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Claudias chunky mohairgenser med korte ermer, strikkes nedenfra og opp og med dobbel tråd.  

Størrelser 

S (M) L (XL) XXL (3XL)  

Mål  

Overvidde: 110 (120) 130 (140) 150 (160) cm 

Hel lengde: 55 (60) 60 (65) 65 (67) cm 

Ermlengde: 16 (18) 18 (22) 22 (24) cm 

Strikkefasthet  

8 m glattstrikk med dobbel tråd,  på pinne nr.12 = 10 cm 

Anbefalte pinner 

Rundpinne 80 cm nr. 10 og 12. 

Rundpinne 40 cm nr.12 

Garn 

Mohrino fra Viking garn, 50 % young goat mohair, 41 % merino ull, og 9 % polyamid.  

50 g = 100 m. Strikkes med dobbel tråd.  

Garnmengde  

564 – Lys rosa: 5 (6) 6 (7) 7 (8) nøster 

Bolen  

Legg opp 88 (96) 104 (112) 120 (128) m med dobbel tråd på rundpinne nr.10. Strikk vrangbord 

rundt 2 r, 2 vr, 4 cm. Bytt til pinne nr. 12. Sett et merke i begynnelsen av omg, og etter 44 (48) 52 

(56) 60 (64) m. Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 33 (38) 38 (40) 40 (42) cm. Del bolen ved 

merket, og strikk glattstrikk frem og tilbake til  for – og bakstykket måler hel lengde = 55 (60) 60 

(65) 65 (67) cm. Sett de miderste 20 (22) 24 (26) 28 (30)  m på forstykket på en tråd til hals,strikk 

bakstykke på samme måte. Fell av skuldermaskene på hver side. Og sy sammen skulder mot 

skulder fra vrangen.  

Ermer  

Plukk opp ca 40 (44) 44 (50) 50 (50) m rundt ermåpningen med pinne nr.12. Strikk glattstrikk rundt 

til ermet måler 16 (18) 18 (20) 20 (22) cm. På siste pinne strikk 2 m r sm hele omg = 20 (22) 22 

(25) 25 (25) m.  

Strikk i-cord kant med fellinger slik:  

Sett m over på pinne nr.10. 

Legg opp 4 m med dobbel tråd på venstre pinne fra rettsiden. * (strikk 3 m r, 2 m vridd r sm, sett 4 

m tilbake på venstre p) gjenta ialt 3 ganger. Strikk 3 r, 3 vridd r sm, sett 4 m tilbake på venstre p*, 

gjenta fra * - * ut omg til alle m er felt av. (Det felles 5 m når det strikkes 4 p med I- cord.)  

Obs: stram litt til når du strikker I- cordkanten.  

Halskant 

Sett maskene over på pinne nr.10, og start med I- cord kant midt bak, og strikk som forklart over.  

Montering 

Fest alle tråder, og sy fast kortendene på I-cord kanten pent til midt bak.  

Vi vil gjerne se genseren din, bruk @strikkia og 

#claudiaschunkymohairgenser på Instagram! 


