EMMELINE
Emmeline er en glad og sjarmerende harepus med rosa sløyfe i det
ene øret, fregner og et lurt glimt i de grønne øynene.
Emmeline er full av begeistring og elsker å ha det moro.

GENSER:
Du kan selvsagt velge å strikke genseren etter ditt eget mønster og
eget valg av garn.
Da er det viktig å ta hensyn til strikkefasthet og størrelse på motivet.
Jeg har valgt å bruke Sandnes tynn merinoull som genserfarge med
en strikkefasthet på 27 masker pr. 10 cm.
Da blir motivet ca 20 cm høyt.
Størrelse:
3-4 (5-6) 7
Mål:
Overvidde:
Hel lengde:
Ermelengde:

65 (68) 73 cm
42 (46) 50 cm
29 (32) 35 cm

Garn og fargeforslag:
Sandnes tynn merinoull:
Blå 6071
genserfarge 200 (250) 300 gram
Brun 3161
ørene
Drops baby merino:
Mørk brun 18
markering rundt ørene
Rosa
07
sløyfe og snute
Rød
16
munn
Hvit
01
ansikt

Forstykke:
Legg opp 87 (90) 98 masker
På pinne nr.2,5 og strikk vrangbord slik:
1. pinne. fra vrangen : en rett og en vrang
2. pinne fra retten strikkes rett
gjenta disse to pinnene til vrangborden måler 5 cm.
Skift til pinne nr.3 og strikk glattstrikk, fram og tilbake, til arbeidet
måler ca. 18 (20) 24 cm eller ønsket lengde.
Strikk Emmeline etter diagram. Midtmasken er markert i bunn og
topp.
(øyne, øyenvipper, øyenbryn, nese, munn, fregner og omriss rundt
ørene broderes med maskesting til slutt).
Motivet måler ca. 20 cm i høyde.
Når arbeidet måler 38 (42) 46 cm
Felles det til hals: sett de midterste 15 (17) 18 maskene på en
hjelpepinne.
Videre felles 3, 2, 1, 1, 1 maske på hver side.
Strikk hver side til full lengde.
Bakstykke:
Strikkes i genserfargen, som forstykket,
Fell til hals når arbeidet måler 40 (44) 48 cm.

Ermer:
Legg opp 48 (50) 54 m på strømpinner nr. 2,5 og strikk 5 cm
vrangbord som på forstykket.
Annenhver omgang rett og annenhver omgang en rett og en vrang.
Skift til pinne nr. 3 og strikk glattstrikk.
Øk hver 2. (2,5) 2,5 cm til 70 (76) 82 m
Strikk til ermet måler 28 (31) 34 cm, eller ønsket lengde.
Montering: mask sammen skuldrene, sy sammen i sidene opp til
ermehullene og sy i ermene.

