Carly - en stripete barnegenser
Design: Ditte Lerche
En tøff hverdagsgenser til både småjenter og
-gutter. Nå har du en unik mulighet til å lage
en voksen/barn match med våre flotte voksenmodeller Molly og Polly.
2. norske utgave - september 2020 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
Farge A: (100) 100 (100) 100 (100) g Peruvian Highland Wool fra Filcolana
Farge B: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana
Farge C: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana
Farge D: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana
Farge E: (50) 50 (50) 50 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana
Farge F: (50) 50 (50) 100 (100) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolan
Rundpinne 4 mm og 4,5 mm, 80 cm
Strømpepinner 4 mm og 4,5 mm (hvis du ikke strikker med magic loop)
Maskemarkører
Farger
Version A
- på foto i øverste høyre kolonne og nedenfor
Farge A: Farge 956 (Charcoal melange)
Farge B: Farge 228 (Smoke Blue)
Farge C: Farge 334 (Light Blush)
Farge D: Farge 136 (Mustard)
Farge E: Farge 804 (Merlot melange)
Farge F: Farge 101 (Natural White)
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Version B
- bilde på side 1 nederst i høyre kolonne og høyre
kolonne på denne siden
Farge A: Farge 954 (Light Grey Melange)
Farge B: Farge 270 (Midnight Blue)
Farge C: Farge 228 (Smoke Blue)
Farge D: Farge 136 (Mustard)
Farge E: Farge 355 (Green Tea)
Farge F: Farge 101 (Natural White)
Størrelser
(2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10
år/140 cl)
Mål
Passer til brystvidde: (26-31) 32-34 (35-36) 37-39
(40-43) cm
Overvidde: (64) 69 (76) 82 (87) cm
Ermelengde: (26) 28 (30) 32 (35) cm
Hel lengde: (35) 40 (46) 50 (55) cm
Strikkefasthet
17 m x 26 p i glattstrikk p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
Spesielle forkortelser
v-økn (venstre økning): Løft opp tråden mellom 2 m
på venstre pinne forfra og strikk den vridd rett.
h-økn (høyre økning): Løft opp tråden mellom 2 m på
venstre pinne bakfra og strikk den rett.
Arbeidsfly
Genseren strikkes rundt nedenfra og opp. Bol og ermer strikkes hver for seg og settes sammen. Bærestykket strikkes med raglanfelling. Halskanten strikkes til slutt, brettes ned og sys fast.
Bol
Legg opp (108) 118 (130) 140 (148) m på p 4 mm
med farge A. Sett en maskemarkør ved starten av
omgangen. Strikk (8) 8 (10) 10 (12) omg vrbord (1 r,
1 vr).
Bytt til p 4,5 mm og strikk (7) 12 (13) 14 (19) omg
glattstrikk.
Bytt til farge B og strikk (18) 20 (22) 26 (28) omg
glattstrikk.
Bytt til farge C og strikk (17) 19 (21) 25 (27) omg
glattstrikk.
På neste omg (fortsatt med farge C) fell til ermhull
slik: Fell (2) 2 (3) 3 (3) m, strikk (50) 55 (59) 64
(68) m r, fell (4) 4 (6) 6 (6) m, strikk (50) 55 (59) 64
(68) m r, fell de siste (2) 2 (3) 3 (3) m.
Arbeidet måler nå ca. (20) 23 (26) 29 (33) cm.
Legg bolen til side og strikk ermene.
Ermer
Legg opp (30) 34 (34) 36 (36) m på p 4 mm med
farge A. Sett en maskemarkør ved starten av omg.
Strikk (8) 8 (10) 12 (12) omg vrbord (1 r, 1 vr).
Bytt til p 4,5 mm, og øk samtidig (4) 6 (6) 6 (6) m
jevnt fordelt på første omg = 34 (40) 40 (42) 42 m.
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Strikk striper i farge F og farge A annenhver gang.
Start med farge F.
Størrelse (2) 4 år
Stripene strikkes slik:
Strikk 2 omg rett.
Økning: 1 r, v-økn, strikk r til det er 1 m igjen på
omg, h-økn, 1 r.
Strikk (7) 8 (-) - (-) omg r uten å øke.
Strikk totalt 6 striper og øk på hver 3. omg på hver
stripe = (42) 48 (-) – (-) m.
Størrelse KUN (6) 8 (10) år
Strikk stripen med farge F slik:
Strikk 2 omg rett.
Økning: 1 r, v-økn, strikk r til det er 1 m igjen på
omg, h-økn, 1 r.
Strikk (-) - (8) 9 (10) omg rett.
Strikk stripen med farge A som slik:
Strikk (-) – (2) 2 (2) omg rett.
Økning: 1 r, v-økn, strikk til det er 1 m igjen på omg,
h-økn, 1 r.
Strikk (-) - (4) 4 (5) omg rett uten å øke.
Økning: 1 r, v-økn, strikk til det er 1 m igjen på omg,
h-økn, 1 r.
Strikk (-) – (3) 4 (4) omg rett.
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Fortsett med å øk 1 gang på striper med farge A (=
2 m økt), og 2 ganger på striper med farge F (= 4 m
økt), til totalt 6 striper = (-) - (52) 54 (54) m.
Alle størrelser
På den siste stripen (farge A) strikkes siste p slik:
Fell (2) 2 (3) 3 (3) m, strikk (42) 48 (52) 54 (54) m r,
fell de siste (2) 2 (3) 3 (3) m.
Legg erme til side og strikk det andre ermet på
samme måte.
Bærestykke
Sett bolen og ermene sammen ved å sette inn ermene m over de felte m på hver side av bolen og strikk
rundt = (184) 206 (222) 236 (244) m. Sett 4 maskemarkører mellom bol og ermene foran og bak. Omg
starter bak mellom høyre erme og bol.
Strikk glattstrikk rundt med farge D.
Fell til raglan på hver side av markørene på annenhver omg ved å strikke 2 r sammen etter hver markør og 2 vridd r sammen før hver markør, slik at de
maskene møter hverandre mot midten.
Bytt til farge E når det er strikket (18) 20 (22) 26
(28) omg = (9) 10 (11) 13 (14) m felt.
Strikk videre (14) 16 (18) 16 (16) omg = (7) 8 (9) 8
(8) m felt. Det er nå (56) 62 (62) 68 (68) m på pinnen.
Avslutt med en omg rett.
Bytt til p 4 mm og strikk 1 omg rett. Deretter strikkes
det (12) 12 (16) 16 (16) omg vrbord (1 r, 1 vr). Fell
av med 1 r, 1 vr.
Montering
Sy m under hvert erme sammen. Fest alle tråder.
Brett halskanten ned på innsiden og sy fast – ikke for
stramt.
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