
 

Strikket Weaping Willow Sweater



 

Last ned PDF her

Denne oppskriften er designet til deg som mangler en deilig, varm genser til de kalde vinterdagene.
Kombinasjonen av silkemohair, det tykke Lily-garnet og patentstrikk gir et luftig og varmt resultat. 

Genseren strikkes rundt ovenfra i patent. 

Størrelse

S (M) L (XL)

Materialer
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Pinne: 40 cm rundpinne, 4,5 mm.

Rundpinne str. 4.5 (40 cm)

Rundpinne str. 5.5 (40 og 60 cm, evt. 100 cm til str. L og XL)

Rundpinne (40 cm) eller strømpepinne str 7

Strømpepinne str. 5

Eller den strikkepinnen du må bruke for å oppnå den rette strikkefastheten. 

Øvrige materialer: Garnnål til å feste ender



 

Garn

Infinity Hearts Lily Inneholder 70% Bomull, 30% SW Merinoull. Løpelengde 50 g = ca. 100 m.

Mayflower Super Kid Silk  Inneholder 76% Mohair, 24% Silke. Løpelengde 25 g = ca. 195 m.

Garnforbruk

Infinity Hearts Lily: 10 (10) 10 (11) nøster

Mayflower Kid Silk Mohair: 4 (4) 5 (5) nøster

Ved kontrastfarger skal det brukes 3 (4) 4 (4) nøster av fargen til kroppen og 1 (1) 2 (2) nøste til
ermene, og derfor mer enn ellers.

Strikkefasthet:

10m x 36p i patentstrikk på pinne 5,5.

15m x 20 p i glattstrikk på pinne 7

Forkortelser

Omg = omgang

M = maske

P = pinne

Økn = økning (som jobbes med økninger i patent)

Fell = felling (som jobbes fellinger i glattstrikk)

Teknikkforklaring

Italiensk opplegg: 

En spesiell oppleggsteknikk, som gir en fin avrunding på kanten. Skal strikkes i kombinasjon med 2
rekker dobbeltstrikk. 

Gå til bildeguide her.

Overgang fra opplegg til at strikke rundt i patent
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Gå til videoguide her.

Patentstrikk:

Bred ribbestrikk, der maskene kun strikkes på hver andre omgang, og løftes løst av med kast hver
andre omgang. 

Gå til bildeguide her.

Økninger:

I økninger i patent lages 2 nye masker, så man ved hver økning får en ekstra rett og vrang. 

Gå til videoguide i bunnen her.

Vridd rib:

Man kan velge å strikke både rett- og vrangmasker vridd, jeg bruker bare å strikke rettmaskene
vridd. 

Gå til videoguide her.

Felling:

Jeg har laget fellinger ved å strikke to masker sammen.

Gå til videoguide her.

Fremgangsmåte

Legg opp 48 (54) 60 (66) masker med italiensk opplegg på pinne 4,5. Som en del av det italienske
opplegget, skal det strikkes 2 rekker frem og tilbake for å stabilisere arbeidet. Se teknikkforklaring. 

Strikk 10 (10) 10 (10) cm rundt i patent.

Skift til pinne 5.5 og strikk 4 omganger der du starter med en omgang der det er vrangmaskene som
strikkes. 

Lag en økning i 1. maske (som er en rettmaske med kast) og igjen etter hver 5. maske (som også er
rettmasker med kast). Det er 8 (9) 10 (11) økninger i alt på omgangen.

Strikk 3 (3,5) 4 (4,5) cm

Lag en økn i 3. m og igjen etter hver 7. m
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Strikk 3 (3,5) 4 (4,5) cm

Lag en økn i 5. m (som er en rettmaske) og igjen etter hver 9. m (som også er rettmasker)

Strikk 3 (3,5) 4 (4,5) cm. Lag en økn i 7. m (som er en rettmaske) og igjen etter hver 11. m (som også
er rettmasker)

Strikk 3 (3,5) 4 (4,5) cm

Lag en økn i 9. m (som er en rettmaske) og igjen etter hver 13. m (som også er rettmasker)

Strikk 3 (3,5) 4 (4,5) cm

Lag en økn i 11. m (som er en rettmaske) og igjen etter hver 15. m (som også er rettmasker)

Strikk 3 (3,5) 4 (4,5) cm

Lag en økn i 13. m (som er en rettmaske) og igjen etter hver 17. m (som også er rettmasker)

Strikk 3 (3,5) 4 (4,5) cm

Lag en økn i 15. m (som er en rettmaske) og igjen etter hver 19. m (som også er rettmasker)

Strikk ca 1 cm. Du har nå 180 (198) 220 (240) masker.

Arbeidet ditt måler nå ca. 22 (26,5) 29 (32,5) cm i patentstrikk målt loddrett fra der du skiftet pinne.

Det skal nå deles opp til kropp og ermer. 

Strikk 28 (31) 33 (37) m (1. halvdel av ryggen), sett 34 (38) 44 (46) m til hvile (høyre erme), legg opp
4 (4) 4 (6) m, strikk 56 (60) 66 (74) m (forsiden), sett 34 (38) 44 (46) m til hvile (venstre erme), legg
opp 4 (4) 4 (6) m, strikk 28 (31) 33 (37) m (2. Halvdel av ryggen).

Strikk ca 20 (20) 24 (26) cm på kroppen i patent, eller til du har den ønskede lengden.

Hvis du ønsker en kontrastfarget ribb, skal du skifte farge her. 

Strikk 4 cm vridd ribb, fortsett på samme pinne (du kan skifte til pinne 5 hvis du ønsker en ekstra
stram ribbkant). 

Fell av, ev. med italiensk felling.

Ermer:



 

Hvis du ønsker kontrastfargede ermer, skal du skifte farge her. 

Plukk opp 4 (4) 4 (6) masker på pinne 7 i de 4 (4) 4 (6) masker du la opp på kroppen (du kan plukke
opp to ekstra masker, én på hver side av de 4 (4) 4 (6) maskene. Disse 2 maskene skal strikkes
sammen med den første og siste opplagte maske, på andre omg, for å unngå hull – se Youtube). Du
har nå 38 (42) 48 (52) masker. Omgangstarten ligger nå i midten av de 4 (4) 4 (6) maskene du har
lagt opp.

Strikk 35 (35) 39 (41) cm glattstrikk, eller til du har ønsket ermelengde.

Skift til strømpepinne str. 5 og ta inn 8 (10) 12 (14) masker, jevnt fordelt på omgangen.

Du har nå 30 (32) 36 (38) masker.

Strikk 4 cm vridd ribb.

Fell av, eventuelt med italiensk felling.

Montering/Avslutning:

Fest alle løse ender og vask genseren. Så er den nye sweateren din klar til bruk. Del gjerne bilder av
arbeidet ditt med #weapingwillowsweater @krea_lea @ritokrea

Designet av: krea_kea (Lea Hansen)  
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