er 45 x 2 (47 x 2) 51 x 2 (53 x 2) 
m igjen,  !
Halsutringning:Strikk til 75 (82) 88 (95) omg. 
Fell de midterste 20 (22) 24 (25) m og strikk hver skulder for seg, bruk sett i hvil. 
Strikk først 2 omg. Fell så mot halsutringningen (3 m strikk 2 r), (2 m strikk 2 r) x 3, (1 m strikk 3 r) x 7 
Strikk til 118 (125) 133 (137) omg.  
Skrå skulder: fell 6 m hver 2. r til alle masker er felt.   !
BAKSTYKKE 
Strikkes som forstykket til halsutringningen. 
Halsutringning: Strikk til 116 (122) 129 (136) omg, fell de midterste 20 (22) 24 (24) m og strikk hver 
skulder for seg, bruk sett i hvil. 
Strikk først 2 omg. Fell samtidig i halsåpningen (8 m strikk 2 r) x 2 og skulderen 6 m hver 2. r til alle 
masker er felt. 
Str den andre skulderen speilvendt. 
 !
ERME 
Start som på for- og bakstykke med hjelpegarn 22 x 2 (26 x 2) 28 x 2 (30 x 2) m 
Øk 1 m i hver side hver 11 (11) 12 (16). omg tils 9 (8) 8 (7) ggr til 31 x 2 (34 x 2) 36 x 2 (37x2) m. 
Str til 105 (112) 119 (122) omg.   
Ermehull: Fell hver annen p 4, 2, 1, 1, m. Fell deretter (1 m strikk 3 r) x 10 (10) 11 (11). Fell så hver 2. 
omg: 2, 3, 4 m.  
Sett et merke midt på ermetoppen for hjelp til sammensying av ermet med skulder slik at vidden blir 
fordelt jevnt rundt. 
Strikk 1 r sp 9 som felles av med tungenål. !
Vrangborder : Plukk opp masker fra hjelpgarnet og strikk for hånd 14 cm 2 r, 2 vr. !
MONTERING 
Fest tråder og sy skuldersømmene, sy i ermene.  
Kanten rundt utringningen: Hekle 3 omg fm fra retten av arbeidet.  

!  2



Pass på at du strammer litt inn i de buede partiene når du hekler den første omgangen, hopp over en 
og annen m jevnt fordelt de neste 2 omg så vil kanten legge seg pent rundt.  !
Tips: For at strikken skal bli mer fluffy, vask plagget lett på ull i vaskemaskinen, gjerne uten Milo 
(Bruk absolutt ikke softner!) og tørk flatt. Når plagget er tørt kan du børste opp litt av fibrene så blir 
genseren mer fluffy.  !!!!!!!!
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