#WOOFYSWEATER

woofy sweater

WOOF WOOF! SMÅ BAMSER FRYSER OGSÅ, SÅ STRIKK GJERNE EN LUN GENSER TIL DEM. DEN LILLE GENSEREN
STRIKKES OVENFRA OG NED. FØRST STRIKKER DU FREM OG TILBAKE PÅ RUNDPINNE, TIL HALSÅPNINGEN ER
SÅ STOR AT BAMSEN KAN FÅ HODET IGJENNOM. DERETTER STRIKKER DU RUNDT MED MAGIC LOOP-METODEN
ELLER STRØMPEPINNER. ET HYGGELIG LITE PROSJEKT TIL DEG SOM ER LETTØVET.
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#WOOFYSWEATER

woofy sweater
FORKORTELSER:
m
= Maske
økning = Løft lenken mellom maskene opp bakfra med venstre pinne. Strikk rundt det
forreste maskeledd av lenken.

MÅL
One size, cirka 12 cm i lengden.
Passer til Selfmade mønster 90350
GARN
Warm Hearted Fraya
100% Organic Wool
50 g = 100 m

Designet av Vibe Ulrik
Denne lille genseren strikkes ovenfra og ned; først frem og tilbake på rundpinne, så det dannes
et stort nok hull til at hunden kan få hodet igjennom. Heretter strikkes det rundt med Magic Loop
metoden eller strømpepinner.
Legg opp 31 masker på rundpinne 80 cm eller strømpepinner nr. 3½ med frg. 1.
Strikk ribb startende med en vrang maske, *1 vrang, 1 rett* gjenta fra * til * til siste maske, 1
vrang. Strikk ytterligere to pinner ribb, og bytt til rundpinne 80 cm eller strømpepinner nr. 4½.
Strikk en pinne rett.
Øk 13 m jevnt fordelt på følgende vrang pinne. Det er nå 44 m i alt.
Sett en maskemarkør i starten av omgangen, som markerer midten av bakstykket, og fortsett med
å strikke rundt og start mønster etter diagram 1 eller variasjonen som er diagram 2.
Etter diagrammet strikkes 2 omganger rundt; heretter deles arbeidet.
Strikk 6 masker rett, sett 10 masker på en tråd, legg opp 4 masker, 12 rett, sett 10 masker på en
tråd, legg opp 4 masker, 6 rett.
Sett en maskemarkør i midten av de nye maskene i siden og slipp maskemarkøren i midten av bakstykket. Strikk rundt og øk 1 m på hver 3. omgang i hver side, henholdsvis 1 m før og en maske etter
maskemarkør. Når det er 24 masker i både for-og bakstykke byttes det til rundpinne 80 cm eller
strømpepinner nr. 3½. Strikk 3 omganger ribb, 1 rett, 1 vrang. Fell alle masker av i ribb.
Ermer:
Sett de 10 ermemaskene på rundpinne 80 cm eller strømpepinner nr. 4½. Samle opp 4 masker
under ermegap og strikk 8 omganger rundt. Bytt til rundpinne 80 cm eller strømpepinner nr. 3½ og
strikk 3 omganger ribb, 1 rett, 1 vrang. Fell alle masker av i ribb.
Strikk det andre ermet på samme måte.
Bemerk: Til grisen strikkes ermene 4 omganger kortere.

GARNFORBRUK
Frg 1: 50 g
Frg 2: 50 g
Variasjon Frg 3: Garnrest.
STRIKKEFASTHET
Strikkefasthet i glattstrikk på pinne
nr. 4½:
16 m = 10 cm
VEILEDENDE PINNE
Rundpinne 80 cm eller strømpepinne
nr. 3½ og 4½
OBS: Størrelsen på pinnene er kun
veiledende. Strikker du fastere enn
strikkefastheten skal du gå opp i
pinnestørrelse – strikker du løsere
skal du gå ned i pinnestørrelse.

ANNET TILBEHØR
En liten knapp
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Diagram 1
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Frg. 3

Lue:
Legg opp 32 m på strømpepinner nr. 4½. Sett en maskemarkør i starten av omgangen og
strikk 1 gang rundt i ribb, 1 rett, 1 vrang.
Strikk 3 omganger rundt i glattstrikk. Fell av 1 maske på hver side av maskemarkør på annenhver omgang til det er 4 m igjen. Fellinger lages ved å strikke til 3 m før maskemarkør, strikke
2 m vridd rett sammen, strikk rett til 1 m etter maskemarkør, strikk 2 m rett sammen.
Klipp garnet og før garnet gjennom de 4 maskene, stram til og fest på baksiden av luen. Fest
alle ender og lag eventuelt en liten dusk og sy den fast i toppen.
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