BRUNOSTGENSEREN

fra
TINE
BRUNOSTGENSEREN
Strikkeoppskrift fra TINE

S (M) L (XL) XXL
Mål:
Overvidde: 96 (105) 115 (125) 134 cm
Hel lengde: 58 (61) 64 (67) 71 cm
Ermelengde: 47 (48) 48 (50) 51 cm

BRUNOSTGENSEREN
Garn:
300 (350) 400 (400) 450 g
Finull fra Rauma garn fg. 411 brunmelert
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ØDEGÅRD

Strikkefasthet:
25 m x 30 omg ensfarget glattstrikk
på p nr. 3 = 10 x 10 cm
25 m x 30 omg i mønsterstrikk på
p nr. 3 ½ = 10 x 10 cm (til mønsteret)
Mønsteret strikkes med 3 farger samtidig på flere av
omgangene, ved å gå opp et ½ nummer på pinnen
unngår man at mønsteret trekker seg sammen.
Pinner:
Rundpinne 40, 60 og 80 cm nr. 3
Settpinner nr. 3
Rundpinne 40 og 80 cm nr. 3 ½ (til mønsteret)

RAGLANSFELLING:
Fra omgangens begynnelse, strikk 2 rett, 2 rett
sammen, * strikk til det gjenstår 4 masker før
neste merketråd, 2 masker vridd rett sammen, 2
rett, merketråd, 2 rett, 2 rett sammen * Gjenta fra
* – * i alle overganger, avslutt omgangen med 2
vridd rett sammen, 2 rett.

tvinn trådene etter f.eks. 3-5 masker. På neste
omgang må du passe på å ikke tvinne trådene
på nøyaktig samme sted, men forskyve det litt.
Når mønsteret er strikket ferdig strikkes maskene
igjen inn på pinne nr. 3 samtidig som det felles 11
(13) 15 (17) 19 m i hver side, under hvert erme.
Legg arbeidet til side og strikk ermer.

BOLEN:
Legg opp 240 (264) 288 (312) 336 m på rundpinne 80
cm nr. 3, strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang, rundt i 4 (4)
5 (5) 5 cm.

ERMER:
Legg opp 56 (58) 60 (62) 66 m på settpinne nr. 3,
strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang rundt i 5 cm.

Videre strikkes det rett (glattstrikk) til arbeidet
måler 27 (29) 32 (35) 38 cm. Sett inn 1 merketråd på
hver side av arbeidet, første merketråd settes inn
ved omgangens begynnelse, strikk 120 (132) 144
(156) 168 m, sett inn en ny merketråd slik at du har
likt maskeantall på hver side av merketrådene.
Bytt til pinne nr. 3 ½ og strikk mønster etter
diagram, start ved pilen som vist i diagrammet.
Mønsteret har litt lange trådsprang enkelte steder,

Videre strikkes det rett (glattstrikk), samtidig som
det økes 2 masker midt under erme hver 2 ½. (2 ½.)
2. (2.) 2. cm til det er i alt 86 (90) 96 (100) 106 m på
pinnen.
Samtidig, når erme måler 38 (39) 39 (41) 42 cm
byttes det til rundpinne nr. 3 ½ før det strikkes
mønster etter diagram, tell utfra «midt på erme»
hvor i diagrammet du starter for valgt størrelse.
Fortsett økningen midt under erme også når det
strikkes mønster.

Tegnforklaring:
= bunnfg. 411 brunmelert
= fg. 4287 blågrå
= fg. 489 grønn
= fg. 4197 oker
= fg. 419 rødbrun
= 1 rapport som gjentas

Logo

Etter mønsteret byttes det tilbake til pinne nr. 3,
strikk 1 omgang rett samtidig som det felles
11 (13) 15 (17) 19 m midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme til.
BÆRESTYKKE MED RAGLANFELLING:
Strikk alle delene inn på samme pinne slik:
Bakstykke = 109 (119) 129 (139) 149 m
Erme = 75 (77) 81 (83) 87 m
Forstykke = 109 (119) 129 (139) 149 m
Erme = 75 (77) 81 (83) 87 m
Til sammen er det nå 368 (392) 420 (444) 472 m
på pinnen, sett en merketråd i alle overganger.
NB! Etter hvert som det blir færre masker på pinnen
byttes det til kortere rundpinne. Fell til raglan på hver
omgang 8 (8) 9 (10) 12 ganger, videre felles det på
annenhver omgang 21 (23) 24 (25) 23 ganger
HALSFELLING:
Nå felles de midterste 19 (19) 21 (21) 23 m på forstykke
til hals, herfra strikkes arbeidet ferdig frem og tilbake

midt på erme

start her

i glattstrikk (rett på retten, vrang fra vrangen)
Videre felles det i begynnelsen av hver pinne 1 m ved
å strikke 2 m sammen, fortsett raglansfellingen som
før på annenhver omgang i alle overganger til det er
felt i alt 26 (28) 30 (31) 32 ganger.
Strikk opp masker i den avfelte halsåpningen, 1 m i
hver m, strikk rett frem til omgangens begynnelse.
Strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang i 3 cm til hals, ønskes
det en høy hals strikkes vrangborden 12 – 15 cm som
senere brettes dobbel.
Fell av maskene uten å stramme tråden.
MONTERING:
Sy sammen under ermene.
Fest alle løse tråder.
Press genseren under et fuktig klede.
Broder LOGO med blågrå tråd nederst
på erme med maskesting.
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En god ullgenser og en skive med brunost er noe av det koseligste en
nordmann kan tenke seg. Ønsker du å virkelig varme deg på minner
om alt som er jordnært og enkelt, kan denne ullgenseren med mønster
inspirert av selve brunostpakken være noe for deg. Har du lyst til å
utfolde deg med andre farger enn de som er i mønsteret kan du hente
inspirasjon i butikken – det er mange brunoster fra TINE å velge mellom!

tinebrunost.com

