STRIKKEOPPSKRIFT AMFELIA & OSKAR GENSER
Størrelse:
(2) 4 (6) 8
Garn:
Vi har brukt SISU garn (Sandnes garn) og følgende farger:
SISU Gråmelert nr 1032
SISU Turkis nr 6733 (hovedfarge Oskar)
SISU Cerise nr 4627 (kjole Amfelia og rundinger på Oskar)
SISU Gul nr 2117
SISU Eplegrønn nr 814
SISU Sort nr 1099
SISU Mellombrun 3161 (hovene, bjelle og horn til Oskar)
SISU Lys blå nr 5931 (vingene og blomsten til Amfelia)
SISU Pudder rosa nr 3511 (ansiktet til Amfelia)
SISU Hvit nr 1001
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (71) 76
Hel lengde: ca. (35) 38 (42) 46
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 eller ønsket lengde
Garnalternativ: Tynn merino (Sandnes garn)
Garnmengde:
SISU Gråmelert nr 1032 (150) 150 (200) 250
1 nøste av de andre fargene (50 gram) til alle størrelsene
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2 ½ og 3. Strikker du løsere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tynnere pinner. Strikker du
fastere, bruk tykkere pinner.
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr. 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Bruk SISU Turkis nr. 6733 til Oskar, og SISU Cerise nr. 4627 til Amfelia på vrangbordene på bolen. Legg opp (172) 184
(192) 204 masker på rundpinne nr 2 ½, og strikk (4) 4 (4) 5 cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til rundpinne 3.
Sett et merke i hver side med (86) 92 (97) 102 til hver del. Strikk glattstrikk til arbeidet måler (22) 24 (27) 30 cm.
Fell 8 masker i hver side til ermehull (=4 masker på hver side av merkene). Legg arbeidet til side og strikk ermene.
Ermer:
Bruk SISU Turkis nr 6733 til Oskar og SISU Cerise nr 4627 til Amfelia på vrangbordene på erme. Legg opp (44) 44 (48)
48 masker med strømpepinne nr. 2 ½ og strikk (4) 4 (4) 5 cm vrangbord rundt 2 rett og 2 vrang. Skift til pinne nr 3.
Sett et merke rundt første og siste maske. Strikk glattstrikk til ermet måler 6 cm. Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene ca. hver 2. cm. Til alt (60) 64 (68) 72 masker. Strikk til ermet måler (23) 26 (29) 32, eller ønsket
lengde på erme. Fell 8 masker midt under erme (=merke + 3 masker på hver side). Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke = (260) 280 (296) 316 masker. Sett et merke rundt 4 masker i hver
sammenføying. Begynn i en sammenføying på bakstykke. Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk til det gjenstår 2 masker før merke, ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk den løse masken over, 4 rett, 2 rett sammen =
8 masker felt. Gjenta fellingene hver 4. omgang ytterligere (3) 3 (2) 2 ganger = (228) 248 (272) 292 masker. Fell
annenhver omgang ytterligere (11) 13 (17) 19 ganger = (140) 144 (136) 140 masker. Sett de midterste (14) 16 (16) 18
maskene på forstykket på en hjelpepinne til hals, strikk omgangen rundt. Klipp av tråden og begynn på halsen.
Strikk glattstrikk frem og tilbake. Fell videre 3 masker i begynnelsen av hver pinne hele tiden, samtidig som
raglanfellingene fortsetter der det er mulig og til det er felt i alt (19) 21 (24) 26 ganger over bakstykkets masker.
OBS! Pass på at raglanfellingene kommer på rettsiden. La de resterende maskene være på pinnen til halskant.
Montering: Sy sammen under ermene.
Halskant:
Bruk SISU Turkis nr 6733 til Oskar og SISU Cerise nr 4627 til Amfelia på vrangbordene på halskanten. Skift til pinne nr. 2
½ mens du setter sammen masker fra hjelpepinne og rundpinne. Strikk 1 maske i hver maske, men ta sammen hver 4.
maske langs halsen til ca. (104) 108 (112) 116 masker. Strikk 3 cm vrangbord rundt, 2 rett og 2 vrang. Fell av
vrangbord.
Sy på mønster med korssting:
Start med mønsteret ca. 6-7 masker fra vrangborden midt på genseren
Er det første gang du broderer på mønster? Se tips her: http://tusenideer.no/se-hvordan-du-broderer-maskesting/

Du kan også hekle blomsten til Amfelia og halen til Oskar – en artig detalj som ungene vil like 

Amfelia ® og Oskar ® er registrerte varemerker tilhørende Amfi Drift AS og kan ikke kopieres eller brukes av andre i kommersiell
sammenheng. Oppskriftene er kun ment for privat, ikke-kommersiell bruk.

