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CASEY 
Hefte 1610, nr 11
Stripet genser med raglanfelling 
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80) 86
cm
Hel lengde: (34) 38 (42) 46 (48) 50
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
38 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50 
gram = ca 100 meter)

Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO, 
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde 

Garnmengde:
Kitt 1015: (200) 200 (250) 300
(350) 400 gram
Blågrå melert 6072/Flyblå 6355:
(50) 100 (100) 100 (100) 100 gram
Maisgul 2015/Rød 4109: 50 gram
alle størrelser

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½ 
og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4 
= 10 cm

Genseren strikkes i glattstrikk 
og vrenges med vrangsiden ut 
ved montering.

OBS! Trådskiftet må være på den 
glattstrikkede siden

Ermer:
Legg opp (36) 36 (40) 40 (44) 44
masker med kitt på strømpepinne 
nr 3½, og strikk (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm 
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.

Sett et merke rundt første og siste 
maske. 
Skift til strømpepinne nr 4.
Strikk diagram, samtidig som det 
på 1. omgang økes 1 maske på 
hver side av merke.
Gjenta økningene hver (4.) 4. (4.)
3. (3.) 2½. cm til i alt (46) 48 (52) 58
(62) 68 masker.
Strikk til ermet måler (23) 26 (29)
32 (35) 38 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme (= 
merke + 3 masker på hver side av 
merke).
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til på samme måte

For- og bakstykke:
Legg opp (128) 136 (144) 152 
(160) 172 masker med kitt på 
rundpinne nr 3½ og strikk (4) 4 (4)
5 (5) 5 cm vrangbord rundt 2 rett, 2 
vrang.
Sett et merke i hver side med (64)
68 (72) 76 (80) 86 masker til hver 
del.
Skift til rundpinne nr 4.
Strikk diagram til arbeidet måler 
(22) 25 (28) 31 (32) 33 cm.
OBS! Mål ut i fra erme hvor 
diagrammet begynner for å kunne 
slutte med samme omgang som på 
erme.
Fell 8 masker i hver side til 
ermehull (= 4 masker på hver side 
av merkene).

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke = (188) 200 (216) 236 
(252) 276 masker.
Sett et merke rundt 2 masker i hver 
sammenføyning.
Begynn i en sammenføyning på 
bakstykke.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk til 2 masker før merke, 2 rett 
sammen, 2 vrang, 2 rett sammen = 
8 masker felt.
Gjenta fellingene hver 4. omgang i 
alt (3) 3 (3) 2 (2) 1 ganger = (164)
176 (192) 220 (236) 268 masker.
Fell ytterligere annenhver omgang 
(7) 8 (10) 13 (14) 18 ganger = (108)
112 (112) 116 (124) 124 masker.
Sett de midterste (12) 14 (14) 14
(16) 16 maskene på forstykket på 
en hjelpepinne til hals.
Strikk frem og tilbake, begynn ved 
halsen.
Pass på at raglanfellingen kommer 
på rettsiden.

Fell ytterligere 3,2,1 masker i 
begynnelsen av hver pinne i hver 
side til hals, samtidig som 
raglanfellingene fortsetter der det 
er mulig til det er felt i alt (13) 14 
(16) 18 (19) 22 ganger over 
bakstykkets masker.
La de resterende (60) 62 (62) 66
(72) 72 maskene være på pinne til 
hals.

Montering:
Vreng arbeidet med vrangsiden ut 
og sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinnen 
og strikk opp 1 maske i hver 
maske/pinne, men hopp over hver 
4. maske/pinne med kitt på 
rundpinne nr 3½, ca (76) 80 (84) 88
(92) 96 masker.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk (6) 6 (6) 8 (8) 8 cm vrangbord 
rundt 2 rett, 2 vrang.
Fell av i vrangbord.
Brett halskanten dobbel og sy til 
med løse sting.
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