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Nr 1 A
Reinsdyrgenser i sisu
Størrelse:
(4) 6-8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (71) 77 (80) cm
Lengde: (42) 47 (52) cm
Ermelengde: (29) 34 (40) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)

Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) m med
rød på strømpep nr 2 ½ og strikk
(4) 5 (6) cm ribb (2 r, 2 vr).
Strikk 1 omg r og øk samtidig
jevnt fordelt til (54) 60 (64) m.
Skift til p nr 3 og strikk diagram
A, samtidig som det økes 2 m på
undersiden hver 2 cm til i alt
(78) 84 (94) m. Men samtidig,
når ermet måler (27) 32 (38)
cm,
strikkes
mønster
etter
diagram D (diagram A skal
avslutte med 2 eller 3 omg rødt).
Vend vrangsiden ut og strikk 6
omg glattstrikk til belegg. Fell
løst av.

Garnalternativ:
sandnes mini alpakka
Garnmengde, genser:
Rød 4235: (200) 250 (300) gram
Grå 1032: (50) 100 (100) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (192) 208 (216) m
med rød på rundp nr 2 ½.
Strikk ribb 2 r, 2 vr rundt (4) 5
(6) cm.
Skift til rundp nr 3 og strikk
diagram A, som gjentas til arb
måler (22) 26 (31) cm. Sett et
merke i hver side med (96) 104
(108) m på hver del.
Strikk mønster etter diagram B,
begynn ved pilen for rett str og
strikk som diagrammet viser.
Strikk mønster etter denne
inndeling hele tiden.
Når arb måler (5) 5 (6) cm før
hel lengde, felles til halsringning,
fell først de midterste (16) 18
(20) m på forstykket. Strikk
resten av mønsteret fram og
tilbake, samtidig som det felles
videre
for
halsringning
annenhver p på begge sider
4,3,2,2,1,1,1 m = (26) 29 (30)
m igjen på forstykkets skuldre ut
til sidemerket.
Strikk ferdig diagram B, deretter
diagram C, som gjentas til arb
måler (40) 45 (50) cm (diagram
C skal avslutte med 2 eller 3 omg
rødt), strikk tilslutt diagram D.
Fell av.
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Montering:
Damp arb lett.
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden, høyden
på ermehullet er beregnet til
(14) 15 (17) cm.
Sy små, tette maskinsømmer på
hver side av merketråden og
klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Strikk opp ca (104)
108 (116) m med rødt på liten
rundp nr 2 ½. Strikk ribb 2 r, 2
vr (14) 16 (16) cm og fell av
med rette og vrange m. Brett
kanten mot rettsiden.
Sy i ermene og sy til belegget
over sårkanten på vrangsiden.

Nr 1
Leggvarmere
Størrelse:
(4-6) 8 (10) år
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = 160 m)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka
Garnmengde:
Rød 4235: (100) 100 (100) gram
Grå 1032: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm.

Legg opp (56) 64 (72) m med
rødt på p nr 2 ½ og strikk ribb 2
r, 2 vr rundt til ribben måler (4) 5
(6) cm.
Strikk mønster etter diagram, på
første p økes 2 m jevnt fordelt.
Første m er merkem og strikkes
hele tiden i rødt, denne er ikke
med i diagrammet.
Strikk 10 omg. På neste omg
økes slik: Strikk merkem, øk 1 m,
strikk til 1 m igjen før merkem,
øk 1 m, strikk 1 merkem.
Gjenta denne økingen hver 10.
omg til det er (60) 70 (80) m til
sammen. Når mønsteret er ferdig
strikket, skift til p nr 2 ½ og
strikk ribb i rødt til hele arb måler
ca (25) 30 (35) cm eller til ønsket
lengde. Fell av passe løst med
rette og vrange masker.
Strikk en leggvarmer til på
samme måte.

Nr 1 B
Reinsdyrgenser
dame

i

sisu,

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 90 (98) 106
(114) cm
Hel lengde: ca (64) 65 (66) 67
(68) cm
Ermelengde: (47) 47 (48) 48
(48) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka
Garnmengde:
Natur 1012: (350) 400 (400) 450
(450) gram
Koks 1088: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm.
For- og bakstykke:
Legg opp (220) 244 (264) 288
(308) m med natur på rundp nr 2
½. Strikk ribb 2 r, 2 vr rundt (6)
6 (6) 7 (7) cm.
Skift til p nr 3 og strikk
glattstrikk til arb måler 41 cm
(alle str). Fell 10 m i hver side =
(100) 112 (122) 134 (144) m på
for- og bakstykke. Legg arb til
side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) 60 (64) m
med natur på p nr 2 ½. Strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt (6) 6 (6) 7
(7) cm.
Skift til p nr 3 og strikk
glattstrikk, på første p reguleres
m-tallet til (57) 61 (65) 69 (71)
m. Første m strikkes hele tiden
vr (merkem på undersiden). Øk 1
m på hver side av merkem.
Gjenta økingen ca hver 10. omg
til det er (85) 89 (93) 97 (103)
m. Strikk til ermet måler (47) 47
(48) 48 (48) cm.
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Fell de midterste 11 m (merkem
+ 5 m på hver side).
Strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykket:
Strikk begge ermene inn på
bolen over avfellingene = (348)
380 (408) 440 (472) m i alt.
Strikk diagram A. På femte omg
felles jevnt fordelt (28) 28 (24)
24 (24) m = (320) 352 (384)
416 (448) m.
Strikk ferdig diagram A, fortsett
med diagram B og fell som
diagrammet viser.
Ved merket for halsfelling felles
de midterste 22 m til hals og arb
strikkes ferdig fram og tilbake,
samtidig som det felles 2 m i beg
av hver p til halsringning hele
tiden og fellingen fortsetter som
før
der
det
er
mulig.

Strikk på denne måte til diagram
B er ferdig strikket. La m være
på p.
Montering:
Halskant: Strikk opp ca (172)
184 (196) 212 (228) m (inkl m
på p) rundt halsåpningen med
natur på p nr 3. Strikk mønster
etter diagram C, på femte p
felles (52) 56 (60) 64 (68) m
jevnt fordelt. Strikk ferdig C.
Skift til p nr 2 ½ og strikk i
natur, først 1 omg r, deretter
ribb 2 r, 2 vr til halsen måler
(16) 16 (17) 18 (18) cm. Fell av i
ribb.
Sy sammen under ermene.
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Nr 4
Genser
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (102) 110 cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 48 cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 4312: (400) 450
(500) 550 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Liten rundp nr 3½ til halskanten
Strikkefasthet:
22 m mønster på p nr 4 = 10 cm
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.
Bakstykke:
Legg opp (98) 106 (114) 122 m
på p nr 4 og strikk 3 cm frem og
tilbake (1. p er rettsiden)
vrangbord slik: Strikk 1 kantm, 1
vr, 1 r, avslutt med 1 kantm.
Strikk videre slik: 1 kantm, (11)
15 (19) 23 m glattstrikk,
mønster etter diagram A (på 1.
p, fell og øk 1 m slik at
vrangbord m kommer over
hverandre), (11) 15 (19) 23 m
glattstrikk, 1 kantm. Strikk med
denne inndelingen til hel lengde,
samtidig når arb måler 4 cm
felles 1 m i hver side slik: Strikk
1 kantm, 2 r, 2 m vridd r sm,
strikk til det gjenstår 5 m på p, 2
r sm, 2 r, 1 kantm.
Gjenta fellingene hver (3) 4 (4) 5
cm 3 ggr til.
Strikk til arb måler (18) 20 (21)
23 cm. Øk 1 m i hver side (ved å
ta opp tverr tråden mellom to m
og strikk den vridd r) slik: 1
kantm, 2 r, øk 1 m, strikk til det
er 3 m igjen på p, øk 1 m, 2 r, 1
kantm.
Gjenta økingene hver 5 cm 3 ggr
til. Strikk til arb måler (37) 38
(39) 40 cm.
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Fell 4 m i hver side til ermehull.
Fell videre annenhver p slik: 1
kantm, 2 r, 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, strikk til det
gjenstår 5 m på p, 1 r, ta den
tilbake på p, trekk den neste m
over, 2 r, 1 kantm. Gjenta
fellingene (3) 4 (5) 6 ggr til.
Strikk til hel lengde og sett (82)
88 (94) 100 m på en hj. p.
Forstykke:
Legg opp (98) 106 (114) 122 m
på p nr 4 og strikk 3 cm frem og
tilbake (1. p er rettsiden)
vrangbord slik: Strikk 1 kantm, 1
vr, 1 r, avslutt med 1 kantm.
Strikk videre slik: 1 kantm, (11)
15 (19) 23 m glattstrikk,
mønster etter diagram B (på 1.
p, fell og øk 1 m slik at
vrangbord m kommer over
hverandre), (11) 15 (19) 23 m
glattstrikk, 1 kantm. Strikk med
denne inndelingen til hel lengde.
Fell og øk i sidene og fell til
ermehull som på bakstykke.

Strikk til (8) 8 (9) 9 cm før hel
lengde. Sett de midterste 18 m
på en hj.p til halsringning og
strikk hver side for seg.
Høyre side: Fell annenhver p mot
halsen 2,2 m. Videre annenhver
p slik: 1 m løst av, 1 r, trekk den
løse m over, mønster etter
diagram p ut. Gjenta (6) 7 (8) 8
ggr til = (21) 23 (25) 28 m.
Strikk til hel lengde og sett m på
hj.p. Strikk den andre side på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (52) 54 (56) 60 m på
strømpep nr 4 og strikk 14 cm
rundt i vrangbord 1 r, 1 vr.
Sett et merke der omg beg.
Strikk slik: (14) 15 (16) 18 m
glattstrikk, 24 m mønster etter
diagram A (på 1. omg, fell og øk
1 m slik at vrangbord m kommer
over hverandre), (14) 15 (16) 18
m glattstrikk. Strikk med denne
inndelingen, samtidig når arb
måler 16 cm økes 2 m midt
under erme slik: Strikk 2 m, øk 1
m, strikk til 2 m gjenstår på
omg, øk 1 m, 2 m. Gjenta
økningene på hver 3 cm (9) 10
(11) 11 ggr til.
Strikk til erme måler (46) 47
(48) 48 cm. Fell 6 m midt under
erme.
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Ermetopp: Strikk videre frem og
tilbake med mønster som før,
samtidig
som
det
felles
annenhver p slik: Strikk 1 kantm,
2 r, 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, strikk til det
gjenstår 5 m på p, 1 r, sett m
tilbake på vestre p, trekk neste
m over, ta den over på høyre p,
2 r, 1 kantm.
Gjenta fellingene til ermetoppen
måler (16) 17 (18) 18 cm. Fell
av. Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Strikk sammen på skuldrene.
Sy sammen i sidene og sy i
ermene.
Halskant:
Strikk opp rundt halsen ca (100)
104 (108) 110 m på p nr 3½
medregnet de avsatte (40) 42
(44) 44 m på bakstykke og 18 m
på forstykke.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 3 cm,
men de 2 siste omg strikkes de
med 2 tråder slik: 1 r med 1
tråd, 1 vr med den andre tråden,
tråden på forsiden av vr m. Fell
passe
stramt
vr
av
fra
vrangsiden.

Nr 5
Jakke
Størrelse:
(1) 2-4 (6-8) år
Plaggets mål:
Overvidde: ca (55) 66 (77) cm
Hel lengde: (34) 40 (47) cm
Ermelengde: (22) 27 (34) cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Garnmengde:
Grå 1042: (150) 200 (250) gram
Lyng 4853: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Tilbehør:
(6) 6 (7) knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) m med grå
på strømpep nr 3 og strikk
vrangbord (1 r, 1 vr) til arb måler
(3) 3 (4) cm.
Skift til strømpep nr 3½ og
fortsett med glattstrikk. Første m
er merkem og strikkes hele tiden
vr. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 1½ cm til i alt
(60) 66 (72) m. Strikk til hel
lengde. Fell 6 m midt under
ermet. Legg arb til side og strikk
et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (217) 253 (289) m.
Sett et merke i hver av de 4
sammenføyingene. Fortsett med
glattstrikk samtidig som det felles
til raglan slik: Strikk til 3 m før
første merke, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r, 2 r
sm. Gjenta fellingen i hver
sammenføyning annenhver p = 8
m felt. Fortsett med fellingene til
arb måler (4) 5 (5) cm før hel
lengde. Fell mot halsen 6 m på
hvert forstykke, deretter 2 m i
beg av hver p hele tiden, samtidig
som raglanfellingene fortsetter
der det er mulig. Strikk til arb
måler hel lengde. Fell av.

For- og bakstykke:
Legg opp (121) 145 (169) m med
grå på p nr 3 og strikk vrangbord
(1 r, 1 vr) til arb måler (3) 3 (4)
cm.
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r. Skift til
rundp nr 3½ og fortsett med
glattstrikk til arb måler (11) 14
(17) cm. Sett et merke i hver side
med (30) 36 (42) m til
forstykkene og (61) 73 (85) m til
bakstykke. Strikk mønster etter
diagram. Når arb måler (23) 27
(32) cm felles 6 m i hver side (3
m på hver side av merke) til
ermehull. Legg arb til side og
strikk ermene.

Halskant:
Strikk opp ca (81) 85 (91) m
med grå på p nr 3 rundt
halsåpningen.
Strikk
3
cm
vrangbord 1 r, 1 vr. Fell av med r
og vr m.
Forkanter:
Strikk opp m med grå på p nr 3
langs
forkantene
og
på
halskanten, ca 1 m i hver m/p
men hopp over hver 4. Strikk 3
cm vrangbord 1 r, 1 vr. Fell av.
På høyre side lages (6) 6 (7)
knapphull jevnt fordelt etter 1
cm.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p. Det
nederste ca 2 cm fra kanten, det
øverste midt på halskanten.
Montering:
Sy i knapper.
Sy sammen under ermene.

Lue
Størrelse:
(2-4) 6-8 år
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Garnmengde:
Grå 1042: 50 gram alle str
Lyng 4853: rest fra jakken
Natur 1012: rest fra jakken
Veiledende pinner:
Rundp eller strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Legg opp (96) 120 m med grå på
p nr 3. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr
(3) 4 cm. Skift til p nr 3½ og
strikk 1 omg glattstrikk. Strikk
mønster
etter
luediagram.
Fortsett med grå og fell slik *6 r,
2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt.
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Fortsett å felle annenhver omg
med 1 m mindre mellom hver
felling til det gjenstår (12) 15 m.
Strikk 2 r sm omg rundt. Klipp av
tråden og trekk den gjennom de
resterende m. Lag en løs dusk
med grått som festes i toppen.

Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 168 (192) m med
lyseblå på p nr 3 og strikk
vrangbord (1 r, 1 vr) rundt til arb
måler (3) 3 (4) cm. Skift til rundp
nr 3½ og strikk glattstrikk til arb
måler (11) 14 (17) cm.
Sett et merke rundt første m,
strikk (71) 83 (95) m, sett et
merke rundt neste m, strikk de
resterende m. Strikk mønster
etter diagram, beg ved pilen for
rett str. Når arb måler (23) 27
(32) cm felles merkem og 3 m på
hver side av dem = 7 m i hver
side til ermehull. Legg arb til side
og strikk ermene.

Nr 6
Genser
Størrelse:
(2) 4-6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 76 (87) cm
Hel lengde: (34) 40 (47) cm
Ermelengde: (22) 27 (34) cm
Garn:
sandnes alpakka (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) m med
lyseblå på strømpep nr 3 og strikk
vrangbord (1 r, 1 vr) til arb måler
(3) 3 (4) cm.
Skift til strømpep nr 3½ og
fortsett med glattstrikk. Første m
er merkem og strikkes hele tiden
vr. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 1½ cm til i alt
(60) 66 (72) m. Strikk til hel
lengde. Fell merkem og 3 m på
hver side av den = 7 m felt. Legg
arb til siden og strikk et erme til
på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene in på for- og
bakstykke = (236) 272 (308) m.
Sett et merke i hver av de 4
sammenføyingene. Fortsett med
glattstrikk og lyseblå, samtidig
som det felles til raglan slik:

Garnmengde:
Lyseblå 6211: (200) 250 (300)
gram
Beige 3031: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
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Strikk til 3 m før første merke, ta
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r, 2 r sm. Gjenta fellingen
i hver sammenføyning annenhver
p = 8 m felt. Fortsett med
fellingene til arb måler (4) 5 (5)
cm før hel lengde. Fell av de
midterste (13) 13 (15) m til hals.
Strikk fram og tilbake og fell
videre 2 m i beg av hver p hele
tiden,
samtidig
som
raglanfellingene fortsetter der det
er mulig. Strikk til arb måler hel
lengde. Fell av.
Halskant:
Strikk opp med lyseblå på liten
rundp passe tett m rundt halsen.
Strikk en omg r og reguler mtallet til (80) 84 (88) m. Fortsett
rundt med vrangbord 2 r, 2 vr.
Strikk til halsen måler (10) 11
(12) cm. Fell av med r og vr m.

Nr 7
Jakke med mønster
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12-14) år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 68 (74) 79 (84)
89 (95) cm
Hel lengde, målt midt bak, ca:
(34) 38 (42) 46 (50) 54 (58) cm
Ermelengde: (22) 26 (29) 32
(36) 39 (43) cm

Lue
Størrelse:
(2-4) 6-8 år
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Garnmengde:
Lyseblå 6211: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp eller strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Legg opp (96) 128 m på p nr 3,
og strikk (3) 4 cm vrangbord 2 r,
2 vr. Skift til p nr 3½ og strikk
glattstrikk til arb måler (17) 19
cm. Fell slik *6 r, 2 r sm*. Gjenta
fra *-* omg rundt. Fortsett å felle
annenhver omg med 1 m mindre
mellom hver felling til det
gjenstår (12) 16 m. Strikk 2 r sm
omg rundt. Klipp av tråden og
trekk den gjennom resten av m.
Lag en løs dusk som festes i
toppen.

Garn:
smart (100 % ull, superwash.
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde, jakke og lue:
Grå 1032: (200) 200 (250) 250
(300) 300 (350) gram
Cyklamen 4600: (150) 150 (150)
200 (200) 250 (250) gram
Kobolt 5836: 50 gram alle str
Eplegrønn 8615: 50 gram alle str
Korall 4316: (50) 50 (50) 50
(50) 100 (100) gram
Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 (8) 8 (9) knapper
Vi har brukt K 251258 fra
Hjelmtvedt
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm i bredden
For- og bakstykke:
Legg opp (133) 145 (157) 169
(181)
193
(205)
m
med
cyklamen på rundp nr 3. Strikk
ribb (1 r, 1 vr) fram og tilbake til
ribben måler (4) 4 (5) 5 (5) 6 (6)
cm.
Skift til rundp nr 3 ½, strikk 1 p
rett fra rettsiden, legg opp 4 m i
slutten av p (= oppklippsm) og
strikk rundt. Sett ett merke i
hver side med (32) 35 (38) 41
(44) 47 (50) m på hvert
forstykke og (69) 75 (81) 87
(93) 99 (105) m på bakstykke.
Strikk mønster A etter diagram,
deretter glattstrikk i lys grå til
arb måler (20) 24 (28) 31 (35)
38 (42) cm. Strikk mønster etter
diagram B.
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Når arb måler (5) 5 (5) 6 (6) 6
(6) cm før hel lengde, felles for
halsåpning. Fell først (16) 18
(18) 20 (22) 22 (24) m (=
oppklippsm + (6) 7 (7) 8 (9) 9
(10) m på hver side av disse).
Strikk mønster fram og tilbake
og fell videre til halsåpning
annenhver p 3,3,2,1 m i begge
sider av arb = (17) 19 (22) 24
(26) 29 (31) m igjen til skulder.
Når diagram B er ferdig, strikkes
glattstrikk i cyklamen til arb
måler hel lengde. Fell av.

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 40 (42)
44 (44) m med cyklamen på
strømpep nr 3. Strikk ribb som
på bolen.
Øk på siste omg jevnt fordelt til
(46) 50 (54) 54 (58) 62 (66) m.
Skift til strømpep nr 3 ½ og
strikk mønster etter diagram A,
første m er merkem og strikkes
hele tiden vr. Øk 1 m på hver
side av merkem ca hver 2 cm til i
alt (58) 62 (66) 72 (76) 80 (86)
m.
Etter diagram A, strikkes lys
grått til hel ermelengde, vreng
arb og strikk 5 omg glattstrikk til
belegg. Fell av.
Strikk 1 erme til på samme
måte.
Montering:
Damp lett over arbeidet. Sy 2
maskinsømmer i sidene i ermets
bredde. Klipp opp. Sy sammen
skuldrene og fest alle tråder.
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver
side
av
midten
i
oppklippsmaskene. Klipp opp.
Halskant:
Strikk opp m på p nr 3 med
cyklamen rundt halsåpningen.
Strikk 2 p glattstrikk, på siste p
reguleres masketallet til ca (81)
81 (83) 85 (87) 89 (91) m.
Strikk 6 p ribb (1 r, 1vr). Fell av
med rette og vrange m.
Forkanter:
Strikk opp m på p nr 3 med
cyklamen langs forkantene og på
halskanten, ca 1 m i hver p/m,
men hopp over hver 4. Strikk 6 p
ribb, 1 r, 1 vr. Fell av. På høyre
side lages jevnt fordelt (6) 6 (7)
7 (8) 8 (9) knapphull på 3. p.
Lag knapphull ved å felle 2 m,
som legges opp igjen på neste p,
det nederste ca 2 cm fra kanten
og
det
øverste
midt
på
halskanten.
Brett inn klippekanten og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over
klippekanten.
Sy i ermene. Sy i knapper.

Lue
Størrelse:
(1-2) 4-6 (8-12) år
Legg opp (92) 100 (108) m med
cyklamen på p nr 3. Strikk 8 cm
1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3 ½ og strikk
mønster etter diagram A. Etter
mønster strikkes luen ferdig i lys
grå.
Strikk til arbeidet fra opplegg
måler (19) 20 (22) cm, eller
ønsket lengde, på siste omg
felles jevnt fordelt (2) 0 (8) m.
Fell på neste omg slik: Strikk 8 r,
2 r sammen omg rundt = (9) 10
(10) m felt. Strikk 5 omg.
Gjenta fellingen men nå med 9 m
før hver felling. *Strikk 3 omg
uten felling, gjenta fellingen med
1 m mindre i mellom*. Gjenta fra
*-* til det gjenstår (9) 10 (10)
m. Trekk tråden gjennom de
resterende m og fest godt.
Lag 1 dusk i garnrester, litt av
hver farge, men mest cyklamen.
Sy den fast i toppen.

Ribbestrikka bukse
Størrelse:
(1-2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Benlengde: (39) 45 (50) cm
- eller ønsket lengde. Gjerne slik
at du får en oppbrett nederst.
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Grå 1032: (250) 300 (350) gram
Tilbehør:
Passe lang elastikk til å ha i livet.
Veiledende pinner:
Nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
Begynn øverst i livet.
Legg opp (168) 176 (188) m
med rundp nr 3 og strikk 1 r, 1
vr rundt i 4 ½ cm.
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Omg beg midt bak. Sett et
merke midt foran og midt bak =
(84) 88 (94) m på hver halvdel.
Skift til p 3 ½ og strikk buksen
høyere bak slik: Beg ved merket
midt bak, strikk 8 m ribb, vend
og strikk 16 m ribb, vend og
strikk 8 m mer for hver gang i alt
(5) 5 (6) ggr på hver side av
merket.
Fortsett rundt over alle m igjen
og strikk til arbeidet midt foran
måler (19) 21 (22) cm. Øk 1 m
midt foran og midt bak ved hvert
merke = merkem til økingen.
Denne m strikkes hele tiden rett
og det økes til kile 1 m på hver
side av denne annenhver omg
både foran og bak, de nye m
strikkes etter hvert i ribb. Når
det er (13) 15 (17) m i kilen,
felles disse av = (84) 88 (94) m
til hvert ben. Strikk hvert ben for
seg på strømpep nr 3 ½ og fell 2
m på innsiden av benet hver 4.
omg til ca (56) 60 (64) m står
igjen. Strikk til oppgitt (eller
passe) benlengde og fell løst av
med rette og vrange m.
Brett ca 2 cm i livet mot
vrangsiden og sy til med løse
sting. Trekk en elastikk gjennom
løpegangen.
Sy sammen kilen.

Nr 8
Arangenser
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (108) 114 (120) 126
cm
Hel lengde: ca (65) 66 (67) 68
cm
Ermelengde: (40) 41 (41) 42 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
mandarin petit, sandnes mini
duett

Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
Legg
opp
og
strikk
som
bakstykket til ermehullet måler
(16) 17 (18) 19 cm. Fell til
halsringning de midterste (22)
24 (26) 28 m og strikk hver side
for seg. Fell ved halssiden
annenhver p 2 m 2 ggr og
deretter 1 m 9 ggr. Når
ermehullet har samme høyde
som
på
bakstykket,
felles
skulderen av som her. Strikk den
andre siden på samme måte,
men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (55) 55 (57) 59 m på p
nr 2½ og strikk 3 cm vrangbord
fram
og
tilbake.

Garnmengde:
Natur 1012: (500) 550 (550) 600
gram
Veiledende pinner:
Nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m dobbel perlestrikk på p nr 3
= 10 cm
Bakstykke:
Legg opp (145) 153 (161) 169 m
på p nr 2½ og strikk 3 cm
vrangbord 1 r, 1 vr, men på siste
p (rettsiden) økes 29 m jevnt
fordelt = (174) 182 (190) 198 m.
Strikk 1 p vr fra vrangsiden og
skift til p nr 3. Fortsett med
mønster slik:
Beg nederst på alle diagram og
strikk (25) 29 (33) 37 m mønster
A, deretter for alle str B, C
(strikkes 4 ggr), D, E, D, C, B,
avslutt med (25) 29 (33) 37 m
mønster A. Fortsett med denne
inndelingen. Når arb måler 41
cm, felles til ermehull (17) 19
(20) 22 m i hver side = (140)
144 (150) 154 m igjen.
Strikk til ermehullet måler (23)
24
(25)
26
cm.
Fell
til
halsringning de midterste (42)
44 (46) 48 m og strikk hver side
for seg.
Fell ytterligere 2,1 m ved
halssiden,
skråfell
samtidig
skulderen
slik:
(15,15,16)
15,16,16
(16,16,17) 16,17,17 m.
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På siste p (rettsiden) økes jevnt
fordelt til (72) 76 (80) 84 m.
Strikk 1 p vr og skift til p nr 3.
Del inn med mønster slik: (20)
22 (24) 26 m mønster A, 3 vr,
mønster F, 3 vr, (20) 22 (24) 26
m mønster A. Fortsett med
denne inndelingen. Øk 1 m i hver
side hver 6. p (8) 6 (4) 2 ggr og
deretter hver 4. p til i alt (124)
130 (136) 142 m. De nye m
strikkes etter hvert i mønster A.
Når ermet måler (40) 41 (41) 42
cm, strikkes ytterligere (6½) 7
(7½) 8 cm uten økning. Fell 5 m
i beg av de neste (20) 22 (22) 24
p. Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy skulder- og sidesømmer.
Halskant: Strikk opp ca (124)
128 (132) 136 m på liten rundp
nr 2½. Strikk 8 cm vrangbord, 1
r, 1 vr, deretter 10 omg
glattstrikk til rullekant. Fell passe
løst av. Sy sammen ermene på
undersiden, unntatt de øverste
(6½) 7 (7½) 8 cm. Sy i ermene,
splitten øverst sys fast langs de
avfelte m i ermehullet på bolen.

Hekla lue i easy

Nr 9

Garn:
easy (100 % australsk merinoull,
50 gram = ca 51 meter)

Jakke

Garnmengde:
Rød 4219: 100 gram
Hvit 1002: 50 gram
Blå 6173: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 7
Legg opp 58 lm med rød. Ta
sammen til en ring med 1 kjm.
Hekle rundt. Alle omg tas
sammen med 1 kjm.
Når omg beg med
1 fm hekles 2 lm
1 st hekles 3 lm
Hekle med rødt
1. – 5. omg: 58 fm (1 fm i hver
m).
6. omg: 1 omg st (1 st i hver
fm)
Hekle videre slik
3 omg fm i blå
2 omg fm i hvit
3 omg fm i blå
1 omg fm i rød
1 omg st i rød
1 omg fm i rød
5 omg fm i hvit
4 omg blå
Nå felles slik:
*Hekle 5 fm (en i hver m), hekle
deretter 2 fm (en i hver m)
sammen til en fm ved å først
hekle en m i hver av de 2 m, ta
et kast på nålen og trekk tråden
gjennom
alle
m
samtidig*.
Gjenta fra *-* hele omg = 48 fm.
Hekle 1 omg fm.
Gjenta fellingen med 1 fm
mindre før hver felling = 39 fm
Skift til hvit. Hekle 1 omg fm.
Gjenta fellingen med 1 fm
mindre før hver felling = 26 fm
Skift til rød. Hekle 1 omg fm.
Gjenta fellingen med bare 1 fm
mellom hver felling = 17 fm
Hekle 1 omg fm.
Hekle sammen 2 og 2 fm omg
rundt.
Gjenta dette på neste omg.
Klipp av tråden. Sy sammen i
toppen.

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 90 (95) 102
(107) 116 cm
Hel lengde, målt midt bak, inkl.
halskant: (63) 65 (67) 68 (69)
70 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 48
(49) 49 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnalternativ:
sisu, mini duett
Garnmengde:
Koks 1088: (400) 450 (450) 500
(500) 550 gram
Mellomgrå 1053: 100 gram alle
str
Lys grå 1042: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Lilla 5153: 50 gram alle str
Cyklamen 4600: 50 gram alle str
Tilbehør:
(9) 10 (10) 10 (11) 11 knapper
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden
For- og bakstykke:
Legg opp (237) 253 (265) 281
(297) 321 m med koks på p nr 2
½ og strikk r (riller) fram og
tilbake til sammen 12 riller.
Skift til p nr 3, legg opp 6 nye m i
slutten av pinnen og strikk rundt.
Disse 6 m er oppklippsmasker og
er ikke med i mønster og i de
oppgitte masketall.
Strikk mønster etter diagram A,
fortsett med glattstrikk i koks.
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Strikk ferdig diagram A, sett et
merke i hver side med (121) 129
(135) 143 (151) 163 m på
bakstykke og (58) 62 (65) 69
(73) 79 m på hvert forstykke.
Strikk til 3 m før sidemerke, ta 1
m løs av, strikk 1 m, trekk den
løse m over, strikk 2 m, 2 r
sammen, strikk til 3 m før neste
sidemerke,
gjenta
fellingen.
Strikk 4 cm glattstrikk. Gjenta
sidefellingen.
Strikk
4
cm
glattstrikk. Gjenta sidefellingen.
Strikk 4 cm glattstrikk og gjenta
sidefellingen = til sammen 4
fellinger (= 16 m felt).
Strikk 5 cm glattstrikk. Nå økes i
hver side slik: Strikk til 1 m før
sidemerket, øk 1 m, strikk 2 m
rett, øk 1 m. Gjenta denne
økingen
i
andre
siden.
Sideøkingen gjentas 1 gang med
4 cm i mellom = (229) 245 (257)
273 (289) 313 m.
Strikk til arbeidet måler (43) 44
(46) 47 (47) 47 cm.
Fell for ermehull slik: Strikk (51)
55 (58) 62 (66) 72 m, fell 10 m,
strikk (107) 115 (121) 129 (137)
149 m, fell 10 m, strikk (51) 55
(58) 62 (66) 72 m. Legg arbeidet
til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (58) 60 (62) 64
m på p nr 2 ½ med koks strikk
rundt vekselvis 1 omg r, 1 omg vr
(riller) 10 riller. Skift til p nr 3 og
strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det økes jevnt fordelt til (62)
66 (66) 70 (74) 78 m. Første m
er merkem og strikkes hele tiden
vr. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 7. omg. til det er
(92) 96 (100) 104 (108) 112 m.
Strikk mønster etter diagram A,
deretter strikkes koks glattstrikk
til ermet måler (46) 47 (48) 48
(49) 49 cm. Fell 10 masker midt
under ermet. Strikk et erme til på
samme måte.
Bærestykke:
Strikk ermene inn på samme
rundp som for- og bakstykket = i
alt (373) 397 (417) 441 (465)
497 m. Strikk (4) 6 (6) 6 (8) 8
omg glattstrikk, samtidig som

det felles raglan annenhver omg
slik: Strikk til 2 m før første
sammenføyning, ta 1 m løs av, 1
r, trekk den løse m over, 2 r
sammen. Gjenta dette i alle
sammenføyninger = 8 m felt.
Strikk mønster etter diagram B
og
fortsett
raglanfelling
annenhver omg til det er felt
raglan til sammen (6) 7 (7) 7 (8)
8 ganger = (325) 341 (361) 385
(401) 433 m. Strikk ferdig
diagram B, men på siste omg
reguleres masketallet til (321)
337 (353) 369 (385) 401 m.
Strikk mønster etter diagram C
og fell som diagrammet viser =
(241) 253 (265) 277 (289) 301
m.
Fortsett
med
diagram
D,
samtidig som det på første omg
felles
for
halsringning,
fell
oppklippsm og 10 m på hver side
av disse, strikk mønster fram og
tilbake
og
fell
videre
for
halsringning 3 m i beg av hver p
hele tiden, samtidig som det
felles som vist i diagram D. Etter
diagram D, strikkes ev glattstrikk
i mellomgrå til arb måler 2 cm
før hel lengde. Fell av.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver
side
av
midten
i
oppklippsmaskene. Klipp opp.
Forkanter: Strikk opp m langs
forkanten med koks på p nr 2 ½,
ca 1 m i hver omg, men hopp
over hver 4. Strikk 11 p r (=
riller). Fell av med rette m fra
vrangsiden.
På høyre side lages (8) 9 (9) 9
(10) 10 knapphull (det siste
knapphullet
strikkes
på
halskanten) når det er strikket 5
p r. Det første 6 m fra nedre kant
og de andre jevnt fordelt i
mellom. Knapphullene lages ved
å felle 2 m, disse legges opp
igjen på neste p.
Brett inn klippekanten og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over
klippekanten.
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Halskant: Strikk opp m rundt
halsåpningen og forkantene på p
nr 2 ½ ca (120) 124 (128) 132
(136) 140 m. Strikk 11 p r (=
riller), samtidig som det etter 5 p
lages siste knapphull på høyre
side. Fell av med rette m fra
vrangsiden.
Sy sammen under ermene.

Knestrømper
Størrelse:
(S-M) L-XL
Garnmengde:
Koks 1088: (100) 100 gram
Mellomgrå 1053: 50 gram alle str
Lys grå 1042: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Lilla 5153: 50 gram alle str
Cyklamen 4600: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm.
Legg opp (80) 88 m med koks og
strømpep nr 2 ½, og strikk (4) 4
cm ribb, 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3, strikk 1 omg rett,
samtidig som det økes jevnt
fordelt til (84) 96 m.
Første m er merkem midt bak,
og er 1 m i mønsteret.
Strikk diagram E. Når en
kommer
til
stjernemønster.
Strikk (1) 0 m natur, beg ved
merket for rett størrelse og strikk
som vist i diagram. Strikk
deretter diagram F, som gjentas
fram til tåfelling begynner.
Når arbeidet måler (22) 26 cm,
beg fellingen bak:
Fell 1 m på hver side av merkem
midt bak hver 4. omgang til det
er (64) 68 m igjen. Strikk til
strømpen måler ca (43) 48 cm,
eller til passe lengde før foten.
Strikk hæl, med koks over de
bakerste (34) 36 m. Strikk
glattstrikk fram og tilbake til
hælen måler 6 cm.
Fell slik: Strikk til (9) 10 m
gjenstår i ene siden, vend og
strikk til (9) 10 m gjenstår i
andre siden.

Vend og strikk til 1 m før forrige
vending, løft neste m løs av,
strikk neste m r og trekk den
løse m over denne.
Vend og strikk til 1 m før
vendingen i andre siden, strikk 2
m vr sammen. Vend og fortsett å
felle på denne måten til kun
midtm gjenstår. Strikk opp (16)
17 m på hver side av hælen.
Strikk rundt i glattstrikk og
mønster, og fell samtidig 1 m i
hver side annenhver omg til (64)
68 m gjenstår.
Strikk til foten måler ca (19) 22
cm eller passe lengde.
Sett et merke i hver side med
samme masketall på over- og
undersiden. Fell for tå koks slik:
Strikk til 2 m før det ene merket,
ta 1 m løs av, strikk neste m r og
trekk den løse m over, strikk 2 r
sammen på den andre siden av
merket. Gjenta denne fellingen
ved det andre merket.
Fell på denne måten annenhver
omg (7) 8 ganger og deretter
hver omg til det er 8 m igjen.
Trekk m sammen og fest tråden
godt.

Nr 10
Jakke i alfa
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 91 (98) 106 cm
Hel lengde, uten halskant: (60)
62 (64) 66 cm
Ermelengde: (42) 43 (44) 45 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (400) 450 (500) 550
gram
Lys grå 1042: (300) 350 (400)
450 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Nr 7
Heklenål nr 6
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For og bakstykke:
Legg opp (105) 115 (125) 135 m
med natur på p nr 7 og strikk ribb
1 r, 1 vr fram og tilbake 7 p.
Legg opp 4 m på slutten av p og
strikk 2 omg glattstrikk rundt. De
4 nye m er oppklippsm og ikke
med i diagram, eller i oppgitte mtall.
Strikk mønster etter diagram til
arb måler (40) 41 (42) 43 cm.
Fell for ermehull på neste p slik:
Strikk (23) 26 (28) 31 m (= ene
forstykke), fell 5 m, strikk (49) 53
(59) 63 m (= bakstykke), fell 5
m, strikk (23) 26 (28) 31 m (=
andre forstykke). Legg arb til side
og strikk ermer.
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Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 m med
natur på p nr 7 og strikk rundt i
ribb 1 r, 1 vr 11 omg.
Strikk 2 omg glattstrikk. Strikk
mønster etter diagram. Første m
er merkem og ikke med i
mønsteret. Tell ut fram midt på
ermet, hvor mønsteret beg,
tilpass slik at det kommer et
kryss eller en rute midt på ermet.
Øk 1 m på hver side av merkem
når ermet måler ca 8 cm. Gjenta
økningen hver 6. omg til det er
(42) 46 (50) 54 m.
Strikk til ermet måler ca (42) 43
(44) 45 cm. Avslutt med samme
mønsteromg som på for- og
bakstykke, fell 5 m midt under
ermet, merkem + 2 m på hver
side.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (169) 187 (205)
223 m. Strikk mønster rundt som
før. På tredje omg felles slik:
Strikk
til
1
m
før
sammenføyning, strikk 2 r sm =
merkem for videre raglanfelling,
gjenta
dette
i
alle
4
sammenføyninger = 4 m felt.
Strikk 3 omg uten felling. På
neste omg felles raglan slik:
Strikk til 2 m før merkem, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m
over, strikk 1 m r (merkem), 2 r
sm. Gjenta denne fellingen i alle
4 sammenføyninger = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen hver fjerde
omg (2) 1 (0) 0 ganger til,
deretter felles annenhver omg
hele tiden til det er felt (14) 16
(18) 19 ggr = (53) 55 (57) 67 m.

Avslutt med et helt mønster.
Strikk 1 omg natur, samtidig som
m-tallet reguleres til (53) 55 (57)
59 m. Fell de 4 oppklippsm.
Halskant:
Strikk 8 p glattstrikk fram og
tilbake i natur, 1 p r fra
vrangsiden (= brettekant). Strikk
til slutt 8 p glattstrikk. Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver
side
av
midten
i
oppklippsm. Klipp opp.
Brett inn klippekanten og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over
klippekanten.
Forkanter:
Bruk heklenål nr 6 og hekle med
natur 6 rader fm fram og tilbake
langs venstre forkant, begynn i
brettekanten (den vrange omg
på halskanten).
Hekle tilsvarende kant langs
høyre forkant, men her lages 3
knapphull
jevnt
fordelt
på
bærestykket
på
4.
rad.
Knapphull: 2 lm, hopp over 1 fm.
På neste rad hekles 1 fm i lmbuen.
Brett halskanten mot vrangsiden
og sy til.
Sy i knapper.

Nr 10 B
Lue med pelskant

Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Legg opp 62 m og strikk fram og
tilbake etter diagram til arb
måler ca 11 cm. Del arb inn i 4
med 15 m til hver del. Første og
siste m = kantm. Disse er ikke
med i inndelingen. Strikk fram og
tilbake 2 p glattstrikk. Fortsett
deretter med felling slik: 1
kantm, strikk *12 r, 1 m løst av,
2 r sm, løft den løse m over*.
Gjenta fra * til * p rundt = 8 m
felt på omg.
Strikk 1 p uten felling. Fell
deretter på samme måte, men
med 2 m mindre mellom hver
felling til det gjenstår 14 m. Klipp
av tråden og trekk denne
gjennom m.
Sy sammen midt bak.
Øreklaffer: Ta opp 17 m på hver
side med en åpning på 5-6 cm
midt bak. Strikk rettstrikk/riller
til i alt 5 riller (10 omg). Start
felling fra retten slik: 1 r kantm,
2 r sm, strikk til det gjenstår 3
m. Strikk 2 m vridd r sm, 1 r.
Gjenta
denne
fellingen
annenhver p til det gjenstår 5 m.
Strikk 1 m r, ta 1 m løst av, 2 r
sm, trekk den løse m over, 1 r.
Strikk 1 p r fra vrangsiden,
avslutt med 1 m løst av, 2 r sm,
trekk den løse m over. Trekk
tråden gjennom den siste m og
fest godt.
Brem: Ta opp 16 m midt foran
og og strikk rettstrikk/riller ca 10
cm, fell av.
Hekle en kant fm med funny
rundt hele luen.

Størrelse:
Dame
Garn:
alfa glitter (90 % ull, 6,25 %
mohair, 3 % acryl, 0,75 %
poly.met, 50 gram = ca 60 m)

Nr 11
Alfagenser
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 102 (112) 120
(128) cm
Hel lengde (66) 68 (70) 72 (74)
cm
Ermelengde: (48) 49 (50) 51
(52) cm
Garn:
alfa (85 % ren ny ull, 15 %
mohair, 50 gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Granittgrå 5870: (700)
(800) 850 (900) gram

750

Tilbehør:
Passe lang glidelås
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (132) 140 (152) 164
(172) m på rundp nr 6. Strikk
rundt 2 r, 2 vr til arb måler (4) 5
(5) 6 (6) cm.
Skift til p nr 7. Sett 1 merke i
hver side med (69) 73 (79) 85
(89) m på forstykke og (63) 67
(73) 79 (83) m på bakstykke.
Strikk mønster etter diagram på
forstykke og vr glattstrikk (=
glattstrikk med vrangsiden som
rettside) på bakstykke. Strikk til
arb måler 46 cm (alle str). Fell 6
m (3 m på hver side av
sidemerkene) i hver side til
ermehull. Legg arb til side og
strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 (44) m
på p nr 6. Strikk ribb som på
bolen.
Skift til p nr 7 og strikk vrangt
glattstrikk (ermene kan strikkes i
glattstrikk og vendes før de
settes i) og øk samtidig 2 m midt
under ermet.

Garnmengde:
Brun 3182: 150 gram
funny: Brun 3482: 50 gram
Veiledende pinner:
Nr 7
Heklenål nr 4 ½
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Gjenta denne økningen ca hver
4. cm til i alt (52) 56 (60) 64
(68) m. Strikk til ermet måler
oppgitt lengde. Fell av 6 m midt
under ermet. Legg arb til side og
strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (212) 228 (248)
268 (284) m.

Strikk mønster og vr glattstrikk
som før og fell raglan slik: Strikk
til 3 m før sammenføyning, ta 1
m løs av, 1 vr, trekk den løse m
over, 2 r, 2 vr sm, gjenta dette i
alle sammenføyninger = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
omg hele tiden.
Når det er felt raglan 4 ggr, felles
2 m midt foran. På neste p
legges opp 6 nye m midt foran,
de 4 midterste er oppklippsm til
glidelås og ikke med i oppgitte
m-tall.
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Strikk videre rundt, og gjenta
raglanfellingen til det er felt (17)
19 (21) 23 (24) ggr = (76) 76
(80) 84 (92) m. Fell de 4
oppklippsm, strikk 1 p r, samtidig
som m-tallet reguleres til (76) 76
(80) 84 (88) m. Vend arb og
strikk fra vrangsiden 1 r kantm,
*2 vr, 2 r*, gjenta fra *-* til 3 m
gjenstår, strikk 2 r, 1 r kantm.
Strikk ribb fram og tilbake til
halskanten måler 15 cm. Fell av
med rette og vrange m.
Montering:
Sy 2 maskinsømmer på hver side
i oppklippsm midt foran. Klipp
opp. Sy i en glidelås som rekker
fra nede i splitten og opp langs
halskanten.

Nr 12
Alfajakke
Størrelse:
(6) 8 (10) 12 (14) år
Plaggets mål:
Overvidde: (74) 80 (86) 92 (98)
cm
Hel lengde: (50) 54 (59) 64 (68)
cm
Ermelengde: (30) 34 (38) 42
(46) cm
Garn:
alfa (85 % ren ny ull, 15 %
mohair, 50 gram = ca 60 m)

Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) m
på p nr 6. Strikk ribb som på
bolen.
Skift til p nr 7 og strikk vrangt
glattstrikk (ermene kan strikkes i
glattstrikk og vendes før ermene
settes i) og øk samtidig 2 m midt
under ermet.
Gjenta denne økningen ca hver
8. omg til i alt (38) 40 (44) 46
(50) m. Strikk til ermet måler
oppgitt lengde. Fell av 6 m midt
under ermet.
Legg arb til side og strikk et
erme til på samme måte.

Garnmengde:
Grå 1042: (500) 550 (600) 650
(700) gram
Tilbehør:
Passe lang glidelås
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (104) 112 (120) 128
(136) m på rundp nr 6. Beg med
1 kantm r, strikk ribb 2 r, 2 vr,
avslutt med 2 r, 1 kantm r fram
og tilbake til arb måler (3) 3 (3)
4 (4) cm.
Skift til p nr 7. Sett 1 merke i
hver side med (28) 30 (32) 34
(36) m på hvert forstykke og
(48) 52 (56) 60 (64) m på
bakstykke.
Strikk mønster etter diagram,
beg
midt
foran
på
høyre
forstykke med 1 kantm r, strikk
diagram for høyre forstykke,
strikk vr glattstrikk (= glattstrikk
med vrangsiden som rettside)
over
bakstykkets
m,
strikk
venstre
forstykke,
beg
ved
merket for rett størrelse.
Strikk til arb måler (36) 39 (43)
47 (49) cm. Fell av 6 m (3 m på
hver side av sidemerkene) i hver
side.
Legg arb til side og strikk ermer.
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Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykket = (156) 168 (184)
196 (212) m. Strikk mønster og
vr glattstrikk som før og fell
raglan slik: Strikk til 3 m før
sammenføyning, ta 1 m løs av, 1
vr, trekk den løse m over, 2 r, 2
vr sm, gjenta dette i alle
sammenføyninger = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
p hele tiden til det er felt (12) 13
(15) 16 (17) ggr = (60) 64 (64)
68 (76) m. Strikk 1 p fra
vrangsiden, samtidig som mtallet reguleres til (62) 64 (66)
68 (70) m. Strikk hette.

Hette: Strikk vr glattstrikk fram
og tilbake, men beg og avslutt
alle p med 3 r (= riller). Sett et
merke rundt 2 m midt bak. Øk 1
m på hver side av merkem hver
fjerde p til sammen 8 ggr. Strikk
til hetten måler (18) 19 (20) 21
(22) cm.
Nå felles 1 m på hver side av
merkem annenhver p til hetten
måler (29) 30 (31) 32 (33) cm.
Del hettens m i to midt mellom
midtm bak og strikk arb sm med
rette m fra vrangsiden, samtidig
som det felles av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Sy i glidelås.

Nr 13
Jakke og lue
Størrelse:
(6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (70) 73 (79) 85 cm
Hel lengde: (51) 55 (59) 63 cm
Ermelengde: (30) 34 (38) 40 cm
Garn:
sandnes alfa (85 % ull, 15 %
mohair, 50 gram = 60 m)
Garnmengde:
Natur 1012: (400) 450 (500) 550
gram
Koks: 1088: 100 gram alle str
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (112) 116 (124) 136 m
med natur på p nr 6 og strikk
vrangbord frem og tilbake slik: 1
kantm, (som strikkes hele tiden
r) 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm. 1. p er fra
vrangsiden.
Strikk
til
vrangborden måler 6 cm.

Skift til p nr 7 og strikk videre
glattstrikk, samtidig som det på
1. p felles jevnt fordelt til (99)
103 (111) 119 m. Sett et merke i
hver side slik: Strikk (24) 25
(27) 29 m, sett et merke rundt
neste m, strikk (49) 51 (55) 59
m, sett et merke rundt neste m,
strikk (24) 25 (27) 29 m.
Når det er strikket 2 cm
glattstrikk, strikkes mønster etter
diagram A. Obs! Første og siste
m er kantm og er
ikke
medregnet
i
diagram,
men
strikkes med begge farger. Strikk
videre med natur.
Når arb måler 10 cm, felles 2 m i
hver side slik: Strikk til 3 m før
hvert merke, 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 3 r, 2 r
sm.
Gjenta fellingene p hver (4) 4 (5)
4 cm til det i alt er felt (5) 5 (5)
6 ggr = (79) 83 (91) 95 m.
Strikk til arb måler (27) 30 (32)
34 cm, øk 1 m på hver side av
merkene
ved
å
ta
opp
tverrtråden mellom to m og
strikk den vridd r. Gjenta
økningene hver (3) 3 (4) 2½ cm
til det i alt er økt (3) 3 (3) 4 ggr.
Obs! Når arb måler (29) 32 (35)
38 cm (= (83) 87 (95) 103 m)
strikkes diagram A. Fortsett med
natur. Strikk 9 p glattstrikk
(=(91) 95 (103) 111 m) og arb
måler nå ca (36) 39 (42) 45 cm.
Fell (9) 9 (11) 11 m i hver side til
ermehull. Legg arb til side og
strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 m med
natur på strømpep nr 6 og strikk
6 cm rundt i vrangbord 2 r, 2 vr.
Skift til p nr 7 og strikk videre
glattstrikk, samtidig som det på
1. omg felles jevnt fordelt til (28)
28 (32) 32 m. Strikk 2 cm
glattstrikk,
mønster
etter
diagram
A.
Strikk
videre
glattstrikk og natur. Sett et
merke rundt den 1. m på omg.
Strikk til arb måler (11) 11 (16)
14 cm. Øk 1 m på hver side av
merke m. Gjenta økningene hver
(7) 5 (8) 7 cm til det i alt er økt
(3) 4 (3) 4 ggr = (34) 36 (38) 40
m. Obs!
Når ermet måler (23) 27 (31) 35
cm (=(32) 36 (36) 40 m),
strikkes mønster etter diagram
A.
Fortsett
med
natur.
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Strikk 9 omg glattstrikk (= (30)
34 (38) 40 cm). Fell (9) 9 (11)
11 m midt under ermet. Strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (123) 131 (135)
147 m. Strikk glattstrikk med
natur samtidig som det på 1. p
strikkes 2 m r sm i alle 4
sammenføyningene = merke m
(4 m felt).
Fell raglan fra rettsiden slik:
Strikk til 2 m før merke m, 1 r
løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 1 r, 2 m r sm. Fell på
samme
måte
i
alle
4
sammenføyningene = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p til
det i alt er felt 5 ggr = (79) 87
(91) 103 m. Strikk mønster etter
diagram A uten å felle til raglan.
Strikk videre med natur og fell
raglan vekselvis hver 2. og 4. p
til det er felt (2) 3 (3) 4 ggr etter
siste mønster = (63) 63 (67) 71
m. Fell 1 m mot forkantene og
sett samtidig de (3) 3 (4) 4 neste
m ved forkantene på hj.p.
Fortsett med raglanfelling, men
strikk jakken høyere bak slik:
Sett 3 m i slutten av hver p på
hj. p til det i alt er (9) 10 (10) 11
raglanfellinger. Sett m på en
tråd.
Montering og kanter:
Sy sammen under ermene.
Strikk opp m med rundp nr 6 og
natur, langs venstre forkant (ca
3 m for hver 4 p). Strikk 3 cm
vrangbord (2 r, 2 vr).
Fell av i vrangbordstrikk. Strikk
høyre forkant på samme måte,
men med 6 knapphull jevnt
fordelt. Knapphull: Fell 2 m, som
legges opp igjen på neste p.
Strikk opp m på p nr 6 langs
halsringningen også over
forkantene i alt ca (54) 58 (62)
66 m. Strikk vrangbord slik:
(første p er fra kravens
vrangside) 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* p ut. Fortsett med
vrangbord som m viser. Strikk
(14) 15 (16) 17 cm, men skift til
p nr 7 når kraven måler (6) 7 (7)
8 cm.

Obs! Øk 1 m i et felt med vr m
på hver skulder når kraven måler
10 og 13 cm, slik at det blir 3 vr
m i 2 felt over hver skulder. Fell
av som m viser. Sy i knapper.

Brodering:
Del tråden (= 3 tråds) og sy med
2 tråds og koks. Broder med
maskesting
mønster
etter
diagram B på hvert forstykke,
midt mellom de to øverste
mønsterbordene. Broder med
maskesting på ermene, midt
mellom
de
to
øverste
mønsterbordene: Mønster etter
diagram C for str 6 og 8 år og
mønster etter diagram D for str
10 og 12 år.
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Lue
Størrelse:
(5-8) 9-12 år
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram alle str
Koks: 1088: 50 gram alle str
eller rester fra jakken
Legg opp (64) 68 m med natur
på strømpep nr 6. Strikk 2½ cm
vrangbord 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 7 og strikk
videre
glattstrikk. Når det er
strikket
2
omg
glattstrikk,
strikkes mønster etter diagram
A. Fortsett i glattstrikk og natur
til arb måler (15) 17 cm. Fell
jevnt fordelt til (60) 66 m.
Fortsett med fellinger slik: *4 r,
2 r sm*. Gjenta fra *-* omg
rundt = (50) 55 m. Strikk 3 omg
uten fellinger. Strikk *3 r, 2 r
sm*. Gjenta fra *-* omg rundt =
(40) 44 m. Strikk 2 omg uten
fellinger. Strikk *2 r, 2 r sm*.
Gjenta fra *-* omg rundt = (30)
33 m. Strikk 1 omg uten
fellinger. Strikk *1 r, 2 r sm*.
Gjenta fra * -* omg rundt = (20)
22 m. Strikk 1 omg uten
fellinger. Strikk 2 r sm omg rundt
= (10) 11 m. Strikk 2 omg uten
fellinger. Klipp av garnet, trekk
tråden gjennom m og stram til
og fest tråden godt.

Nr 14
Genser
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (102) 110 cm
Hel lengde: (70) 72 (74) 76 cm
Ermelengde: (45) 46 (47) 48 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: (550) 600 (650) 700
gram
Lys grå: 1056 100 gram alle
størrelser.
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Obs! Diagram forklaring
diagram A og C, se nr 14 b.

og

For- og bakstykke:
Legg opp (116) 124 (132) 144 m
med lys grå på p nr 6 og strikk 1
omg vr. *Skift til hvitt og strikk 1
rille = 1 omg r, 1 omg vr.
Skift til lys grå og strikk 1 rille*.
Gjenta fra *-*. Sett et merke i
hver side med (58) 62 (66) 72 m
til forstykke og bakstykke.

Skift til p nr 7 og natur. Strikk
videre slik: (16) 18 (20) 23 m
glattstrikk,
mønster
etter
diagram A, (16) 18 (20) 23 m
glattstrikk,(sidemerke) (4) 6 (8)
11 m glattstrikk, mønster C etter
diagram
(som
gjentas
til
ermefelling), (4) 6 (8) 11 m
glattstrikk. Strikk videre med
denne inndelingen men når
mønster A er strikket ferdig
strikk videre mønster B og videre
mønster C.
Samtidig når arb måler (10) 11
(12) 13 cm felles 2 m i hver side
slik: *Strikk 1 r, 2 m vridd r sm,
strikk til 3 m før neste merke, 2 r
sm, 1 r*. Gjenta fra *-*.
Gjenta fellingene hver 5 cm 2 ggr
til. Strikk til arb måler (33) 34
(35) 36 cm. Øk 1 m i hver side
(ved å ta opp tverr tråden
mellom to m og strikk den vridd
r) slik: *1 r, øk 1 m, strikk til det
er 1 m før neste merke øk 1 m, 1
r*. Gjenta fra *-*.
Gjenta økingene hver 4 cm 2 ggr
til. Strikk til arb måler (45) 46
(47) 48 cm. Fell (8) 8 (6) 6 m i
hver side til ermehull (=(4) 4 (3)
3 m på hver side av merke).
Legg arb til side og strikk ermene
(=(50) 54 (60) 66 m til hver
del).
Ermer:
Legg opp (32) 34 (34) 34 m med
lys grå på strømpep nr 6 og
strikk 1 omg vr. *Skift til natur
og strikk 1 rille = 1 omg r, 1 omg
vr. Skift til lys grå og strikk 1
rille*. Gjenta fra *-* til arb måler
14 cm. Sett et merke der omg
beg.
Skift til p nr 7 og natur og strikk
videre i glattstrikk samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merke slik: Strikk 1 m øk 1 m,
strikk til 1 m før merke øk 1 m, 1
m. Gjenta økingene på hver (5) 4
(4) 4 cm (6) 7 (7) 8 ggr til =(46)
50 (50) 52 m.
Strikk til erme måler (45) 46
(47) 48 cm. Fell (8) 8 (6) 6 m
midt under erme.
Strikk et erme til på samme
måte.
Rund sal:
Sett ermene innpå bolen =(176)
192 (208) 224 m. Strikk 1 omg
glattstrikk.
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Skift til p nr 6 og lys grå og
strikk 1 rille = 1 omg r, 1 omg vr
skift til natur og strikk 1 rille,
skift til lys grå og strikk 1 rille,
skift til natur og strikk 1 omg
glattstrikk. Skift til p nr 7.
Strikk videre 2 omg med
mønster C (pass på slik at rille m
på den runde salen kommer over
rille m på bolen). Strikk videre
mønster D, men på (16) 16 (18)
18 omg på mønster D felles de
12 midterste m på forstykket.
Strikk videre frem og tilbake med
mønster D og fell i beg av hver p
3 m til midt på skulder. Sett de
resterende m på en hj.p.
Halskant:
Strikk opp rundt halsen ca (72)
78 (84) 90 m på p nr 6 med
natur og strikk 1 rille = 1 omg r,
1 omg vr. Skift til lys grå og
strikk 1 rille. Skift til natur og
strikk 1 rille samtidig som det på
første omg felles jevnt fordelt til
(68) 70 (72) 76 m. Vend og
strikk 15 cm glattstrikk fra
vrangsiden, 1 omg vr. Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Lue
Størrelse:
(4-6) 8-10 år (M dame)
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Pudder 4012 eller Natur 1002:
(100) 100 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Beg bak (bakstykket) og legg
opp (30) 34 (38) m på p nr 7 og
strikk frem og tilbake i rillestrikk
(= r på alle p). Samtidig som det
økes 1 m i hver side annenhver p
i alt 2 ggr = (34) 38 (42) m.

Strikk bakstykket kortere midt
bak slik: *Strikk (11) 12 (13) m,
vend kast strikk tilbake.
Strikk en p og strikk kastet sm
med neste m*. Gjenta fra *-*.
Gjenta fra *-* 2 ggr til men
strikk (12) 13 (14) m før vend.
Strikk til arb måler ca (5) 7 (9)
cm målt i siden.
Legg opp (16) 18 (22) nye m
midt foran. Klipp av garnet. Sett
et merke midt bak. Beg midt bak
og strikk frem og tilbake i
rillestrikk over alle m med åpning
midt bak. Strikk til arb måler
(17) 20 (23) cm målt fra midt
bak. Fortsett med riller men fell
på første p slik: 2 r, 2 r sm.
Neste p strikk 1 r, 2 r sm p ut.
Strikk 1 p uten å felle. Strikk 2
og 2 m sm p ut. 1 p r. Klipp av
garnet og trekk tråden gjennom
m.
Strikk opp langs lue kanten ca 6
m pr 5 cm. Strikk 1 p r fra
vrangsiden. Fell av. Sy sammen
midt bak, kant i kant.
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Nr 14 B
Genser til jente
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (68) 72 (78) 82 cm
Hel lengde: (46) 50 (52) 54 cm
Ermelengde: (26) 29 (32) 35 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Pudder 4012: (300) 350 (400)
450 gram
Lys grå 1056: (50) 50 (100) 100
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (88) 92 (100) 104 m
med lys grå på p nr 6 og strikk 1
omg vr. *Skift til pudder og
strikk 1 rille = 1 omg r, 1 omg
vr. Skift til lys grå og strikk 1
rille*. Gjenta fra *-*. Sett et
merke i hver side med (44) 46
(50) 52 m til hver del.
Skift til p nr 7 og pudder. Strikk
videre slik: (9) 10 (12) 13 m
glattstrikk,
mønster
etter
diagram A, (9) 10 (12) 13 m
glattstrikk,(sidemerke) (5) 6 (8)
9 m glattstrikk, mønster C etter
diagram (som gjentas til erme
fellingen), (5) 6 (8) 9 m
glattstrikk. Strikk videre med
denne inndelingen, men når
mønster A er strikket ferdig,
strikk videre mønster C 2.
Samtidig når arb måler (11) 13
(13) 14 cm, felles 2 m i hver side
slik: *Strikk 1 r, 2 m vridd r sm,
strikk til 3 m før neste merke, 2 r
sm, 1 r*. Gjenta fra *-*.
Strikk 5 cm og gjenta fellings
omg. Strikk til arb måler (26) 28
(28) 29 cm. Øk 1 m i hver side
(ved å ta opp tverrtråden mellom
to m og strikk den vridd r) slik:
*1 r, øk 1 m, strikk til det er 1 m

før neste merke øk 1 m, 1 r*.
Gjenta fra *-*.
Strikk 5 cm, gjenta øknings omg.
Strikk til arb måler (32) 35 (36)
37 cm.
Fell (7) 9 (8) 10 m i hver side til
ermehull. Legg arb til side og
strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (20) 22 (24) 26 m med
lys grå på strømpep nr 6 og
strikk 1 omg vr. *Skift til pudder
og strikk 1 rille = 1 omg r, 1 omg
vr. Skift til lys grå og strikk 1
rille*. Gjenta fra *-* til arb måler
(7) 8 (9) 9 cm. Sett et merke der
omg beg. Skift til p nr 7, pudder
og strikk videre i glattstrikk
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merke slik: Strikk 1
m øk 1 m, strikk til 1 m før
merke, øk 1 m, 1 m. Øk på
denne måten hver (3) 3 (3) 4 cm
i alt 7 ggr = (34) 36 (38) 40 m.
Strikk til erme måler (26) 29
(32) 35 cm. Fell (7) 9 (8) 10 m
midt under erme. Strikk et erme
til på samme måte.
Rund sal:
Sett ermene inn på bolen =
(128) 128 (144) 144 m. Strikk 1
omg glattstrikk. Skift til lys grå
og strikk 1 rille = 1 omg r, 1 omg
vr. Skift til pudder og strikk 1
rille, skift til lys grå og strikk 1
rille, skift til pudder og strikk 1
omg glattstrikk.
Strikk videre 2 omg med
mønster C (pass på slik at vr m
på den runde salen kommer over
vr m på bolen). Strikk videre
mønster E. Men når arb måler
(3) 4 (5) 6 cm før hel lengde
settes de (8) 8 (10) 10 midterste
m på forstykke på en hj.p. Strikk
videre frem og tilbake med
mønster E og fell i beg av hver p
(3,3) 3,3,3 (3,3,3,3) 3,3,3,3,3
m. Sett de resterende m på en
hj.p.
Halskant:
Strikk opp rundt halsen ca (64)
66 (68) 70 m medregnet de
avsatte m på forstykke med
pudder på p nr 6 og strikk 1 rille
= 1 omg r, 1 omg vr.
Skift til lys grå og strikk 1 rille.
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Skift til pudder og strikk 1 rille
samtidig som det på første omg
felles jevnt fordelt til (54) 58
(60) 62 m. Vend og strikk fra
vrangsiden (7) 8 (8) 9 (10) cm
glattstrikk, 1 omg vr. Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Nr 15
Jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 102 (110) 114
(122) 130 cm
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72)
74 cm
Ermelengde: (47) 49 (50) 50
(51) 52 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lys grå 1042: (700) 700 (750)
750 (800) 850 gram
Koks 1088: 50 gram alle str
Grønn 6872: 50 gram alle str
Tilbehør:
1 glidelås i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm

Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.
Venstre forstykke:
Legg opp (36) 38 (42) 44 (48)
50 m med lys grå på rundp nr 5,
og strikk vrangbord frem og
tilbake 7 cm slik: (1. p =
vrangsiden) 1 kantm, (4) 4 (4) 4
(4) 4 vr, *2 r, 4 vr*, gjenta fra
*-*. Slutt med (0) 2 (0) 2 (0) 2
r, 1 kantm.
Skift til rundp nr 5½, og strikk
fra rettsiden slik:
1 kantm, (11) 13 (15) 15 (17)
19 r, over de neste 14 m økes 4
m jevnt fordelt, samtidig som 1.
p i diagram A strikkes, (9) 9 (11)
13 (15) 15 r, 1 kantm. Fortsett
frem og tilbake i glattstrikk og
diagram A.
På siste p i diagram A felles 4 m
jevnt fordelt.
Fortsett frem og tilbake i
glattstrikk og mønster etter
diagram B, obs: Kantm er ikke
med i diagrammet.
Når diagram B er ferdig, strikkes
forstykke ferdig i lys grå.
Strikk til arb måler (58) 60 (62)
64 (66) 68 cm, og fell (6,3,2,1,1)
6,3,2,1,1
(7,3,2,1,1,1)
8,3,2,1,1,1
(11,3,2,1,1,1)
11,3,2,1,1,1 m til hals ved
forkanten annenhver p.
Strikk til arb måler (64) 66 (68)
70 (72) 74 cm.
Sett m på en hj.p til skulder.

Bakstykke:
Legg opp (70) 78 (82) 84 (88)
96 m med lys grå på rundp nr 5,
og strikk vrangbord frem og
tilbake 7 cm slik: (1. p
vrangsiden) 1 kantm, (2) 0 (2) 0
(2) 0 r, *4 vr, 2 r*, gjenta fra **. Slutt med (0) 4 (0) 4 (0) 4 vr,
1 kantm.
Skift til rundp nr 5½ og fortsett
frem og tilbake i glattstrikk.
Strikk til arb måler 2 cm før hel
lengde, fell de midterste (22) 26
(26) 26 (28) 32 m, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
1
m
ved
halssiden. Strikk til arb måler
(64) 66 (68) 70 (72) 74 cm.
Sett m på en hj.p til skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (36) 36 (36) 42 (42)
42 m med lys grå på strømpep nr
5½ og strikk rundt slik: Strikk *2
vr 4 r*, gjenta fra *-*.
Øk 1 m på hver side av første og
siste m hver 3 cm til i alt (64)
64 (66) 68 (68) 72 m.
De økte m strikkes etter hvert i r
el vr m. Strikk til ermet måler
(47) 49 (50) 50 (51) 52 cm.
Fell av.

Høyre forstykke:
Legg opp (36) 38 (42) 44 (48)
50 m med lys grå på rundp nr 5,
og strikk vrangbord frem og
tilbake 7 cm slik: (1. p
vrangsiden) 1 kantm, (0) 2 (0) 2
(0) 2 r, *4 vr, 2 r*, gjenta fra **. Slutt med (4) 4 (4) 4 (4) 4 vr,
1 kantm.
Skift til rundp nr 5½, og strikk
fra rettsiden slik:
1 kantm, (9) 9 (11) 13 (15) 15 r,
over de neste 14 m økes 4 m
jevnt fordelt, samtidig som 1. p
i diagram A strikkes, (11) 13
(15) 15 (17) 19 r, 1 kantm.
Strikk som venstre forstykke
men speilvendt.
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Montering:
Mask
eller
strikk
skuldrene.
Sy i ermene.
Sy sidesømmene.

sammen

Halskant:
Strikk opp (60) 66 (72) 78 (84)
84 m med lys grå, på rundp nr
5½.
Masketallet må være delelig på
6.
Strikk 1. p fra vrangsiden slik: 1
kantm, *4 vr, 2 r*, gjenta fra **. Slutt med 4 vr, 1 kantm.
Strikk med denne inndeling til
halskanten måler 6 cm.
Strikk 1 p r fra vrangsiden el 1 p
vr fra rettsiden, til brettekant.
Fortsett i glattstrikk til belegget
måler 6 cm.
Fell av.
Montering:
Sy i glidelås.
Brett belegget på halskanten til
på baksiden, og sy pent til.

Sett også et merke rundt 26. m
fra sidemerkene i begge sider
foran og bak = 4 merkem. Fell 1
m på hver side av alle 4 merkem
slik: Strikk til 2 m før merkem, ta
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, strikk merkem r, 2 r sm =
8 m felt til sammen.
Gjenta denne fellingen hver 8 cm
til det er felt til sammen 6 ggr =
(180) 192 (204) 216 (228) 240
m igjen.
Strikk til arb måler 56 cm alle
str. Strikk diagram A, på siste
omg felles 10 m i hver side.
Legg arb til side og strikk ermer.

Nr 16
Tunika med rund sal
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (81) 87 (92) 98
(103) 109 cm
Hel lengde, målt midt foran: ca
(75) 75 (76) 77 (78) 78 cm

Ermer:
Legg opp (66) 70 (74) 78 (80)
84 m med brun på p nr 3, strikk
rett fram og tilbake til det er 6
riller. Skift til p nr 3 ½, strikk
rundt 1 omg brunt glattstrikk,
samtidig som det økes til (72) 76
(80) 84 (88) 92 m. Strikk
diagram A. På siste omg felles 5
m i hver side. Strikk et erme til
på samme måte.

Garn:
sandnes alpakka (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Brun 4081: (250) 300 (350) 350
(400) 400 gram
Natur 1012: 50 gram alle str
Pudderrosa 4312: 100 gram alle
str
Beige 3031: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3 ½, og strømpep
nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på nr 3 ½ = 10
cm i bredden
For- og bakstykke:
Legg opp (228) 240 (252) 264
(276) 288 m med brun på p nr 3
og strikk r fram og tilbake til det
er 6 riller. Skift til p nr 3 ½ og
strikk glattstrikk rundt. Strikk til
arb måler 14 cm. Sett et merke i
hver side med (114) 120 (126)
132 (138) 144 m på hver del.
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Bærestykke:
Strikk ermene inn på bolen med
pudderrosa, samtidig som det på
første omg strikkes 2 m r sm i
alle sammenføyninger = 4 m felt
= (280) 300 (320) 340 (360)
380 m.
Strikk (0) 0 (3) 3 (5) 5 omg
pudderrosa. Strikk diagram B og
fell som diagrammet viser.
Når
diagrammet
er
ferdig
strikket, strikk 1 omg brunt,
samtidig som det felles (22) 28
(34) 42 (50) 56 m jevnt fordelt =
(134) 140 (146) 150 (154) 160
m. Skift til p nr 3 og strikk 5 riller
brunt, fell av slik at avfelling
danner 6. rille.
Montering:
Sy
sammen
rillekanten
på
ermene og nede på bolen. Sy til
under ermene.

Nr 17
Tunika med rund sal
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 63 (67) 70 (74)
78 (81) cm
Hel lengde, målt midt foran: ca
(46) 50 (54) 58 (62) 66 (72) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Lyng 4853: (200) 250 (250) 300
(350) 350 (400) gram
Natur 1002: (50) 50 (50) 50 (50)
50 (100) gram
Grønn 9544: 50 gram alle str
Brun 3082: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm

For og bakstykket:
Legg opp (148) 156 (164) 172
(184) 192 (200) m med lyng på
p nr 3 og strikk r fram og tilbake
(= riller) til det er strikket 10 p.
Skift til p nr 3 ½, ta arb sammen
og strikk glattstrikk rundt til arb
måler 12 cm.
Sett et merke i hver side med
(74) 78 (82) 86 (92) 96 (100) m
på hver del. Strikk til 2 m før
sidemerket, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r sm.
Gjenta dette i andre siden = 4 m
felt.
Fell på denne måte hver (6) 7
(7) 7 (8) 8 (9) cm til det er felt
til sammen (4) 4 (4) 4 (5) 5 (5)
ggr = (132) 140 (148) 156 (164)
172 (180) m.
Strikk til arb måler (33) 36 (39)
42 (45) 48 (53) cm. Strikk
mønster etter diagram A, På siste
omg felles for ermehull. Strikk til
4 m før sidemerket, fell 8 m,
strikk til 4 m før det andre
sidemerket, fell 8 m.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (52) 56 (60)
64 (68) m med lyng på p nr 3 og
strikk 10 p rett fram og tilbake.

Skift til p nr 3 ½, ta arb sammen
og strikk rundt 1 omg glattstrikk,
samtidig som det økes 4 m jevnt
fordelt. Strikk mønster etter
diagram A. På siste omg felles 8
m midt under ermet.
Strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen =
(196) 212 (228) 244 (260) 276
(292) m.
Strikk 1 omg i lyng og fell 1 m i
hver sammenføyning ved å
strikke 2 m r sm = 4 m felt.
Strikk mønster etter diagram B,
og fell som diagrammet viser.
Når
diagrammet
er
ferdig
strikket, strikk (1) 1 (1) 2 (2) 3
(3) omg lyng, samtidig som mtallet på siste omg reguleres til
(94) 98 (102) 106 (112) 118
(124) m.
Skift til p nr 3 og strikk (3) 4 (4)
4 (4) 5 (5) riller i lyng. Fell av.
Montering:
Sy sammen rillekantene. Sy til
under ermene.

Nr 18
Genser med rund sal
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 68 (72) 76 (80)
84 (89) cm
Hel lengde, målt midt foran,
halskant inkl.: (34) 38 (42) 46
(50) 54 (57) cm
Ermelengde (målt midt under
ermet): (20) 23 (26) 30 (34) 38
(42) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash.
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka
Garnmengde:
Brun 3082: (150) 200 (250) 300
(300) 350 (400) gram
Natur 1002: (50) 50 (50) 100
(100) 100 (100) gram
Petrol 6545: 50 gram alle str
Grønn 9544: 50 gram alle str
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Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (140) 150 (160) 168
(176) 186 (196) m med brunt på
p nr 3 og strikk ribb 1 r, 1 vr
rundt.
Strikk ribb til arb måler (5) 5 (5)
6 (6) 6 (7) cm.
Skift til p nr 3 ½ og strikk
glattstrikk til arbeidet måler (19)
23 (26) 29 (32) 35 (37) cm. Fell
for ermehull. Sett et merke i
hver side med (70) 75 (80) 84
(88) 93 (98) m på hver del.
Strikk til 5 m før sidemerket, fell
9 m, strikk til 5 m før det andre
sidemerket, fell 9 m. Legg arb til
side og strikk ermer.

Strikk ev noen p brunt, dersom
ikke arb måler ca (2) 2 (2) 3 (3)
3 (3) cm før hel lengde.
Halskant: Strikk opp m med
brunt
på
p
nr
3
rundt
halsåpningen,
reguler
masketallet til ca (88) 92 (96) 98
(100) 102 (104) m. Strikk rundt
(5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) cm ribb med
brunt, som på kanten nede. Fell
av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Brett halskanten dobbelt
vrangsiden og sy pent til.

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 40 (42)
44 (44) m med brunt på
strømpep nr 3.
Strikk ribb som på bolen. Øk på
siste omg jevnt fordelt til (46) 48
(50) 52 (54) 56 (58) m.
Skift til strømpep nr 3 ½ og
strikk glattstrikk. Første m er
merkem og strikkes hele tiden
vrang. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 2 cm til i alt
(60) 64 (68) 72 (76) 80 (84) m.
Strikk glattstrikk til ermet måler
hel lengde. Fell 9 m midt under
ermet.
Strikk 1 erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen =
(224) 242 (260) 276 (292) 310
(328) m. Strikk (0) 0 (2) 1 (3) 5
(7) omg brunt glattstrikk. Strikk
1. omg i diagram, samtidig som
masketallet reguleres til (224)
240 (260) 276 (292) 308 (328)
m. Strikk og fell som forklart på
diagrammet. Strikk til pil for
halsfelling. Fell først de midterste
(11) 13 (13) 13 (15) 15 (15) m,
strikk ut omg. La nå p beg på
høyre forstykke, strikk mønster
fram og tilbake og fell 3 m i beg
av hver p hele tiden til mønsteret
er ferdig strikket.
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mot

Ribbestrikka lue
Størrelse:
(4) 6-8 (10-12) år
Garnmengde:
Petrol 6545: 100 gram
Legg opp (100) 112 (124) m på
p nr 3 ½. Strikk ribb, 2 r, 2 vr til
luen måler (17) 22 (25) cm eller
ønsket lengde. Fell på neste omg
1 m i hvert av de vrange feltene.
Strikk 3 omg uten felling. Fell
deretter 1 m i hvert av de rette
feltene. Strikk 3 omg uten
felling. Strikk 2 r sm omg ut.
Fortsett med rettstrikk 2 omg
uten felling, strikk deretter 2 r
sm omg ut, 1 omg uten felling,
trekk
tråden
gjennom
de
resterende m og fest godt.

Nr 19
Genser
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 68 (72) 77 (81)
85 cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52)
56 cm
Ermelengde: (24) 27 (29) 33
(35) 40 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 m)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Gammelrosa 4622/Blågrå 6162:
(200) 250 (300) 350 (400) 450
gram
Rosa 4520/Lys blå 5930: 50
gram alle str
Lys grå 1042/Lys brun 3161: 50
gram alle str
Natur 1002: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

For- og bakstykke:
Legg opp (148) 160 (168) 180
(188)
196
m
med
gammelrosa/blågrå på rundp nr
3 og strikk 2 r, 2 vr til vrangbord
måler (4) 4 (5) 5 (5) 5 cm. På
siste omg felles 10 m jevnt
fordelt (det felles ved å strikke 2
vr sammen).
Sett et merke med (69) 75 (79)
85 (89) 93 m til hver del.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
rundt i glattstrikk til arb måler
(16) 19 (22) 25 (28) 31 cm.
Strikk mønster etter diagram C.
OBS:
Åtteblads
rosen
i
diagrammet broderes på med
maskesting til slutt.
Når arb måler (21) 24 (27) 30
(33) 36 cm, felles for ermehull
ved å felle 8 m i hver side = (61)
67 (71) 77 (81) 85 m til hver del
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 40 (44)
44 m på strømpep nr 3. Strikk 2
r, 2 vr rundt til vrangborden
måler (4) 4 (5) 5 (5) 5 cm. Skift
til strømpep nr 3½, og strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som
det økes jevnt fordelt til (46) 50
(54) 56 (58) 62 m. Første m er
merkem og strikkes hele tiden
vr. Strikk glattstrikk, samtidig
som det økes 1 m på hver side
av merkem ca hver 2 cm til i alt
(60) 64 (66) 70 (74) 80 m. Når
ermet måler (19) 22 (24) 28
(30) 35 cm strikkes mønster
etter
diagram
C.
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Strikk til erme måler ca (24) 27
(29) 33 (35) 40 cm. Fell av de 8
midterste m.
Slutt med samme omg som på
bolen.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen.
Fortsett med mønster etter
diagram C, når diagram C er
ferdig
fortsett
med
gammelrosa/blågrå
til
hel
lengde.
Strikk 1 omg. På neste omg beg
raglanfelling.
Strikk til 3 m før første
sammenføyning, ta 1 m løs av
strikk 1 r, trekk den løse m over,
strikk 2 m r (= merkem i
raglanfellingen), strikk 2 m r sm.
Gjenta dette i de 3 andre
sammenføyninger = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p til
arb måler ca (32) 36 (39) 43
(46) 50 cm.
Fell de midterste (16) 18 (20) 20
(22) 22 m på forstykket til hals.
Strikk frem og tilbake og fell 2 m
i beg av hver p til arb måler hel
lengde.
Fell av.
Halskant:
Strikk opp ca (92) 96 (96) 100
(104) 108 m rundt halsåpningen
med gammelrosa/blågrå på liten
rundp nr 3. Strikk 2 r, 2 vr til
kanten måler (6) 6 (6) 7 (7) 7
cm. Fell av med r og vr m.
Brett
halsen
dobbelt
mot
vrangsiden og sy til.
Sy sammen under ermene.
Broder åttebladrosen foran.

Lue

Pulsvanter

Nr 20

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år

Fana med rund sal

Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Gammelrosa4622/Blågrå 6162:
(50) 50 (100) gram
Rosa 4520/Lys blå 5930: 50
gram alle str, eller rest fra
genser
Lys grå 1042/Lys brun 3161: 50
gram alle str, eller rest fra
genser
Natur 1002: 50 gram alle str,
eller rest fra genser
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Legg opp (84) 96 (108) m med
gammelrosa/blågrå på rundp nr
3½.
Strikk 15 omg glattstrikk, 1 omg
vr til brettekant, fortsett med
mønster etter diagram A.
OBS:
Åtteblads
rosen
i
diagrammet broderes på med
maskesting til slutt.
Etter diagrammet strikkes luen
ferdig
i
gammelrosa/blågrå.
Strikk til arb fra brettekanten
måler (16) 18 (20) cm, eller
ønsket lengde.
Fell på neste omg slik: Strikk *10
r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt = 7 (8) 9 m felt.
Gjenta fellingen annenhver omg
til det gjenstår (7) 8 (9) m.
Klipp av tråden og trekk tråden
gjennom de resterende m, og
fest godt.
Lag 3 små dusker, 1 i hver farge
som på luen, og sy fast i toppen.
Broder på åttebladrosen.

Garnmengde:
50 gram i hver farge eller rester
fra luen.
Pulsvante:
Legg opp (36) 40 (48) m med
gammelrosa/blågrå på strømpep
nr 3 og strikk vrangbord 2 r, 2 vr
rundt 8 omg.
Fortsett
men
glattstrikk
og
mønster etter diagram B.
Når arb måler 5 cm lages hull for
tommel i ene siden slik: Strikk
(10) 10 (12) p frem og tilbake, i
glattstrikk og mønster.
Ta sammen og fortsett rundt til
arb måler ca 16 cm. Fortsett med
gammelrosa/blågrå og strikk 16
omg vrangbord 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
Strikk en pulsvante til på samme
måte.

Skjerf
Størrelse:
(2-6) 8-12 år
Garnmengde:
Gammelrosa 4622/Blågrå 6162:
50 gram alle str
Rosa 4520/Lys blå 5930: 50
gram alle str
Lys grå 1042/Lys brun 3161: 50
gram alle str
Veiledende pinner:
P nr 4½
Stripemønster:
*8 cm Gammelrosa/blågrå
8 cm Rosa/Lys blå
8 cm Lys grå/Lys brun*
Gjenta fra *-*.
Legg opp (22) 28 m med
gammelrosa/blågrå på p nr 4,
strikk r frem og tilbake (= riller),
etter stripemønster.
Strikk til arb måler ca (120) 144
cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
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Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 94 (100) 106
(112) 120 cm
Hel lengde:(57) 59 (61) 63 (65)
66 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 48
(49) 49 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Lyng 5173: (200) 200 (250) 250
(300) 300 gram
Rosa 4513: (200) 200 (250) 250
(300) 300 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For og bakstykke:
Legg opp (240) 256 (272) 288
(304) 320 m med lyng på p nr 2
½.
Strikk rundt, 20 omg glattstrikk
til belegg + 1 omg vr til
brettekant (alle mål tas herfra).
Strikk mønster etter diagram A.
Gjenta diagram A til det er
strikket 5 enkle ruter i høyden (2
½ rapport). Skift til rundp nr 3.
Fortsett med diagram B, som
gjentas
til
arb,
målt
fra
brettekanten nederst, måler ca
(36) 37 (38) 40 (42) 43 cm. På
siste omg felles 11 m i hver side.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (56) 56 (56) 64 (64)
64 m med lyng på strømpep nr 2
½ og strikk samme doble kant
som nederst på bolen.
Skift til p nr 3, øk jevnt fordelt 9
m, og strikk mønster etter
diagram B som på bolen. Siste m
på hver omg er merkem og
strikkes hele tiden vr.

Gjenta diagram B til ermet fra
brettekanten
måler
oppgitt
lengde, samtidig som det økes 1
m på hver side av merkem ca
hver 7. omg til det er (97) 101
(105) 109 (115) 119 m.
Når ermet måler oppgitt lengde,
avsluttes på samme mønsteromg
som på bolen. På siste omg felles
11 m midt under ermet (merkem
og 5 m på hver side).
Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen =
(390) 414 (438) 462 (490) 514
m. Fortsett med diagram B og
fell raglan. Beg omg ved en
sammenføyning på bakstykket.
Pass på at lusa kommer over
hverandre. Strikk til 2 m før
sammenføyning, strikk 2 vridd r
sm, 2 r sm. Gjenta dette i alle
sammenføyninger = 4 m felt.
Fell videre annenhver omg til
sammen (9) 10 (11) 12 (13) 14
ggr = (72) 80 (88) 96 (104) 112
m felt = (318) 334 (350) 366
(386) 402 m igjen.

Strikk ferdig diagram B, på siste
omg felles jevnt fordelt (14) 14
(14) 14 (18) 18 m = (304) 320
(336) 352 (368) 384 m.
Strikk diagram C. På siste omg
felles jevnt fordelt 80 m = (224)
240 (256) 272 (288) 304 m.
Strikk mønster D, på siste omg
felles jevnt fordelt (72) 80 (88)
96 (104) 112 m = (152) 160
(168) 176 (184) 192 m. Strikk
diagram A 2 ggr.
Skift til p nr 2 ½ og lyng, strikk 1
omg r, 1 omg vr = brettekant.
Strikk 10 omg glattstrikk. Fell av.
Montering:
Brett inn alle
kanter mot
vrangsiden og sy pent til.
Sy til under ermene.

Nr 20 B
Hekla pannebånd
Størrelse:
(8-12 år) Voksen
Garn:
sandnes duett (55 % bomull,
45 % ull, 50 gram = ca 90
meter)
Garnmengde:
Lyng 4823: 50 gram
Brun 3381: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 4
Heklefasthet:
16-17 fm med heklenål nr 4 = 10
cm
Legg opp 24 lm med rosa.
Vend. Begynn med 2 lm = 1. fm.
Hekle 1 fm i hver m = 25 fm.
Denne raden gjentas hele tiden
med striper (se under) til arb
måler ønsket lengde eller ca (48)
52 cm. Legg endene mot
hverandre og hekle sammen med
kjm, eller sy pent sammen.
Striper:
5 rader lyng
5 rader brun
Gjenta disse 8 rader.
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Nr 21
Trønderkofte
Størrelse dame:
(XS-S) S-M (M-L) L-XL (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (93) 100 (108) 115
(122) cm
Hel lengde: (65) 65 (65) 68 (70)
cm
Ermelengde: (46) 46 (47) 48
(48) cm
Garn:
peer gynt (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 91 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: (400) 450 (450) 500
(550) gram
Grått 1042: (300) 350 (400) 450
(500) gram
Tilbehør:
8 Knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Strikk til arb måler (65) 65 (65)
68 (70) cm. (Prøv og slutt med
helt mønster). Fell av.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 48 (48) m
med natur på p nr 3 og strikk
rundt vrangbord 1 r, 1 vr til arb
måler 2½ cm.
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg
glattstrikk samtidig som det økes
(4) 2 (0) 0 (0) m jevnt fordelt.
Strikk mønster A etter diagram
(2) 2 (2) 3 (3) ggr.
Skift til grått og strikk 1 omg
glattstrikk samtidig som det økes
jevnt fordelt på siste omg til (64)
64 (64) 66 (68) m. (Tell ut fra
mønsteret hvor de forskjellige
størrelser skal beg.)
Strikk mønster B etter diagram
samtidig som det økes 2 m på
undersiden av erme hver 3 cm til
det er økt i alt (12) 12 (12) 13
(14) ggr = (88) 88 (88) 92 (96)
m.
Strikk til erme måler (46) 46
(47) 48 (48) cm. (Prøv og slutt
med helt eller halvt mønster.)
Vend vrangsiden ut og strikk 5
omg glattstrikk til belegg. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.

For- og bakstykke
Legg opp (181) 197 (213) 229
(245) m med natur på p nr 3 og
strikk vrangbord 1 r, 1 vr frem
og tilbake til arb måler 2½ cm.
Sett de 14 første og 14 siste m
på en tråd (forkanter som
strikkes til slutt).
Skift til p nr 3½ og legg opp 3
nye m midt foran (= klippe-m
som
ikke
strikkes
med
i
mønster). Strikk 1 p glattstrikk.
Strikk videre rundt med mønster
A etter diagram (3) 3 (3) 4 (5)
ggr. Stikk 1 omg med grått
glattstrikk og øk samtidig jevnt
fordelt til (191) 207 (223) 239
(255) m (+ 3 klippem). Strikk
mønster B etter diagram til hel
lengde, men når arb måler 7 cm
før hel lengde felles de (11) 11
(11) 13 (13) midterste m
(iberegnet
klippe-m)
på
forstykket for halsringning. Strikk
frem og tilbake og fell ytterligere
for halsringning i beg av hver p
4,3,2,2,1,1,1 m.
34

Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer i
sidene i ermets bredde og på
hver
side
av
midten
i
oppklippmaskene midt foran og
klipp opp.
Sy sammen på skuldrene.
Halskant:
Strikk opp med grått på p nr 3
(89) 89 (89) 97 (97) m (forkantm er ikke medregnet) strikk 1 p
glattstrikk, mønster A 1 gang og
10 p glattstrikk. Fell av.
Brett
kanten
dobbelt
mot
vrangsiden og sy til med løse
sting.
Forkanter:
Sett de 14 avsatte m til forkant
over på p nr 3. Legg opp 4 nye m
mot forkant til belegg, disse
m strikkes i glattstrikk. Strikk
vrangbord 1 r, 1 vr til forkanten
når opp til halsåpningen når den
strekkes litt. I høyre side strikkes
8 knapphull. Hvert over 3 m, 6 m
fra kanten. Det første etter 2½
cm, det tredje i overgangen til
mønster B, det siste i halskanten
og
de
øvrige
med
jevne
mellomrom. Sy forkantene med
belegg til. Sy i ermene og
belegget.
Belegget
skjuler
sårkantene. Sy i knapper.

Når arb måler (49) 49 (50) 50
(50) 50 cm deles arb ved
sidemerkene for ermehull, og
hver del strikkes ferdig for seg.

Nr 22
Herregenser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 102 (108) 114
(120) 124 cm
Hel lengde: (72) 73 (75) 76 (77)
78 cm
Ermelengde: (47) 48 (49) 50
(51) 52 cm
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
mandarin classic

smart,

Garnmengde:
Grå 1053: (750) 800 (850) 900
(950) 1000 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (216) 228 (244) 256
(268) 280 m på rundp nr 4, og
strikk 6 cm vrangbord 2 r, 2 vr.
Fortsett i glattstrikk og fell på 1.
omg jevnt fordelt til (196) 204
(216) 228 (240) 248 m.
Sett et merke i hver side med
(98) 102 (108) 114 (120) 124 m
til hver del. Strikk glattstrikk til
arb måler (8) 8 (9) 9 (10) 10 cm.
Merk av de (72) 72 (72) 84 (84)
84 midterste m på forstykke til
flettemønster, og øk over de m
slik:
Strikk fram til første merke,
strikk:*3 vr, 2 r, øk 1 m, 2 vr, øk
1 m, 2 r, 3 vr *. Gjenta fra *-*
fram til neste merke. Strikk
glattstrikk omg rundt. Det er nå
(84) 84 (84) 98 (98) 98 m
mellom merkene.
Strikk mønster etter diagram
over de midterste (84) 84 (84)
98 (98) 98 m.

Bakstykke:
= (98) 102 (108) 114 (120) 124
m.
Strikk glattstrikk til arb måler 2
cm før hel lengde. Sett de
midterste (30) 32 (36) 40 (46)
48 m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere ved nakken,
annenhver p 1,1 m.
Strikk til hel lengde, sett de
resterende (32) 33 (34) 35 (35)
36 m på en hj.p til skulder.
Strikk den andre siden ferdig på
samme måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (110) 114 (120) 128 (134)
138 m.
Fortsett med mønster etter
diagram, til arb måler 9 cm før
hel lengde. Nå felles det over
flettene fra rettsiden (blir penest
å felle på p 9 i diagrammet).
Strikk fram til første merke,
strikk:*3 vr, 2 r, 2 vr sm, 2 vr
sm, 2 r, 3 vr *. Gjenta fra *-*
fram til neste merke, strikk p ut.
= (98) 102 (108) 114 (120) 124
m. Strikk tilbake som m viser.
Strikk glattstrikk til 6 cm før hel
lengde.
Sett de midterste (16) 18 (18)
18 (24) 24 m på en hj.p til hals,
og hver side strikkes ferdig for
seg. Fell ytterligere ved halsen,
annenhver p (3,3,2,1) 3,3,2,1
(4,3,2,1,1) 4,3,3,2,1 (4,3,3,2,1)
4,4,3,2,1 m = (32) 33 (34) 35
(35) 36 m til skulder, som settes
på en hj.p ved hel lengde. Strikk
den andre siden på samme måte,
men speilvendt.
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Ermer:
Legg opp (56) 56 (56) 60 (60)
60 m på strømpep nr 4 og strikk
rundt 6 cm vrangbord 2 r, 2 vr.
Fortsett i glattstrikk, og øk på 1.
omg, 1 m på hver side av omg
første m = merkem. Gjenta
økningene hver (2.) 2. (2.) 2.
(1½.) 1½. cm til det er (92) 96
(100) 104 (108) 112 m. Strikk til
ermet måler hel lengde. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Strikk sammen skuldrene.
Hals:
Strikk opp ca (112) 116 (120)
124 (124) 128 m på liten rundp
nr 4 (m-tallet må være delelig
med 4), og strikk rundt i
vrangbord 2 r, 2 vr til halsen
måler (18) 19 (20) 20 (21) 21
cm. Fell passe stramt av. Sy i
ermene.

Nr 22 B
Guttegenser

Når arb måler (27) 30 (33) 34
(35) 36 cm, deles arb ved
sidemerkene,
og
hver
del
strikkes ferdig for seg.

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80)
84 cm
Hel lengde: (40) 44 (48) 50 (52)
54 cm
Ermelengde: (25) 29 (32) 36
(39) 40 cm

Montering:
Strikk sammen skuldrene. Sy i
ermene.

Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Grå 1032: (300) 350 (400) 450
(500) 550 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Liten rundp nr 3½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (140) 148 (156) 168
(176) 184 m på rundp nr 4, og
strikk rundt (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm
vrangbord 2 r, 2 vr. Forsett i
glattstrikk og fell på første omg
jevnt fordelt til (128) 136 (144)
152 (160) 168 m. Sett et merke i
hver side med (64) 68 (72) 76
(80) 84 m til hver del.
Strikk til arb måler (8) 9 (10) 12
(13) 13 cm.
Merk av de (36) 36 (36) 48 (48)
48 midterste m på forstykke til
flettemønster, og øk over de slik:
Strikk fram til første merke,
strikk:*3 vr, 2 r, øk 1 m, 2 vr, øk
1 m, 2 r, 3 vr *. Gjenta fra *-*
fram til neste merke.
Det er nå (42) 42 (42) 56 (56)
56 m mellom merkene.
Strikk mønster etter diagram
over de (42) 42 (42) 56 (56) 56
midterste m, og glattstrikk over
de
resterende
m.

Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) 48 (52)
52 m på strømpep nr 4, og strikk
vrangbord som på for- og
bakstykke.
Fortsett
rundt
i
glattstrikk til arb måler (7) 7 (7)
8 (8) 8 cm. Første m er merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem
når det glattstrikkede stykke
måler 3 cm, deretter med (3) 3
(3) 3 (3) 2½ cm mellomrom til i
alt (54) 58 (62) 66 (70) 74 m.
Strikk til ermet måler hel lengde.
Fell av.

Bakstykke:
= (64) 68 (72) 76 (80) 84 m.
Fortsett til arb måler 1 cm før hel
lengde, sett de midterste (30) 32
(32) 34 (36) 36 m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg. Fell ytterligere ved
nakken 1 m. Strikk til hel lengde,
sett de resterende (16) 17 (19)
20 (21) 23 m på en hj.p til
skulder. Strikk den andre siden
ferdig på samme måte, men
speilvendt.
Forstykke:
= (70) 74 (78) 84 (88) 92 m.
Fortsett med mønster til arb
måler (33) 37 (41) 42 (44) 46
cm. Nå felles det over flettene fra
rettsiden (blir penest å felle på p
9 i diagrammet).
Strikk fram til første merke,
strikk:*3 vr, 2 r, 2 vr sm, 2 vr
sm, 2 r, 3 vr *. Gjenta fra *-*
fram til neste merke, strikk p ut
= (64) 68 (72) 76 (80) 84 m på
forstykket.
Strikk tilbake som m viser. Strikk
glattstrikk til arb måler (4) 4 (4)
5 (5) 5 cm før hel lengde. Sett
de midterste (12) 12 (14) 14
(16) 16 m på en hj.p til hals, og
strikk hver side for seg. Fell
ytterligere
ved
halsen,
annenhver p (4,3,2,1) 4,3,3,1
(4,3,2,1,)
4,3,3,1
(4,3,3,1)
4,3,3,1 m = (16) 17 (19) 20 (21)
23 m til skulder, som settes på
en hj.p ved hel lengde. Strikk
den andre siden på samme måte,
men speilvendt.
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Krave:
Strikk opp (88) 96 (96) 100
(108) 108 m rundt halsen på
liten rundp nr 3½, og ta med m
på hj.p. Fortsett med vrangbord
2 r, 2 vr rundt til halsen måler
(10) 10 (12) 12 (14) 14 cm. Fell
av med r og vr m.

Lue
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½
Strømpep nr 3½
Garnmengde:
Grå 1032: 100 gram alle str
Legg opp (100) 108 (116) m på
rundp nr 3½ og strikk rundt (4)
4 (5) cm vrangbord 2 r, 2 vr.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
(8) 9 (10) cm. Strikk mønster
slik:
Marker de midterste 12 m midt
foran. Strikk neste omg slik:
Strikk fram til første merke,
strikk 3 vr, 2 r, øk 1 m, 2 vr, øk
1 m, 2 r, 3 vr, strikk glattstrikk
omg rundt. Strikk mønster etter
diagram over de markerte 14 m.
På 10. p i diagrammet strikkes 2
vr sm, 2 ggr over de midterste 4
vr m = (100) 108 (116) m.
Strikk glattstrikk til luen måler
(16) 17 (18) cm.

Fell slik: *2 r, 2 r sm*, gjenta fra
*-* omg rundt. Strikk 2 omg
uten felling. Strikk *1 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk 2 omg uten felling. Strikk
2 r sm omg rundt. Strikk 1 omg
uten felling. Klipp av tråden og
trekk den gjennom m. Fest godt.

Nr 23
Higgins jakke
Størrelse dame:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (102) 109
(116) cm
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72)
cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 48
(48) cm
Garn:
smart (100 % ren ny ull,
superwash, 50 gram = ca 100
meter)
Garnmengde:
Burgunder 4065: (700)
(800) 850 (900) gram

750

Størrelse herre:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (102) 109
(116) cm
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72)
cm
Ermelengde (49) 50 (50) 51 (52)
cm
Garn:
peer gynt (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 91 meter)
Garnmengde:
Koks 1088: (850)
1000 (1050) gram

900

(950)

Tilbehør:
Knapper 5-6 knapper
K-340344 til herre
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½

Strikkefasthet:
18 m halvpatent lett utstrukket
på p nr 3½ = 10 cm
Halvpatent:
1. p: r (fra vrangsiden)
2. p: *1 m vr, neste m r, men
gjennom den underliggende m
(fra forrige p)*. Gjenta fra *-* p
ut, slutt med 1 m vr.
Bakstykke:
Legg opp (83) 87 (93) 99 (105)
m på p nr 3 og strikk 6 cm frem
og tilbake (1. p er rettsiden)
vrangbord 1 vr, 1 r, slutt med 1
vr. Skift til p nr 3½. Strikk videre
halvpatent, men når arb måler
(45) 46 (47) 49 (50) cm felles 3
m i hver side. Fell videre til
raglan slik: Strikk 1 vr, 2 r sm.
Strikk til det gjenstår 3 m på p, 2
m vridd r sm, 1 vr. Gjenta
fellingen vekselvis hver 4. og 2.
p i alt (22) 24 (26) 28 (30)
raglanfellinger.
Fell
av
de
resterende (33) 33 (35) 37 (39)
m.
Høyre forstykke:
Legg opp (45) 47 (51) 55 (57) m
på p nr 3 og strikk 6 cm frem og
tilbake (1. p er rettsiden)
vrangbord med 1 vr, 1 r.
I høyre side til dame og venstre
side til herre strikkes (5) 5 (5) 6
(6) knapphull over 3 m. Det
første 3 cm fra oppleggskanten,
og 3 m inn fra forkanten det siste
ca 5 cm før overgang til V-hals.
De øvrige jevnt fordelt.
Sett de (8) 8 (8) 10 (10) første
m på en hj.p (= forkant som
strikkes senere). Skift til p nr 3½
og strikk videre halvpatent men
når arb måler 15 cm settes det
av m til lomme: Strikk (4) 4 (4)
6 (6) m fra forkanten sett (29)
29 (31) 31 (31) m på en tråd,
legg opp like mange nye m,
strikk (4) 6 (8) 8 (10) m. Strikk
videre halvpatent, men når arb
måler (45) 46 (47) 49 (50) cm
felles 3 m i siden. Fell videre i
siden til raglan slik: Strikk til det
gjenstår 3 m på p, 2 m vridd r
sm, 1 vr. Gjenta raglan fellingene
som på bakstykket samtidig
som det felles til V-hals ved
forkanten
slik:
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Strikk 1 m, 2 m sm, gjenta
fellingen vekselvis hver 4. og 2.
p til det i alt er felt (19) 21 (23)
25 (27) ggr. Fell av.
Vestre forstykke:
Strikkes
som
høyre
speilvendt.

men

Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) m
på p nr 3 og strikk 6 cm frem og
tilbake vrangbord med 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½. Strikk 1 p
glattstrikk fra rettsiden og øk
samtidig 7 m jevnt fordelt = (49)
51 (53) 55 (57) m. Strikk videre
halvpatent samtidig som det
økes 1 m i beg og 1 m i slutten
av p på hver (5) 5 (4½) 3½ (3½)
cm for dame og hver (6) 5½
(4½) 4 (3½) cm for herre, til det
er (63) 67 (71) 77 (81) m på p.
Strikk til erme måler (46) 47
(48) 48 (48) cm for dame og
(49) 50 (50) 51 (52) cm for
herre. Fell 3 m i hver side. Fell
videre
for
raglan
som
på
bakstykke (22) 24 (26) 28 (30)
raglanfellinger. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Lommekant:
Sett de (29) 29 (31) 31 (31) m
inn på p nr 3 og strikk vrangbord
1 vr, 1 r i 3 cm. Fell av med r og
vr m. Sy kanten til i hver side.
Lomme for: Strikk opp på p nr
3½ m der det ble lagt opp nye
m. Strikk glattstrikk til foret
måler ned til vrangborden. Fell
av. Sy foret til på vrangsiden.
Sy sammen i sidene. Sy sammen
ermene og sy i ermene i raglan
fellingen.
Forkanter:
Sett de avsatte (8) 8 (8) 10 (10)
m og legg opp 1 ny m inn mot
forstykket på p nr 3. Strikk frem
og tilbake i vrangbord 1 r, 1 vr til
den når midt bak i nakken for
dame. Sjalskrage til herre: Strikk
til kanten når opp til der fellingen
for v-hals beg. Øk 1 m i beg av
hver p mot v-hals fellingen til det
i alt er (42) 42 (42) 44 (44) m.
Strikk til kragen når midt bak i
nakken.
Strikk
den
andre
forkanten/sjalskragen på samme
måte, husk knapphull.

Mask sammen midt bak og sy
kanten til forstykkene og midt
bak.
Sy i knappene.

Gjenta fellingen vekselvis hver 4.
og 2. p til i alt (14) 16 (18) 18
(20) raglanfellinger. Fell av de
resterende (25) 25 (25) 29 (29)
m.

Nr 23 b

Høyre forstykke:
Legg opp (33) 35 (37) 39 (41) m
på p nr 3 og strikk 4 cm frem og
tilbake (1. p er rettsiden)
vrangbord 1 vr, 1 r, slutt med 1
vr.
I høyre side til jente og venstre
side til gutt strikkes (4) 4 (4) 5
(5) knapphull over 2 m. Det
første
1½
cm
fra
oppleggskanten, og 2 m inn fra
kanten, det siste i overgang til Vhals. De andre jevnt fordelt.
Sett de 6 første m på en hj.p (=
forkant som strikkes senere).
Skift til p nr 3½ og strikk videre i
halvpatent, men når arb måler
(10) 10 (11) 11 (12) cm settes
det av m til lommen: Strikk 4 m
fra forkanten sett (19) 19 (21)
23 (23) m på en tråd, legg opp
like mange nye m, strikk (4) 6
(6) 6 (8) m. Strikk videre i
halvpatent men når arb måler
(30) 33 (36) 37 (38) cm felles 3
m i siden. Fell videre i siden til
raglan slik: Strikk til det gjenstår
3 m på p, 2 m vridd r sm, 1 vr.
Gjenta raglan fellingene som på
ryggen samtidig som det felles
til V-hals ved forkanten slik:
Strikk 1 m, 2 m sm, gjenta
fellingen hver 4. p i alt (10) 10
(10) 12 (12) ggr.

Jakke til barn
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 78 (82)
cm
Hel lengde: (44) 48 (52) 54 (56)
cm
Ermelengde: (30) 33 (36) 39
(40) cm
Garn:
sandnes smart (100 % ren ny
ull, superwash 50 gram = ca 100
meter)
Garnmengde:
Rosa 4520 eller Blå 5936: (400450) 450-500 (450-500) 500550 (600-650) gram
Tilbehør:
(4) 4 (4) 5 (5) knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
18 m halvpatent lett utstrukket
på p nr 3½ = 10 cm
Halvpatent:
1. p: r (fra vrangsiden)
2. p: *1 m vr, neste m r, men
igjennom den underliggende m
(forrige p m)*. Gjenta fra *-* p
ut, slutt med 1 m vr.
Bakstykke:
Legg opp (59) 63 (67) 71 (75) m
på p nr 3 og strikk 4 cm frem og
tilbake (1. p er rettsiden)
vrangbord 1 vr, 1 r, slutt med 1
vr. Skift til p nr 3½.
Strikk videre i halvpatent men
når arb måler (30) 33 (36) 37
(38) cm felles 3 m i hver side og
fell videre til raglan slik: Strikk 1
vr, 2 r sm. Strikk til det gjenstår
3 m på p, 2 m vridd r sm, 1 vr.
Obs! Pass på å få en r m i raglan
fellingene.

Vestre forstykke:
Strikkes
som
høyre,
speilvendt.

men

Ermer:
Legg opp (32) 34 (36) 38 (40) m
på p nr 3 og strikk 6 cm frem og
tilbake vrangbord med 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½. Strikk 1 p
glattstrikk fra rettsiden og øk
samtidig 7 m jevnt fordelt (39)
41 (43) 45 (47) m. Strikk videre
i halvpatent samtidig som det
økes 1 m i beg og 1 m i slutten
på p. Gjenta økingene hver 4 cm
til det er (49) 53 (57) 61 (63) m
på p.
Strikk til erme måler (30) 33
(36) 39 (40) cm. Fell 3 m i hver
side. Fell videre for raglan som
på bakstykke (14) 16 (18) 18
(20)
raglanfellinger.
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Strikk 2 m sm p ut, samtidig som
det felles av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Lommekant:
Sett de (19) 19 (21) 23 (23) m
inn på p nr 3 og strikk vrangbord
1 vr, 1 r i 3 cm. Fell av med r og
vr m. Sy kanten til i hver side.
Lomme-for: Strikk opp på p nr
3½ m der det ble lagt opp nye
m. Strikk glattstrikk til foret
måler ned til vrangborden. Fell
av. Sy foret til på vrangsiden.
Sy sammen i sidene. Sy sammen
ermene og sy i ermene i
raglanfellingene.
Forkanter:
Sett de avsatte 6 m og legg opp
1 ny m inn mot forstykket på p
nr 3. Strikk frem og tilbake i
vrangbord 1 r, 1 vr til den når
midt bak i nakken for jente.
Sjalskrage til gutt: Strikk til
kanten når opp til der V-fellingen
beg. Øk 1 m i beg av hver p mot
V-fellingen til det i alt er (30) 32
(34) 36 (38) m. Strikk til kragen
når til midt bak i nakken.
Strikk
den
andre
forkanten/sjalskragen på samme
måte, husk knapphull.
Mask sammen midt bak og sy
forkantene til forstykkene og
midt bak.
Sy i knappene.

Nr 24
Vest med rund sal

Strikk med denne inndeling til
arb måler 5 cm.
Sett et merke i hver side med
(104) 112 (120) 128 (136) 144
(152) m på hvert stykke.
Sett også et merke rundt de
midterste 42 m på forstykket.
Her strikkes mønster og det økes
som diagrammet viser, strikk
først B1, C, B2, C, B2. Resten av
m strikkes som før (etter
diagram A).
Strikk
mønster
med
denne
inndeling til arb måler (31) 32
(33) 34 (35) 36 (37) cm. Strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som
det
felles
over
mønsteret
tilsvarende økningen på første
mønsteromg = (208) 224 (240)
256 (272) 288 (304) m, fell
samtidig for ermehull 6 m på
hver side av sidemerkene (= 12
m felt i hver side).

Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (77) 83 (89) 95
(101) 106 (112) cm
Hel lengde: (49) 50 (51) 52 (53)
54 (55) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Grå 1053: (200) 200 (250) 250
(300) 300 (300) gram
Lys grå 1042: 50 gram alle str
Lilla 5037: 50 gram alle str
Grønn 9273: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (208) 224 (240) 256
(272) 288 (304) m med grå og
strikk slik: Begynn med
XXS, S, L, XXL: 1 vr
XS, M, XL: 3 r, 2 vr
fortsett med *6 r, 2 vr*. Gjenta
fra *-* omg rundt. Avslutt med
XXS, S, L, XXL: 6 r, 1 vr
XS, M, XL: 3 r.
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Bærestykke:
Nå legges det opp for ermer.
Strikk m på ene stykket, legg
opp (54) 58 (62) 66 (70) 74 (78)
m, strikk m på andre stykket,
legg opp (54) 58 (62) 66 (70) 74
(78) m = (292) 316 (340) 364
(388) 412 (436) m.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg
vr, 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r,
1 omg vr, 1 omg r. Reguler mtallet på siste omg til (290) 310
(340) 360 (380) 410 (430) m.
Strikk mønster etter diagram D
og fell som diagrammet viser.
Når
hele
diagram
D
er
ferdigstrikket, strikk glattstrikk i
lys grå til arb måler (48) 49 (50)
51 (52) 53 (54) cm.
Strikk arb ferdig i lys grå, strikk
først 1 omg glattstrikk samtidig
som m-tallet reguleres til (140)
146 (152) 158 (164) 170 (176)
m.
Strikk 6 omg vekselvis 1 omg vr,
1 omg r (riller).
Fell av med vrange m passe
stramt.

