1301 2-12 år

SISU barn

SISU
Modell:1. 2-12år

Design: Trine Lise Høyseth
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Håndstrikket - alltid spesielt!

Modell 1

SISU
Modell:2. 2-6år

Design: Olaug B. Bjelland
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SISU er et

lettstrikket og

behagelig ullgarn
som er forsterket
med 20% nylon.
Stikkordene

vaskbart og slitesterkt gjør SISU

spesielt velegnet

til barn.				
		

Lykke til!

SISU
Modell:3. 1-10år

Design: Lene Holme Samsøe
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SISU
Modell:4. 2-8år

Design: Liv Stangeland
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SISU
Modell:5. dukke

Design: Brigitte Myklebust
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SISU
Modell:6. 2-12år
Design: Liv Stangeland
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SISU
Modell:7. 2-12år
Design: Liv Stangeland
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SISU
Modell:8. 2-8år

Design: Olaug B. Bjelland
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SISU
Modell:9. dukke

Design: Brigitte Myklebust
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SISU
Modell:10. 2-10år

Design: Brit Frafjord Ørstavik
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SISU
Modell:11. 2-8år

Design: Gerd Auestad
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SISU
Modell:12. 2-12år
Design: Åsa Christiansen
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SISU
Modell:13. 2-12år
Design: Åsa Christiansen
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SISU
Modell:14. 2-12år
Design: Åsa Christiansen
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SISU
Modell:15. 2-12år
Design: Åsa Christiansen
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SISU
Modell:16. 2-8år

Design: Lene Holme Samsøe
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SISU
Modell:17. 2-6år

Design: Lene Holme Samsøe
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SISU
Modell:18. 2-12år
Design: Gerd Auestad
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SISU
Modell:19. 2-12år

Design: Brit Frafjord Ørstavik

1301

10
3

27

SISU
Modell:20. 1-12år
Design: Gerd Auestad
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SISU
Modell:21. 2-10år
Design: Gerd Auestad
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SISU
Modell:22. 2-12år
Design: Olaug B. Bjelland
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SISU
Modell:23. dukke
Design: Brigitte Myklebust
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SISU
Modell:24. 2-12år
Design: Sanne Lousdal
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SISU
Modell:25. 2-12år
Design: Liv Stangeland
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Modell:26. 1-14år

Design: Unn Søiland
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TUNIKA
Hefte 1301, nr 1
Tunika med rundfelling og lommer
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 (76) 80
cm.
Lengde: (45) 50 (55) 60 (65) 70
cm.
Ermelengde: (24) 28 (31) 35 (38)
42 cm.
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Lys gråmelert 1032: (250) 300
(350) 400 (400) 450 gram
Rosa 4715: 50 gram alle str
Cerise 4627: 50 gram alle str
Mørk lyng 5173: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strømpep nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
1 rille rundt: vekselvis 1 omg vr, 1
omg r
1 rille frem og tilbake: 2 p r

For- og bakstykke
Legg opp (218) 228 (240) 250
(262) 272 m med lys gråmelert på
rundp nr 3. Strikk rundt 1 omg vr, 1
omg r til i alt 3 riller.
Sett et merke i hver side, med
(109) 114 (120) 125 (131) 136 m
til hver del.
Fortsett med glattstrikk. Når arb
måler (5) 6 (8) 8 (9) 9 cm felles 1
m på hver side av hvert merke.
Gjenta fellingene på hver (2.) 2.
(2.) 2½. (2½.) 3. cm til i alt = (162)
172 (184) 194 (206) 216 m.
Strikk til arb måler (32) 36 (40) 44
(48) 52 cm.

På neste omg felles det 10 m i
hver side til ermehull (= 5 m på
hver side av hvert merke).
Legg arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (48) 52 (52) 52
m med lys gråmelert på strømpep
nr 2½, og strikk 4 cm vr-bord rundt
2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 3 og strikk
glattstrikk
Sett 1 merke midt under ermet.
Når arb måler 8 cm, økes 1 m på
hver side av merket. Gjenta
økningene hver (2.) 2½. (2.) 2½.
(2.) 2. cm til i alt (60) 64 (68) 72
(78) 84 m. Strikk til arb måler (24)
28 (31) 35 (38) 42 cm.
På neste omg felles 10 m midt
under ermet (= 5 m på hver side
av merket).
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn over de felte m på
for- og bakstykke på rundp nr 3 =
(242) 260 (280) 298 (322) 344 m.
Sett 1 merke midt bak, omg beg
her.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det felles (8) 8 (10) 10 (16) 20
m jevnt fordelt = (234) 252 (270)
288 (306) 324 m. Strikk (0) 2 (6) 0
(4) 8 omg glattstrikk, mønster etter
diagram (A) A (A) B (B) B = (104)
112 (120) 128 (136) 144 m.
Strikk 1 omg med lys gråmelert
samtidig som det felles (20) 24
(24) 28 (28) 32 m jevnt fordelt =
(84) 88 (96) 100 (108) 112 m.
Strikk tunikaen høyere bak slik:
Strikk (8) 8 (9) 9 (10) 10 m forbi
merket midt bak, vend, stram
tråden og strikk (16) 16 (18) 18
(20) 20 m vr tilbake. Vend, stram
tråden og strikk (24) 24 (27) 27
(30) 30 m r, vend, stram tråden og
strikk (32) 32 (36) 36 (40) 40 m vr.
Fortsett på samme måte med å
strikke over (8) 8 (9) 9 (10) 10 m
mer for hver gang til det er strikket
over (64) 64 (72) 72 (80) 80 m.
Vend, og strikk frem til midt bak
igjen. Skift til rundp nr 2½, og
strikk 2 cm vr-bord 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
Lommer:

Legg opp (29) 29 (33) 33 (37) 37
m med lys gråmelert på strømpep
nr 3.
Strikk 2 p r frem og tilbake = 1 rille,
fortsett med glattstrikk med 2
kantm r i hver side.
Når arb måler (7) 7 (8) 8 (9) 9 cm,
strikkes mønster etter diagram C,
innenfor 2 kantm i hver side. Når
diagrammet er ferdig, strikkes 1 p
glattstrikk med lys gråmelert,
samtidig som det økes 1 m midt i
arb.
Skift til strømpep nr 2½, og strikk 2
cm vr-bord 2 r, 2 vr, innenfor 2
kantm i hver side.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm under ermene.
Plasser lommene på forstykke, ca
(9) 9 (10) 10 (11) 11 cm fra
nederste kant, og ca (10) 11 (12)
13 (14) 15 cm fra hverandre (se
foto).
Sy lommene fast med små sting i
ytterste rille-m.

STRØMPER
Skostørrelse:
(23/25) 26/28
(35/37)

(29/31)

32/34

Plaggets mål:
Fotlengde: (14) 16 (18) 20 (22) cm
Skaftets høyde: (18) 21 (24) 27
(30) cm
Garnmengde:
Lys gråmelert 1032: (50) 50 (50)
50 (100) gram
Rosa 4715: 50 gram alle str eller
rest
Cerise 4627: 50 gram alle str eller
rest
Mørk lyng 5173: 50 gram alle str
eller rest

Legg opp (52) 60 (64) 72 (76) m
med lys gråmelert på strømpep nr
2½. Strikk 3 cm vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
Skift til strømpep nr 3. Strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som det
felles (4) 0 (4) 0 (4) m jevnt fordelt
= (48) 60 (60) 72 (72) m. Fortsett

med mønster etter diagram (D) D
(E) E (E).
Fortsett med lys gråmelert,
samtidig som det på neste omg
felles (2) 4 (2) 4 (2) m jevnt fordelt
= (42) 48 (50) 56 (58) m. Strikk til
arb måler (17) 20 (23) 26 (29) cm,
fell jevnt fordelt (2) 4 (2) 4 (2) m =
(40) 44 (48) 52 (56) m.
Når arb måler (18) 21 (24) 27 (30)
cm, strikkes hæl over halvparten
av m. Del arb i hver side med (20)
22 (24) 26 (28) m på hver del.
Strikk (4) 4 (4½) 5 (5) cm
glattstrikk frem og tilbake. Fell til
hæl slik: (1. p r-siden) Strikk til det
gjenstår (5) 5 (6) 6 (7) m, ta 1 m
løs av, 1 r, ta den løse m over,
vend. Strikk til det gjenstår (5) 5
(6) 6 (7) m, ta 1 m løs av, 1 vr, ta
den løse m over, vend. Fortsett på
denne måten til det gjenstår (12)
14 (14) 16 (16) m på p.
Strikk opp (11) 11 (12) 13 (13) m
på hver side av hælen = (54) 58
(62) 68 (70) m.
Sett 1 merke på hver side av de
(20) 22 (24) 26 (28) m oppå foten,
fortsett med glattstrikk samtidig
som det felles 1 m på hver side av
m oppå foten slik: Før merke 2 r
sm, etter merke, 2 vridd r sm.
Gjenta fellingene annenhver omg
til det gjenstår (44) 48 (48) 52 (56)
m.
Når foten med hælen måler (9) 11
(13) 15 (17) cm, strikkes mønster
etter diagram C. Fortsett med lys
gråmelert til hel lengde.
Samtidig settes 1 merke i hver
side = (22) 24 (24) 26 (28) m til
hver del. Fell 1 m på hver side av
hvert merke slik: Før merket: strikk
2 r sm, etter merket: Strikk 2 vridd
r sm.
Gjenta fellingene annenhver omg
(2) 1 (1) 0 (0) ggr til, deretter hver
omg til det gjenstår 12 m.
Klipp av garnet, og trekk tråden
gjennom de resterende m.

JAKKE
Hefte 1301, nr 2
Jakke med havskummønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 68 (72) cm
Hel lengde: (38) 42 (46) cm
Ermelengde: (23) 27 (31) cm, eller
ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Rosa 4715: (200) 200 (250) gram
Korall 4316: 50 gram, eller rest
Gul 2117: 50 gram, eller rest
Oransje 3308: 50 gram, eller rest
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Tilbehør:
(5) 6 (6) knapper
Hjelmtvedt K211979
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r.

For- og bakstykke:
Legg opp (192) 208 (224) m med
rosa på rundp nr 3, og strikk (1)
1½ (1½) cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden), 1
kantm *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*,
slutt med 2 vr, 1 kantm.
Sett et merke i hver side med (96)
102 (112) m til bakstykke og (48)
53 (56) m til hvert forstykke.
Strikk glattstrikk innenfor 1 kantm i
hver side, samtidig når arb måler
(4) 5 (6) cm, felles det 2 m i hver
side slik: Strikk 2 vridd r sm før
hvert merke, og 2 r sm etter hvert
merke = 4 m felt.
Gjenta fellingene hver 3. cm i alt
(6) 7 (8) ggr = (168) 180 (192) m.

Strikk til arb måler (25) 28 (31) cm.
Fell (6) 8 (10) m i hver side til
ermehull (= (3) 4 (5) m på hver
side av merkene), og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (78) 80 (86) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til raglan
fra r-siden slik:
1 kantm, 2 r sm, strikk til det
gjenstår 3 m, ta 1 m r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 kantm.
Gjenta fellingene annenhver p 3
ggr = (72) 74 (80) m.
Strikk vr tilbake.
Strikk
videre
mønster
etter
diagram over de midterste 72 m,
innenfor (0) 1 (4) m som strikkes
som vist på diagrammet i hver
side. Strikk til arb måler (38) 42
(46) cm.
Fell av.
Venstre forstykke:
= (39) 42 (43) m.
Strikk og fell til raglan mot
ermesiden som på bakstykke slik:
strikk 1 kantm, 2 r sm = (36) 39
(40) m.
Strikk mønster etter diagram.
OBS! Beg i siden som på
bakstykke, slik at mønsteret blir likt
over skuldrene på for- og
bakstykke.
Strikk til arb måler (34) 38 (41) cm.
Fell de ytterste 5 m mot hals fra vrsiden.
Strikk som før, og fell videre 3 m
mot hals annenhver p til det
gjenstår (16) 19 (20) m. Strikk til
arb måler (38) 42 (46) cm. Fell av.
Høyre forstykke:
= (39) 42 (43) m.
Strikk
som
venstre,
men
speilvendt. Fell til raglan fra rsiden slik: Strikk til det gjenstår 3
m, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 1 kantm.

Ermer:
Legg opp (48) 48 (52) m med rosa
på strømpep nr 3. Strikk (1) 1½
(1½) cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk glattstrikk rundt, samtidig
som det økes 1 m på hver side av
merkem når arb måler 6 cm.
Gjenta økningene annenhver cm
til i alt (68) 72 (74) m.
Strikk til erme måler (23) 27 (31)
cm, eller ønsket lengde.
Fell (6) 8 (10) m midt under erme.
Strikk videre glattstrikk frem og
tilbake, samtidig som det felles til
raglan som på bakstykke.
Fell de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
3 med rosa langs venstre
forstykke. M-tallet må være delelig
med 4. Strikk 1 p r fra vr-siden.
Strikk (1) 1½ (1½) cm vr-bord frem
og tilbake slik: 1 kantm *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1
kantm.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med (5)
6 (6) knapphull jevnt fordelt midt
på kanten. Det nederste ca (5) 6
(6) cm fra oppleggskanten, det
øverste i halskanten som strikkes
til slutt.
Knapphull: Fell 3 m som legges
opp igjen på neste p.

Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
3 med rosa langs halsen.
Strikk 1 p r fra vr-siden, samtidig
som m-tallet reguleres til ca (92)
96 (100) m.
M-tallet må være delelig med 4.
strikk (1) 1½ (1½) cm vr-bord frem
og tilbake slik: 1 kantm *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1
kantm.
Husk knapphull i høyre side.
Fell av med r og vr m.
Lomme:
Legg opp (6) 6 (8) m med rosa på
p nr 3.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det legges opp 2
nye m i beg på hver p til i alt (18)
22 (24) m. Strikk til arb fra
oppleggskant måler ca (5½) 6
(6½) cm. Strikk (1) 1½ (1½) cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden), 1 kantm, 1 r, 2 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r, 1
kantm. Fell av med r og vr m.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Sy på lommer.
Sy i knapper.
Broder millefleursting og franske
knuter med gul, oransje og korall
som dekor på lommer og
forstykker, se foto.

JAKKE
Hefte 1301, nr 3
Jakke med rundfelling
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(1-2) 3-4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 66 (72) 78 (84) cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52)
cm
Ermelengde: (22) 26 (29) 33 (36)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Natur 1012: (150) 200 (200) 250
(300) gram
Khaki 3051: 50 gram alle str
Lys lilla 5213: 50 gram alle str
Korall 4316: 50 gram alle str
Oker 2527: 50 gram alle str
Lyng 4853: 50 gram alle str
Eplegrønn 8514: 50 gram alle str
Tilbehør:
(7) 7 (8) 8 (9) knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r.

For- og bakstykke:
Legg opp (157) 173 (189) 205
(221) m med lyng på rundp nr 2½,
og strikk 7 p glattstrikk (1. p vr)
frem og tilbake = rullekant.
Skift til natur, strikk 1 p r, samtidig
som det økes jevnt fordelt til (168)
184 (200) 220 (236) m.
Strikk 4 cm vr-bord slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm r.
Strikk siste p fra vr-siden,
samtidig som det felles jevnt

fordelt til (157) 173 (189) 205
(221) m.
Skift til rundp nr 3, og strikk
mønster etter diagram A innenfor
1 kantm i hver side.
Strikk til arb måler (22) 25 (28) 31
(34) cm. Fell til ermehull fra r-siden
slik: Strikk (33) 37 (41) 45 (49) m
(= høyre forstykke), fell 11 m,
strikk (69) 77 (85) 93 (101) m (=
bakstykke), fell 11 m, strikk (33) 37
(41) 45 (49) m (= venstre
forstykke).
Legg arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) 48 (52) m
på strømpep nr 2½ med lyng, og
strikk 7 omg glattstrikk rundt. Skift
til natur, og strikk 1 omg r,
samtidig som det økes jevnt
fordelt til (48) 48 (52) 52 (56) m.
Strikk 4 cm vr-bord 2 r, 2 vr. Skift
til strømpep nr 3, og strikk 4 omg
glattstrikk.
Fortsett med mønster etter
diagram A. Tell ut fra midt på erme
hvor diagrammet beg, samtidig
som det økes 2 m midt under
erme når arb måler 6 cm. Gjenta
økningene annenhver cm i alt (8)
10 (10) 12 (12) ggr = (64) 68 (72)
76 (80) m.
De nye m strikkes med i mønstret
etterhvert.
Strikk til arb måler (22) 26 (29) 33
(36) cm, eller ønsket lengde, slutt
med samme omg som på for- og
bakstykke.
Fell 11 m midt under erme (= omg
første m og 5 m på hver side).
OBS! Slutt mønstret slik at de 11
m som felles av, er de samme
mønster-m som felles på for- og
bakstykke.
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn over de felte m på
for- og bakstykke på rundp nr 3 =
(241) 265 (289) 313 (337) m.
Strikk
mønster
videre
etter
diagram A frem og tilbake,
samtidig som det på første p
strikkes 2 m sm ved hver
sammenføyning = merkem = (237)
261 (285) 309 (333) m.
Fell deretter til raglan fra r-siden
slik: Strikk til det gjenstår 3 m før
første merkem, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r, 2 r sm.

Gjenta
fellingene
ved
hver
merkem = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingene annenhver
p i alt (4) 7 (7) 8 (8) ggr = (205)
205 (229) 245 (269) m. På neste p
fra r-siden reguleres m-tallet til
(203) 203 (223) 243 (263) m.
Slutt med 2 p natur.
Strikk mønster etter diagram B,
innenfor 1 kantm i hver side. =
(143) 143 (157) 171 (185) m.
Fortsett slik:
Str 1-2 år: Strikk 2 p glattstrikk
med eplegrønn, samtidig som det
felles jevnt fordelt slik: Strikk 1
kantm, 1 r, *2 r sm, 12 r*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 kantm =
133 m. Strikk 2 p glattstrikk med
oker, samtidig som det på siste p
felles jevnt fordelt slik: Strikk 1
kantm, 1 r, *2 r sm, 11 r*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 kantm =
123 m.
Str 3-4 år: Strikk 2 p glattstrikk
med eplegrønn, samtidig som det
felles jevnt fordelt slik: Strikk 1
kantm, 1 r, *2 r sm, 8 r*, gjenta fra
*-* p ut, slutt 1 kantm = 129 m.
Str 6 år: Strikk 2 p glattstrikk med
eplegrønn, 2 p glattstrikk med
oker, samtidig som det på siste p
felles jevnt fordelt slik: Strikk 1
kantm, 1 r, strikk *2 r sm, 5 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm = 135 m.
Str 8 år: Strikk 2 p glattstrikk med
eplegrønn, 2 p glattstrikk med
oker, samtidig som det på siste p
felles jevnt fordelt slik: Strikk 1
kantm, 1 r, strikk *2 r sm, 10 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm = 157 m.
Strikk 2 p glattstrikk med korall
samtidig som det på siste p felles
jevnt fordelt slik: Strikk 1 kantm, 1
r, *2 r sm, 9 r*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 kantm . = 143 m Strikk
1 p glattstrikk med natur.
Str 10 år: Strikk 2 p glattstrikk
med eplegrønn. Strikk 2 p
glattstrikk med oker, samtidig
som det på siste p felles jevnt
fordelt slik: Strikk 1 kantm, 3 r, *2 r
sm, 8 r*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 1 kantm = 167 m. Strikk 2 p
glattstrikk med korall. 2 p
glattstrikk med natur, samtidig
som det felles jevnt fordelt slik: 1
kantm, 3 r, *2 r sm, 7 r*, gjenta fra
*-* p ut, slutt med 1 kantm = 149
m.

Alle str: Skift til rundp nr 2½, og
strikk 1 p glattstrikk med natur,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (104) 112 (120) 124
(128) m. Strikk 3 cm vr-bord slik:
(1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr, *2
r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm under ermerne.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med natur
på rundp nr 2½ (strikk opp m kun
over den første halve cm av
rullekanten). M-tallet må være
delelig med 4+2.
Strikk 2½ cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1.p = vr-siden) 2 vr, *2
r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut.
Fell av med r og vr m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med (7) 7
(8) 8 (9) knapphull jevnt fordelt på
3. p. Det øverste og nederste ca 34 m fra kantene.
Knapphull: Strikk 2 r sm, 1 kast.
Sy i knapper.

KJOLE
Hefte 1301, nr 4
Kjole matros
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 61 (64) 67 cm
Hel lengde: (50) 55 (60) 65 cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 36 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Marine 5575: (200) 250 (300) 350
gram
Hvit 1001: (50) 50 (100) 100 gram
Cerise 4627: (50) 50 (100) 100
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Mønster:
1. p: (= r-siden) 1 vr, *7 r, 1 vr*,
gjenta fra *-* p ut.
2. p: 4 r, *1 vr, 7 r*, gjenta fra *-* p
ut, slutt med 4 r istedenfor 7 r siste
gang.
Gjenta disse 2 p.
Stripemønster:
Strikkes i glattstrikk.
*8 omg/p med marine,
2 omg/p med hvit*, gjenta fra *-*.
For- og bakstykke:
Legg opp (313) 329 (345) 361 m
med cerise på rundp nr 3 og strikk
(5) 5½ (6) 7 cm mønster frem og
tilbake.
Skift til marine, og fortsett med
mønster til arb måler (15) 17 (19)
21 cm (siste p fra vr-siden).
Strikk 3 r sm, videre 2 r sm p ut =
(156) 164 (172) 180 m.

Stikk stripemønster rundt til arb
måler (38) 42 (46) 50 cm.
Sett et merke i hver side med (78)
82 (86) 90 m til hver del.
Fell 6 m midt under erme (= 3 m
på hver side av merke).
Bakstykke:
= (72) 76 (80) 84 m
Strikk stripemønster frem og
tilbake og fell i hver side
annenhver p til ermehull 3,2,2,1 m
= (56) 60 (64) 68 m.
Strikk til arb måler (48) 53 (58) 63
cm. Sett de (30) 32 (34) 36
midterste m på en hj.p til nakke og
strikk hver side for seg. OBS! Slutt
med minst 8 p marine.
Fell mot nakken på annenhver p
2,1 m. Strikk til hel lengde. Fell av
de resterende (10) 11 (12) 13 m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (72) 76 (80) 84 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Strikk til arb måler ca
(46) 51 (55) 60 cm.
Sett de (14) 16 (18) 20 midterste
m på en hj.p til hals, og strikk hver
side for seg.
Fell mot halsen annenhver p
3,3,2,1,1,1 m. Strikk til arb måler
(50) 55 (60) 65 cm. OBS! Slutt
med marine likt som på bakstykke.
Fell av. Strikk den andre siden på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 m med
cerise på strømpep nr 2½ og strikk
1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr rundt.
Skift til marine, strømpep nr 3 og
strikk stripemønster, beg slik:
Mål fra ermehullet på for- og
bakstykke (25) 29 (32) 35 cm ned.
Dette for at stripene skal stemme
med ermehullet.
Beregn hvilken omg du skal beg
med i stripemønsteret (beg med
marine), samtidig som det økes 2
m midt under ermet.
Gjenta økningene annenhver cm
til i alt (64) 70 (76) 80 m.
Strikk til arb måler (26) 30 (33) 36
cm. Fell 6 m midt under ermet.
Strikk stripemønster frem og
tilbake, obs! pass på at stripene
stemmer med for og bakstykke og
fell i hver side annenhver p 3,2,2
m videre 1 m til det gjenstår 34 m,

fell videre 2,2,3,4 m. Fell av de
resterende 12 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (98) 100 (104) 108 m
med marine på rundp nr 2½ rundt
halsen.
Strikk 1 omg vr, *1 omg r, 1 omg
vr*, gjenta fra *-* i alt 3 ggr.
Fell av med r m.
Sløyfer:
Legg opp 11 m med cerise på p nr
3. Strikk 3 cm r (rillestrikk) frem og
tilbake. Fell av.
Strikk i alt 3 stk.
Surr en tråd 2 ggr rundt midt på
sløyfen og sy dem fast på kjolen.
Se foto.

DUKKE
Hefte 1301, nr 5
Dukkesett
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
Dukke ca 43 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Petrol 6554: 100 gram
Turkis 6733: 50 gram
Tilbehør:
Elastikk
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Perlestrikk:
1. p/omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* p/omg ut/rundt.
2. p/omg: Strikk vr over r, og r
over vr.
Gjenta 2. p/omg

SKJØRT
Legg opp 156 m med petrol på
rundp nr 3 og strikk 4 omg
perlestrikk rundt.
Strikk 2 omg glattstrikk, deretter
mønster etter diagram. Fortsett
med glattstrikk til arb måler 15 cm.
På neste omg strikkes 2 m r sm
omg rundt = 78 m.
Strikk 3 omg perlestrikk, 1 omg
hullrad slik: *1 kast, 2 r sm*, gjenta
fra *-* omg rundt. Strikk 2 omg
perlestrikk.
Fell løst av med r og vr m.
Trekk elastikk gjennom hullraden.

LUE
Legg opp 69 m med petrol på
rundp nr 3 og strikk 4 p
perlestrikk frem og tilbake.
Strikk 2 p glattstrikk, deretter
mønster etter diagram, innenfor 1
r kantm i hver side.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler 9 cm, siste p = vr-siden.
Fell av 23 m, strikk 23 r, fell av 23
m.
Fortsett med glattstrikk over de 23
m, til denne delen måler like langt
som avfellingskanten.
Fell av.
Montering:
Vend arb mot vr-siden, hekle
midtstykket
sm
med
avfellingskantene.
Strikk opp ca 58 m med petrol på
rundp nr 3 langs nederste kant på
luen, og strikk 11 p perlestrikk
frem og tilbake.
Fell av med r og vr m.
Brett kanten mot vr-siden, og sy til
med løse sting.
Tvinn en snor i passe lengde, og
trekk den gjennom løpegangen.

TOPP
Legg opp 80 m med turkis på
strømpep nr 3, og strikk 8 cm
perlestrikk rundt.
Del arb i hver side med 40 m til
hver del.
Bakstykket:
= 40 m.
Fortsett med perlestrikk frem og
tilbake til arb måler 13½ cm. Fell
de midterste 20 m til nakke, og
strikk hver side for seg.
Fell ytterligere 2,1 m annenhver p
mot nakken = 7 skulderm.
Strikk til arb måler 15 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykket:
= 40 m.
Fortsett med perlestrikk frem og
tilbake til arb måler 12½ cm.

Fell de midterste 14 m til hals. Fell
ytterligere annenhver p mot halsen
2,2,1,1 m = 7 skulderm.
Strikk til arb måler 15 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Sy sm skuldrene.
Ermer:
Strikk opp 42 m med turkis på
strømpep nr 3 rundt ermehullet, og
strikk 12 omg perlestrikk.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Hekle en rad fm med turkis, og
heklenål nr 3 rundt halsen.

VEST
Hefte 1301, nr 6
Stripete vest
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (61) 64 (67) 72 (78) 82
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (53) 54
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Marine 5575: (50) 100 (150) 150
(200) 250 gram
Turkis 6733: (50) 50 (50) 50 (100)
100 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Stripemønster:
*2 p marine, 2 p turkis *, gjenta fra
*-*.
For- og bakstykke:
Legg opp (166) 174 (182) 194
(210) 222 m med marine på rundp
nr 2½ og strikk (4) 5 (5) 6 (6) 6 cm
vr-bord rundt, 1 r, 1 vr.
Del arb i hver side med (83) 87
(91) 97 (105) 111 m til hver del.
Bakstykke:
= (83) 87 (91) 97 (105) 111 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det legges opp 1 ny
m i hver side til kantm, som
strikkes r på alle p.
Strikk til arb måler (26) 29 (32) 35
(37) 37 cm. Fell til ermehull i hver
side annenhver p (3,3,2,1,1)
3,3,2,1,1,1 (3,3,2,1,1,1) 3,4,2,1,1,1
(3,4,2,1,1,1) 3,4,2,1,1,1 m = (65)
67 (71) 75 (83) 89 m. Når arb

måler (37) 41 (45) 49 (52) 53 cm
settes de midterste (29) 31 (33) 33
(39) 41 m på en hj.p til nakke, og
hver del strikkes ferdig for seg.
Fell videre annenhver p 1,1 m mot
nakken. Strikk til arb måler (38) 42
(46) 50 (53) 54 cm.
Sett (16) 16 (17) 19 (20) 22
skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Forstykket:
= (83) 87 (91) 97 (105) 111 m.
Strikk glattstrikk og stripemønster
frem og tilbake, samtidig som det
legges opp 1 ny m i hver side til
kantm, som strikkes r på alle p.
Fell til ermehull som på bakstykke,
samtidig som den midterste m
settes på en hj.p (= midtm), og
hver side strikkes ferdig for seg.
Høyre side:
Fell mot hals fra r-siden slik:
Strikk 1 kantm som strikkes r på
alle p, 1 r, 2 r sm, strikk p ut.
Gjenta fellingene på annenhver p i
alt (16) 17 (18) 18 (21) 22 ggr =
(16) 16 (17) 19 (20) 22 skulderm.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(53) 54 cm.
Sett skulderm på en hj.p.
Venstre side:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Fell mot hals slik:
Strikk til det gjenstår 4 m, ta 1 r løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 1 r,
1 kantm.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy sm i sidene.
Ermekant:
Strikk opp ca 1 m i hver m men
hopp over hver 4. m med marine
på strømpep nr 2½ rundt
ermehullet.
Strikk 2½ cm vr-bord rundt, 1 r, 1
vr.
Fell av med r og vr m.
Strikk opp på samme måte rundt
det andre ermehullet.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m, men
hopp over hver 4. m med marine
på rundp nr 2½, rundt halsen (det
skal være 1 m midt foran).
Strikk 2½ cm vr-bord rundt, 1 r, 1
vr, samtidig som det strikkes 3 m
sm midt foran i v-halsen
annenhver omg slik: Ta 2 m løs

av, 1 r, trekk de løse m over. Fell
av med r og vr m.

GENSER
Hefte 1301, nr 7
Genser med striper
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (71) 76 (80) 86
cm
Hel lengde: (38) 43 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (26) 30 (32) 35 (38)
39 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Marine 5575: (150) 150 (200) 250
(300) 350 gram
Hvit 1001: (50) 50 (50) 100 (100)
100 gram
Turkis 6733: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Stripemønster:
Strikkes i glattstrikk.
*8 omg/p med marine,
2 omg/p med hvit*, gjenta fra *-*.
For- og bakstykke:
Legg opp (172) 184 (192) 204
(216) 232 m med turkis på rundp
nr 2½ og strikk (3) 3 (3½) 3½ (4) 4
cm vr-bord rundt, 1 vridd r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3, marine og strikk
stripemønster.
Strikk til arb måler (26) 30 (32) 35
(38) 39 cm.
Sett et merke i hver side med (86)
92 (96) 102 (108) 116 m til hver
del.
Fell 6 m i hver side (= 3 m på hver
side av merke) til ermehull og
strikk hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (80) 86 (90) 96 (102) 110 m.
Strikk stripemønster frem og
tilbake, samtidig som det felles
ytterligere til ermehull i hver side
annenhver p (2,2,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1 m = (70) 74 (76) 82 (88)
94 m.
Strikk til arb måler (36) 41 (44) 48
(52) 54 cm.
OBS! Slutt med minst 18 p
marine.
Sett de midterste (24) 26 (28) 30
(32) 34 m på en hj.p til nakke, og
hver side strikkes ferdig for seg
med marine.
Fell ytterligere annenhver p 1,1 m
mot nakken = (21) 22 (22) 24 (26)
28 m til skulder. Strikk til arb måler
(38) 43 (46) 50 (54) 56 cm, sett m
på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (80) 86 (90) 96 (102) 110 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykket. Strikk til arb måler (34)
38 (41) 45 (49) 50 cm.
Sett de midterste (14) 14 (14) 16
(16) 18 m på en hj.p til hals, og
hver side strikkes ferdig for seg.
Fell
ytterligere
ved
halsen
annenhver p (3,2,1,1) 3,2,2,1
(3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1 (3,3,2,1,1)
3,3,2,1,1 m = (21) 22 (22) 24 (26)
28 m til skulder.
OBS! Avslutt stripemønsteret likt
som på bakstykke. Strikk til arb
måler (38) 43 (46) 50 (54) 56 cm,
sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) 50
m med turkis på strømpep nr 2½
og strikk som nede på for- og
bakstykke.
Skift til marine, strømpep nr 3 og
strikk stripemønster, samtidig
som det økes 2 m midt under
ermet.
Gjenta økningene annenhver cm
til i alt (62) 68 (74) 78 (84) 88 m.
Strikk til arb måler (26) 30 (32) 35
(38) 39 cm.
OBS! Slutt stripemønsteret likt
som på for- og bakstykke. Fell 6
m midt under ermet. Strikk
stripemønster frem og tilbake,

pass på at stripene stemmer med
for- og bakstykke og fell i hver side
annen hver p (3,2,2) 3,2,2,2
(3,2,2,2,2) 3,2,2,2,2 (3,3,2,2,2,2)
3,3,2,2,2,2 m, videre 1 m til det
gjenstår 32 m, videre 2,3,4 m.
Fell av de resterende 14 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (98) 104 (110) 116
(120) 124 m med hvit på rundp nr
2½ rundt halsen. Strikk 1 omg
glattstrikk rundt.
Skift til marine og strikk 1 omg
glattstrikk. Strikk videre 2 cm vrbord 1 r, 1 vr. Fell av med r m.

KJOLE
Hefte 1301, nr 8
Kjole i spreke farger
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (53) 58 (62) 67 cm
Hel lengde: (48) 54 (60) 66 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Korall 4316: (200) 250 (300) 350
gram
Gul 2117: 50 gram alle str
Rosa 4715: 50 gram alle str
Oransje 3308: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Legg opp (266) 304 (304) 342 m
med korall på rundp nr 3 og strikk
1 omg r. Strikk mønster rundt etter
diagram A, øk og fell som vist i
diagrammet. Når mønsteret er
strikket ferdig, er det (259) 296
(296) 333 m på omg.
Strikk videre glattstrikk til arb
måler (35) 40 (46) 51 cm,
samtidig som det på siste omg
felles (115) 140 (128) 153 m jevnt
fordelt = (144) 156 (168) 180 m.
Sett et merke i hver side med (72)
78 (84) 90 m til hver del.

Strikk 8 omg med mønster etter
diagram B.
Fortsett med mønster etter
diagram B, samtidig som det på
neste omg felles (6) 6 (8) 8 m i
hver side til ermehull (= (3) 3 (4) 4
m på hver side av merkene).
Strikk hver del for seg.
Bakstykke:
= (66) 72 (76) 82 m.
Forsett frem og tilbake med
mønster
etter
diagram
B,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver p
(2,1,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 m = (54) 58 (62) 66 m.
Strikk til arb måler (46) 52 (58) 64
cm. Sett de midterste (30) 32 (32)
34 m på en hj.p til nakke, og strikk
hver side for seg.
Strikk til arb måler (48) 54 (60) 66
cm. Sett de resterende (12) 13
(15) 16 m på en hj.p til skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (66) 72 (76) 82 m.
Strikk og fell som på bakstykke til
arb måler (43) 49 (55) 60 cm. Sett
de midterste (14) 16 (16) 18 m på
en hj.p til hals, og strikk hver side
for seg.
Fell ytterligere annenhver p mot
hals 3,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (48) 54 (60) 66
cm. Sett de resterende (12) 13
(15) 16 m på en hj.p til skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (57) 63 (69) 72 m med
korall på strømpep nr 3. Sett et
merke rundt 1. m = merkem. Strikk
8 omg vr-bord rundt 1 r, 2 vr.
Fell (7) 7 (9) 9 m midt under erme
(= merkem og (3) 3 (4) 4 m på
hver side av den). Strikk videre

frem og tilbake, samtidig som det
felles til ermetopp i hver side,
annenhver
p
(2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
2,2, 1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4 m.
Fell de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (99) 105 (111) 117 m
med korall på rundp nr 3 rundt
halsen. M-tallet skal være delelig
med 3. Strikk 6 omg vr-bord rundt
1 r, 2 vr.
Fell av med vr m.

DUKKE
Hefte 1301, nr 9
Dukkesett
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
Dukke ca 43 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Lys lilla 5213: 100 gram
Hvit 1002: 50 gram
Tilbehør:
Elastikk
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpep nr 3.
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Mønster:
1. p: Strikk *2 r sm 3 ggr, kast, 1 r,
kast, 1 r, kast, 1 r, kast, 1 r, kast, 1
r, kast, 2 r sm 3 ggr*, gjenta fra *-*
p ut.
2. - 3. p: R
4. p: Vr
Gjenta 1. - 4. p.

innsiden av benet. Fortsett og øk
2 m annenhver omg til i alt 54 m.
Strikk til arb måler 7½ cm, legg arb
til side og strikk et ben til på
samme måte.
Sett begge benene inn på rundp nr
3, med økningene mot hverandre,
og strikk glattstrikk rundt til arb
måler
10
cm
fra
sammenføyningen.
Strikk buksen høyere bak slik: Beg
midt bak og strikk 20 r, vend, strikk
40 vr, vend, strikk 35 r, vend, strikk
30 vr, vend, strikk 25 r, vend, strikk
20 vr. Strikk 1 omg r over alle m.
Strikk 3 omg vr-bord 1 r, 1 vr. På
neste omg strikkes hullrad slik: *1
kast, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 2 omg vr-bord.
Fell av.
Montering:
Sy sm kantene nede på benene
og ved sammenføyning.
Trekk elastikken i hullraden.

TOPP
Legg opp 80 m med hvit på rundp
nr 3, og strikk 5 p r frem og tilbake
= 3 riller.
Skift til strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk rundt til arb måler 8 cm.
Del arb i hver side med 40 m til
hver del.

SHORTS

Bakstykket:
= 40 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles 1 m i hver
side annenhver p 2 ggr = 36 m.
Strikk til arb måler 13½ cm.
Fell de midterste 18 m til nakke,
og fell ytterligere annenhver p mot
nakken 2,1 m = 6 skulderm. Strikk
til arb måler 15 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Legg opp 36 m med lys lilla på
rundp nr 3, og strikk 5 p r frem og
tilbake.
Strikk 12 p mønster innenfor 1
kantm i hver side.
Fordel m på strømpep nr 3, og
fortsett med glattstrikk rundt
samtidig som det økes 2 m på

Forstykket:
= 40 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Når arb måler 12½ cm, felles de
midterste 12 m til hals, og hver
side strikkes ferdig for seg. Fell
ytterligere annenhver p mot halsen

Picoter:
Hekle * 3 lm, 1 fm i 1. lm, hopp
over 1 fm, 1 fm i neste fm*, gjenta
fra *-*.

2,2,1,1 m = 6 skulderm. Strikk til
arb måler 15 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Sy sm skuldrene, og rillekanten
nederst.
Halskant:
Strikk opp ca 62 m med hvit på
strømpep nr 3 rundt halsen, og
strikk 1 omg vr rundt.
Fell løst av med r m.
Ermekant:
Strikk opp ca 34 m med hvit på
strømpep nr 3 rundt ermehullet, og
strikk 1 omg vr rundt.
Fell løst av med r m.
Strikk på samme måte rundt det
andre ermehullet.

SKAUT
Legg opp 74 m med lys lilla på
rundp nr 3, og strikk 5 p r frem og
tilbake = 3 riller.
Strikk 12 p mønster, innenfor 3 m i
hver side som hele tiden strikkes r.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler 6 cm.
Fell i hver side slik: Strikk 1 r, 2
vridd r sm, strikk til det gjenstår 3
m, 2 r sm, 1 r. Fortsett å felle på
denne måten annenhver p til det
gjenstår 4 m.
Strikk 2 m vridd r sm, 2 r sm, strikk
vr tilbake, strikk 2 r sm. Klipp av
garnet, trekk tråden gjennom m.
Strikk opp 16 m med lys lilla på
strømpep nr 3 langs den ene siden
av halsen, og strikk 1 p r.
Neste p: Strikk 1 r, *1 kast, 2 r
sm*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kast, 1 r. Strikk 2 p r.
Fell av.
Strikk på samme måte langs den
andre siden.
Hekle en rad fm med lys lilla og
heklenål nr 3 langs sidene, og bak
på skautet, deretter 1 rad picoter.
Tvinn en passe lang snor, og trekk
i hullraden.

KJOLE
Hefte 1301, nr 10
Kjole og tilbehør
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 64 (68) 73 (77) cm
Hel lengde: (53) 58 (63) 68 (73)
cm
Ermelengde: (3) 3 (4) 4 (5) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Mørk lyng 5173: (300) 300 (350)
350 (400) gram
Hvit 1002: (50) 100 (100) 100
(100) gram
Lys grå 1032: 50 gram alle str
Tilbehør:
Perler
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (180) 184 (196) 210
(220) m med mørk lyng på rundp
nr 3 og strikk glattstrikk rundt.
Sett et merke i hver side med (90)
92 (98) 105 (110) m til hver del.
Strikk til arb måler (21) 22 (23) 29
(30) cm.
Fell 1 m på hver side av merkene
(før merke strikkes 2 vridd r sm,
etter merke strikkes 2 r sm) = 4 m
felt.
Gjenta fellingen hver (7) 8 (8) 8 (8)
cm i alt 3 ggr = (168) 172 (184)
198 (208) m.
Strikk til arb måler (40) 44 (48) 52
(56) cm.
Fell 6 m i hver side til ermehull og
strikk hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (78) 80 (86) 93 (98) m.
Skift til hvit, strikk glattstrikk frem
og tilbake, og fell ytterligere til
ermehull i hver side annenhver p
(2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1) m.
Strikk til arb måler (51) 56 (61) 66
(71) cm. Fell de midterste (20) 20
(22) 23 (24) m til nakke.
Strikk hver side for seg og fell
videre mot nakken annenhver p
2,1 m = (21) 22 (23) 26 (28) m til
skulder.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (78) 80 (86) 93 (98) m.
Strikk og fell som på bakstykke til
arb måler (47) 52 (57) 61 (66) cm.
Fell de midterste (16) 16 (18) 19
(20) m til halsringning og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell videre mot halsen annenhver
p 2,2,1 m = (21) 22 (23) 26 (28) m
til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (62) 68 (72) 78 (84) m
med mørk lyng på strømpep nr 3,
og strikk 9 omg glattstrikk rundt.
Skift til lys grå. Strikk glattstrikk til
arb måler (3) 3 (4) 4 (5) cm,
samtidig som det på 1. omg økes
8 m jevnt fordelt til i alt (70) 76 (80)
86 (92) m.
Fell 6 m midt under ermet.
Strikk glattstrikk videre frem og
tilbake, og fell til ermetopp i hver
side
annenhver
p
(3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5)
3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5
(3,2,2,1,1,1,1,1,2,3,5)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5) m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermene.
Hals:
Strikk opp ca (86) 88 (90) 94 (98)
m med mørk lyng på rundp nr 3
rundt halsen.

Strikk 8 cm glattstrikk rundt.
Fell løst av.
Brett halsen mot vr-siden, og sy til
med løse sting.
Sløyfe:
Legg opp 28 m med mørk lyng på
p nr 3, og strikk 10 cm glattstrikk
rundt.
Fell av.
Tamp:
Legg opp 6 m med mørk lyng på p
nr 3, og strikk 5 cm glattstrikk frem
og tilbake, men ta 1. m løs av på
hver p.
Fell av.
Sy sm oppleggs- og avfellingskant.
Trekk sløyfen gjennom tampen.
Fest sløyfen (se foto). Pynt ev
med perler.

PULSVARMERE
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Garnmengde:
Mørk lyng 5173: 50 gram alle str

Legg opp (44) 48 (52) m på
strømpep nr 3. Strikk (2) 3 (4) cm
glattstrikk rundt.
Strikk (3) 3 (4) cm glattstrikk frem
og tilbake (åpning til tommel).
Ta arb sm, og strikk glattstrikk
rundt til arb måler (20) 24 (30) cm.
Fell av.
Strikk en pulsvarmer til på samme
måte.

CAPE
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Plaggets mål:
Vidde nederst: (104) 116 (124) cm
Hel lengde: (17-19) 21-23 (27-29)
cm
Garnmengde:
Lys grå 1032: (150) 200 (250)
gram
Tilbehør:
Bånd til hullraden

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4 og 5
Strikkefasthet:
15 m patentstrikk på p nr 5 = 10
cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r.
Helpatent:
1. p: 1 kantm (tas løs av), *1 vr, 1 r
i underliggende m*, gjenta fra *-*
slutt med 1 kantm.
Gjenta 1. p.
Halvpatent:
1. p: (= vr-siden) 1 kantm (tas løs
av), *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* slutt
med 1 kantm.
2. p: 1 kantm (tas løs av), *1 vr, 1 r
i underliggende m*, gjenta fra *-*
slutt med 1 kantm.
Gjenta 1.-2. p.

Legg løst opp (144) 156 (174) m
med dobbel tråd på rundp nr 5, og
strikk 1. p slik: (= vr-siden) 1
kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* p
ut, slutt med 1 kantm.
Strikk (13-15) 17-19 (23-25) cm
helpatent.
Fortsett med 2 cm halvpatent,
samtidig som det på siste p felles
(50) 56 (64) m jevnt fordelt (kun
over vr m) = (94) 100 (110) m
Sett m på en hj.p.
Sy sm midt bak.
Skift til rundp nr 4 og strikk 2 cm
glattstrikk, strikk 1 omg hullrad slik:
*2 r sm, 1 kast*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Fortsett med 2 cm glattstrikk.
Fell av.
Trekk et bånd gjennom hullraden,
og knytt sløyfe midt foran.

TUNIKA
Hefte 1301, nr 11
Tunika med heklet kant
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 62 (67) 72 cm
Hel lengde: (47) 51 (55) 60 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Gammelrosa 4513: (200) 250
(250) 300 gram
Lya rosa 3911: 50 gram alle str
Lyng 4853: (50) 50 (100) 100
gram
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (180) 192 (204) 216 m
med gammelrosa på rundp nr 2½,
og strikk 1 omg vr rundt. På neste
omg strikkes hullrad slik: Strikk *1
kast, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 1 omg vr.
Skift til rundp nr 3, og strikk
mønster etter diagram A.
Sett et merke rundt 1 m i hver
side, med (89) 95 (101) 107 m
mellom merkene.
Strikk til arb måler (5) 5 (6) 6 cm.
Fell på neste omg slik:
Strikk *1 r/vr (= merkem) 2 r sm,
strikk til det gjenstår 2 m før
merkem, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over*, gjenta fra *-* = 4
m felt.
*Strikk (4) 5 (5) 6 cm, gjenta
fellingene*, gjenta fra *-* til det er
felt i alt 6 ggr i høyden = (156) 168
(180) 192 m.
Strikk til arb måler (30) 33 (36) 39
cm.

På siste omg felles 11 m i hver
side til ermehull (merkem + 5 m på
hver side).
Legg arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (60) 64 (68) 72 m med
gammelrosa på strømpep nr 2½
og strikk 1 omg vr rundt. På neste
omg strikkes hullrad slik: Strikk *1
kast, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 1 omg vr.
Skift til strømpep nr 3, samtidig
som det økes jevnt fordelt til (66)
72 (78) 84 m.
Strikk mønster etter diagram A til
ermet måler (5) 6 (7) 8 cm. Fell 11
m midt under erme.
Strikk et erme til på samme måte.
Bærestykke:
Strikk ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 3 = (244)
268 (292) 316 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk
videre
mønster
etter
diagram A, fell raglan slik: Strikk 2
r sm, strikk til det gjenstår 2 m før
merket, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over*, gjenta fra *-*
omg rundt = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg i
alt (4) 5 (7) 9 ggr = (212) 228
(236) 244 m. Avslutt mønster A
med 1 omg glattstrikk, samtidig
som m-tallet reguleres til (210) 220
(230) 240 m.
Strikk 1 omg vr, på neste omg
strikkes hullrad slik: *1 kast, 2 r
sm*, gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk 1 omg vr. Fortsett med
mønster etter diagram B = (126)
132 (138) 144 m.
Skift til rundp nr 2½, strikk 1 omg
vr, på neste omg strikkes hullrad
slik: *1 kast, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt. Strikk 1 omg vr.
Fell av med r m.
Montering:
Sy sm under ermene.
Kant rundt ermer:
Hekle 1 fm i hver m, men hopp
over ca hver 5. m med lyng og
heklenål nr 2½ i oppleggskanten
rundt ermet. Antallet fm må være
delelig på 4. Ta sm med 1 kjm i
første fm.
1. omg: Hekle 1 fm i hver fm. Ta
sm med 1 kjm.

2. omg: Skift til lys rosa. Hekle 1
fm i første fm, *hopp over 1 fm, i
neste fm hekles 5 st, hopp over 1
fm, 1 fm i neste fm*. Gjenta fra *-*
omg rundt. Ta sm med 1 kjm i 1.
fm.
Halskant:
Hekles som rundt ermer.
Kant nede:
1 omg: Hekle 1 fm i hver m med
lyng og heklenål nr 2½ i
oppleggskanten nede = (180) 192
(204) 216 fm. Ta sm med 1 kjm i
første m.
2. omg: Hekle 1 fm i hver fm, ta
sm med 1 kjm
3. omg: I første fm hekles *2 st, 2
lm, 2 st, hopp over 2 fm, i neste fm
hekles*, gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sm med 1 kjm. Hekle kjm frem
til første lm-bue.
4. omg: I hver lm-bue hekles (2 st,
2 lm, 2 st) omg rundt. Ta sm med
1 kjm.
Hekle kjm frem til første lm-bue.
Gjenta 4. omg til arb måler hel
lengde. Klipp av tråden.
Hekle en lang remse lm med rosa
og heklenål nr 2½, og trekk
gjennom hullraden nede.

TUNIKA
Hefte 1301, nr 12
Tunika med mønster
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (59) 62 (65) 68 (73) 77
cm
Hel lengde: (45) 50 (55) 58 (62) 65
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Gammelrosa 4513: (150) 200
(200) 200 (250) 300 gram
Lyng 4853: (50) 50 (50) 50 (100)
100 gram
Hvit 1001: (50) 50 (50) 50 (50) 100
gram
Lys beige 3021: 50 gram alle str
Beige 3031: 50 gram alle str
Oliven 9544: 50 gram alle str
Mellombrun 3161: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (168) 176 (184) 196
(208) 220 m med gammelrosa på
rundp nr 2½ og strikk 3 cm vr-bord
rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3 og strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det økes
(12) 16 (16) 16 (16) 16 m jevnt
fordelt = (180) 192 (200) 212 (224)
236 m.
Fortsett med glattstrikk og sett et
merke i hver side med (90) 96
(100) 106 (112) 118 m til hver del.
Strikk til arb måler 7 cm.
Fell 1 m på hver side av merkene
= 4 m felt. Gjenta fellingene ca
hver 6. cm i alt (5) 6 (6) 7 (7) 7 ggr
= (160) 168 (176) 184 (196) 208
m.

Strikk til arb måler (33) 37 (41) 43
(46) 48 cm.
Fell 8 m i hver side til ermehull (4
m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (72) 76 (80) 84 (90) 96 m.
Strikk glattstrikk og fell raglan fra rsiden slik: Strikk 1 kantm, 2 r sm,
strikk til 3 m gjenstår, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 1
kantm.
Gjenta fellingene annenhver p til
det er felt i alt (21) 23 (25) 27 (28)
30 ggr.
Fell av.
Forstykke:
= (72) 76 (80) 84 (90) 96 m.
Strikk mønster etter diagram og
fell til raglan som på bakstykket, til
det er felt i alt (14) 16 (16) 18 (19)
19 ggr.
Fell de midterste (10) 10 (8) 8 (10)
10 m til hals, og strikk hver side for
seg.
Strikk videre frem og tilbake, med
raglanfelling som før, samtidig
som det felles annenhver p mot
halsen (3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1
(3,2,1,1,1,1,1,1)
3,2,1,1,1,1,1,1
(3,2,1,1,1,1,1,1) 3,2,1,1,1,1,1,1,1,1
m.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) 64 (68) 72
m med lyng på strømpep nr 2½ og
strikk 5 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til gammelrosa, strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det økes
14 m jevnt fordelt = (66) 70 (74) 78
(82) 86 m.
Skift til strømpep nr 3. Strikk
glattstrikk rundt til erme måler 8
cm. Fell 8 m midt under erme.
Fell til raglan som på bakstykket til
det er felt i alt (21) 23 (25) 27 (28)
30 ggr.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm raglanfellingen.
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p rundt
halsen med lyng, på rundp nr 2½.
Strikk 2½ cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr. Fell av med r og vr m.

JAKKE
Hefte 1301, nr 13
Jakke med raglanfelling
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80) 86
cm
Hel lengde: (40) 44 (48) 52 (56) 58
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
38 cm, eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Mellombrun 3161: (150) 200 (250)
250 (300) 350 gram
Gammelrosa 4513: 50 gram. eller
rest
Hvit 1001: 50 gram, eller rest
Lys beige 3021: 50 gram, eller rest
Beige 3031: 50 gram, eller rest
Oliven 9544: 50 gram, eller rest
Lyng 4853: 50 gram, eller rest
Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 (8) 8 knapper
Hjelmtvedt K 330634
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 3

For- og bakstykke:
Legg opp (192) 206 (222) 236
(252) 268 m med mellombrun på
rundp nr 2½, og strikk 2 cm
glattstrikk frem og tilbake. Skift til
rundp nr 3, strikk 1 p r fra vr-siden
til brettekant. Alle videre mål tas
herfra.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler 5 cm. Sett et merke i hver
side med (48) 52 (56) 59 (63) 67
m til hvert forstykke, og (96) 102

(110) 118 (126) 134 m til
bakstykke. Fell 1 m på hver side
av merkene ved å strikke 2 vridd r
sm før hvert merke og 2 r sm etter
hvert merke = 4 m felt. Gjenta
fellingene hver 3. cm i alt (6) 7 (8)
9 (10) 10 ggr = (168) 178 (190)
200 (212) 228 m.
Strikk til arb måler (28) 31 (34) 37
(40) 41 cm.
Fell 8 m i hver side til ermehull (4
m på hver side av merkene). Legg
arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (48) 50 (52) 52 (54) 54
m med mellombrun på strømpep
nr 2½ og strikk (3) 4 (4) 5 (5) 6 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3, strikk
glattstrikk, samtidig som det på
første omg økes jevnt fordelt til
(58) 62 (66) 68 (70) 72 m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem. Strikk til arb måler 8
cm. Øk 1 m på hver side av
merke. Gjenta økningene hver 3.
cm til i alt (66) 70 (76) 80 (86) 90
m.
Strikk til erme måler (23) 26 (29)
32 (35) 38 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 m midt under erme. Legg
arb til side og strikk et erme til på
samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (268) 286 (310) 328
(352) 376 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og sett et merke i hver
sammenføyning.
Fell raglan ved hvert merke fra rsiden slik: Strikk til 2 m før merke,
ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r sm = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingene annenhver
p i alt (13) 15 (16) 17 (18) 19 ggr.
Fell i hver side (5) 5 (6) 6 (7) 7 m
til hals, og deretter 4 m i beg av
hver p hele tiden, samtidig som
det felles raglan der det er mulig til
det er felt i alt (21) 23 (25) 27 (28)
30 ggr på bakstykke.
Fell av.

Lommer:
Legg opp (21) 21 (25) 25 (29) 29
m med beige på rundp nr 3, og

strikk mønster etter diagram frem
og tilbake til arb måler (8) 8 (9) 10
(11) 12 cm.
Fell av.
Hekle
med
mellombrun
og
heklenål nr 3, 1 omg fm rundt
lommen.
Hekle deretter 1 omg picoter slik:
*3 lm, 1 fm i første lm, hopp over 1
fm, 1 fm i neste fm*, gjenta fra *-*
omg rundt.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Sy lommene på forstykkene, se
foto.
Montering:
Sy sm under ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
forstykke med mellombrun på
rundp nr 2½. M-tallet må være
delelig med 2+1. Strikk 2½ cm vrbord 1 r, 1 vr. Fell av med r og vr
m.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med (6) 6
(7) 7 (8) 8 knapphull jevnt fordelt
etter ca 1½ cm.
Det nederste ca 2 cm fra kanten,
det øverste i halskanten, som
strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 3 m, som legges
opp igjen på neste p.

Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
halsen, samtidig som det strikkes
2 m sm 4 ggr over nakkens m. Mtallet må være delelig med 2+1.
Strikk 2½ cm vr-bord 1 r, 1 vr.
Husk det siste knapphullet.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

Lue
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10-12) år
Garnmengde:
Mellombrun 3161: (50) 50 (100)
100 (100) gram
Rest fra jakken av de andre
fargene til blomster

Legg opp (96) 104 (112) 122 (128)
m med mellombrun på rundp nr
2½, og strikk (3) 3 (3) 4 (4) cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3, strikk glattstrikk,
samtidig som det på 1. omg økes
jevnt fordelt til (160) 168 (176) 184
(192) m.
Strikk (2) 2 (3) 3 (4) cm glattstrikk.
På neste omg økes jevnt fordelt til
(180) 189 (198) 207 (216) m.
Strikk (2) 2 (3) 3 (4) cm.
Fell slik: Strikk *(18) 19 (20) 21
(22) r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Strikk 1 omg uten felling. Gjenta
fellingene annenhver omg, med 1
m mindre mellom hver felling.
Fortsett på denne måte til det
gjenstår 9 m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.
Heklet blomst:
1. fm = 1 lm
Hekle 6 blomster med forskjellig
farge, og heklenål nr 3 slik:
Hekle 6 lm, ta sm med 1 kjm.
1. omg: Hekle 12 fm i ringen. Ta
sm med 1 kjm i første fm.
2. omg: Hekle *3 lm, hopp over 1
fm, 1 kjm i neste fm*, gjenta fra *-*
omg rundt = 6 lm-buer.
3. omg: I hver lm-bue hekles (1
kjm, 1 lm, 3 fm, 1 kjm).
Sy blomstene fast til luen, se foto.

JAKKE
Hefte 1301, nr 14
Guttejakke med isydde ermer
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80) 86
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Gråblå 5962: (150) 200 (200) 250
(250) 300 gram
Mellombrun 3161: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Lys beige 3021: 50 gram, eller rest
Beige 3031: 50 gram, eller rest
Lys blå 5930: 50 gram, eller rest
Oliven 9544: 50 gram, eller rest
Hvit 1001: 50 gram, eller rest
Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 (8) 8 knapper
Hjelmtvedt K330634
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

For og bakstykke:
Legg opp (167) 177 (189) 199
(209) 225 m med mellombrun på p
nr 2½, og strikk 6 cm vr-bord frem
og tilbake slik: (1. p = vr-siden) 1
kantm *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 vr, 1 kantm.
Sett et merke i hver side med (39)
42 (45) 47 (50) 54 m til hvert

forstykke og (89) 93 (99) 105 (109)
117 m til bakstykke.
Strikk 1 p glattstrikk.
Skift til gråblå, p nr 3 og strikk
glattstrikk til arb måler (26) 29 (32)
35 (38) 39 cm.
Fell 10 m i hver side til ermehull (5
m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (79) 83 (89) 95 (99) 107 m.
Fortsett med glattstrikk og fell
samtidig i hver side, annenhver p
2,2,1,1 m til ermehull = (67) 71
(77) 83 (87) 95 m.
Strikk til arb måler ca (36) 40 (44)
48 (52) 54 cm. Sett de midterste
(25) 27 (29) 31 (33) 35 m på en
hj.p til nakke og strikk hver side
ferdig for seg. Fell ytterligere mot
nakken annenhver p 1,1 m = (19)
20 (22) 24 (25) 28 skulderm.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm. Fell av. Strikk den
andre siden på samme måte, men
speilvendt.
Høyre forstykke:
= (34) 37 (40) 42 (45) 49 m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke. Strikk til arb
måler (33) 37 (41) 44 (48) 49 cm.
Fell ved forkanten (4) 6 (7) 7 (9)
10 m til hals. Fell ytterligere på
annenhver p 2,1,1,1 m = (19) 20
(22) 24 (25) 28 skulderm.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 56 cm.
Fell av.
Venstre forstykke:
= (34) 37 (40) 42 (45) 49 m.
Strikk som høyre, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 56 (58) 60
m med mellombrun på p nr 2½, og
strikk 4 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk 1 omg glattstrikk.
Skift til gråblå, p nr 3 og strikk
glattstrikk. Sett et merke rundt
første og siste m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem
hver 2. cm til i alt (64) 70 (76) 80
(84) 90 m.
Strikk til erme måler (25) 28 (31)
34 (37) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 10 m midt under erme. Strikk
videre frem og tilbake, samtidig
som det felles ytterligere i hver
side annenhver p 2,2,1,1 m.

Fell av de resterende m. Strikk et
erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Lommer:
Legg opp (21) 21 (25) 25 (29) 29
m men beige på rundp nr 3. Strikk
mønster etter diagram frem og
tilbake til arb måler (8) 8 (9) 10
(11) 12 cm.
Fell av.
Hekle med gråblå, 1 omg fm rundt
lommen.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Sy lommene til på jakken, se foto.
Høyre forkant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p, med
mellombrun på p nr 2½ langs
høyre forstykke.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord (1. p = vrsiden) slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1 vr, 1
kantm.
Fell av med r og vr m.
Venstre forkant:
Strikk som høyre, men med (6) 6
(7) 7 (8) 8 knapphull jevnt fordelt
etter 1½ cm.
Det nederste ca 1 cm fra kanten,
det øverste i halskanten, som
strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 3 m som legges
opp igjen på neste p.

Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med
mellombrun på p nr 2½ langs
halsen og forkantene, inkl m fra
hj.p.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Husk det siste knapphullet.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

VEST
Hefte 1301, nr 15
Helmønstret vest
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (59) 64 (67) 70 (76) 80
cm
Hel lengde: (37) 41 (45) 49 (53) 54
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Mellombrun 3161: (50) 50 (50) 100
(100) 100 gram
Hvit 1001: (50) 50 (50) 100 (100)
100 gram
Gråblå 5962: 50 gram alle str
Lys blå 5930: 50 gram alle str
Lys beige 3021: 50 gram alle str
Beige 3031: 50 gram alle str
Oliven 9544: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (172) 188 (196) 204
(220) 236 m med mellombrun på
rundp nr 2½ og strikk (4) 5 (5) 6
(6) 6 cm vr-bord rundt, 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 3, strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det felles
jevnt fordelt til (160) 172 (180) 188
(204) 216 m.
Sett et merke i hver side med (80)
86 (90) 94 (102) 108 m til hver del.
Strikk mønster etter diagram til
arb måler (24) 27 (30) 33 (36) 36
cm. Fell 4 m i hver side til ermehull
(2 m på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (76) 82 (86) 90 (98) 104 m.

Fortsett med mønster etter
diagram, og fell til ermehull i hver
side
annenhver
p
(3,2,1,1)
3,2,1,1,1
(3,2,1,1,1)
4,2,1,1,1
(4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1 m = (62) 66
(70) 72 (80) 86 m.
Når ermehullet måler (12) 13 (14)
15 (16) 17 cm, settes de midterste
(30) 32 (34) 34 (40) 42 m på en
hj.p til nakke, og hver del strikkes
ferdig for seg. Fell videre mot
nakken annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (37) 41 (45) 49
(53) 54 cm.
Sett (14) 15 (16) 17 (18) 20
skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Forstykke:
= (76) 82 (86) 90 (98) 104 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykket, samtidig som de 4
midterste m settes på en hj.p (=
midtm), og hver side strikkes
ferdig for seg.
Høyre side: Fell mot halssiden,
fra r-siden slik: 1 kantm (strikkes r
på alle p), 1 r, 2 r sm, strikk p ut.
Gjenta fellingene på annenhver p i
alt (15) 16 (17) 17 (20) 21 ggr =
(14) 15 (16) 17 (18) 20 m. Strikk til
arb måler (37) 41 (45) 49 (53) 54
cm.
Sett skulderm på en hj.p.
Venstre side: Strikk som høyre,
men speilvendt. Fell mot halssiden
slik: Strikk til det gjenstår 4 m, ta 1
r løs av, 1 r, trekk den løse m over,
1 r, 1 kantm.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Ermekant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p men
hopp over hver 4. m/p med
mellombrun på strømpep nr 2½
rundt ermehullet. M-tallet må være
delelig med 4.
Strikk 2½ cm vr-bord rundt, 2 r, 2
vr.
Fell av med r og vr m.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p men
hopp over hver 4. m/p med
mellombrun på rundp nr 2½, rundt
halsen. M-tallet må være delelig
med 4.
Sett et merke rundt 2 m midt foran
= merkem.
Merkem strikkes hele tiden r.

Strikk 2½ cm vr-bord rundt, 2 r, 2
vr, samtidig som det felles ved vhalsen, annenhver omg slik: Strikk
til 2 m før merkem, ta 1 m løs av, 1
r, trekk de løse m over, 2 r, 2 r sm.
Fell av med r og vr m.

JAKKE
Hefte 1301, nr 16
Heklet jakke
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (67) 71 cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 cm
Ermelengde: (25) 28 (30) 34 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Lyng 4853: (200) 250 (300) 300
gram
Tilbehør:
4 knapper
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
22 st med heklenål nr 3 = 10 cm 2
mønstre = 9 cm
1. st = 3 lm

Hekles fra halsen og ned:
Legg opp (101) 105 (109) 115 lm
med heklenål nr 3, vend.
1. rad: Hekle 1 st i 4. lm fra nålen,
1 st i hver lm raden ut = (98) 102
(106) 112 st.
2. rad: Hekle (15) 16 (17) 18 st =
forstykke, i neste m (= merkem)
hekles 1 st, 2 lm, 1 st, (17) 17 (17)
18 st = erme, i neste m (=
merkem) hekles 1 st, 2 lm, 1 st,
(30) 32 (34) 36 st = bakstykke, i
neste m (= merkem) hekles 1 st, 2
lm, 1 st, (17) 17 (17) 18 st = erme,
i neste m (= merkem) hekles 1 st,
2 lm, 1 st, (15) 16 (17) 18 st =
forstykke. Lm markerer raglan = 8
nye st.

Gjenta 2. rad til det er øk i alt (15)
16 (17) 18 ggr = (60) 64 (68) 72 st
på bakstykket.
Arb måler ca (13) 14 (15) 16 cm i
høyden.
Del til ermehull, og hekle ermer.
Ermer:
= (47) 49 (51) 54 st.
Legg opp 8 lm på innsiden av
ermet, og hekle st også over disse
= (55) 57 (59) 62 st. Hekle rundt,
men vend arb etter hver omg.
Samtidig hekles 2 st sm 2 ggr på
innsiden av ermet med 4 cm
mellomrom i alt (5) 6 (6) 7 ggr =
(45) 45 (47) 48 st.
Hekle til ermet måler (25) 28 (30)
34 cm, eller ønsket lengde.
Hekle 1 omg slik: 1 kjm, *hopp
over 2 st, 7 st i neste st, hopp over
2 st, 1 kjm i neste st*, gjenta fra *-*
omg rundt.
For- og bakstykke:
Hekle over for- og bakstykkes st,
og over de nye lm på innsiden av
ermene (de nye under hvert erme
regnes som 5 m på hvert erme) =
(130) 138 (146) 154 m.
Fortsett med mønster slik:
1. rad: Hekle 3 lm, 1 st i 1. st, 1
lm, hopp over 3 st, hekle (3 st, 2
lm, 3 st) i neste st, 1 lm, hopp over
3 st, *hekle (1 st, 2 lm, 1 st) i neste
st, 1 lm, hopp over 3 st, hekle (3
st, 2 lm, 3 st) i neste st, 1 lm, hopp
over 3 st*, gjenta fra *-* raden ut,
slutt med 2 st = (16) 17 (18) 19
mønstre.
Vend med 3 lm = 1. st.
2. rad: 1 st i 1. st, 1 lm, i 2lm-buen
hekles (3 st, 2 lm, 3 st), 1 lm, * i
neste 2lm-bue hekles (1 st, 2 lm, 1
st), 1 lm, i neste 2lm-bue hekles (3
st, 2 lm, 3 st), 1 lm*, gjenta fra *-*
raden ut, slutt med 2 st i 3. lm.
Vend med 3 lm.
Gjenta 2. rad til arb måler (36) 40
(44) 48 cm.
Klipp av tråden.
Blomster:
Legg opp 8 lm med heklenål nr 3,
ta sm med 1 kjm.
Hekle *4 lm, hekle 1 dbst i ringen,
men stopp når det gjenstår 2
løkker på nålen, hekle 1 dbst i
ringen, men stopp når de gjenstår
3 løkker på nålen, ta et kast på
nålen og trekk gjennom alle 3

løkker, 4 lm, 1 kjm i ringen*, gjenta
fra *-* i alt 5 ggr.
Klipp av tråden.
Hekle i alt 9 blomster, 3 til hvert
forstykke, og 3 til bakstykke.
Sy dem på i overgangen mellom st
og mønster, se foto.
Forkanter:
Hekle 1 rad fm langs venstre
forkant med heklenål nr 2½.
Ca 10 fm pr 5 cm.
Vend og hekle ytterligere 2 rader.
Hekle høyre forkant på samme
måte, men med 4 knapphull jevnt
fordelt øverst langs bærestykket.
Knapphull: Hekle 2 lm, hopp over
2 fm.
Sy i knapper.

JAKKE
Hefte 1301, nr 11
Jakke med volang
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 66 (71) cm
Hel lengde: (36) 40 (44) cm
Ermelengde: (25) 28 (30) cm, eller
ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Lys rosa 3911: (200) 200 (250)
gram
Tilbehør:
7 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (164) 176 (188) m på
rundp nr 2½.
Strikk 6 p r frem og tilbake =
rillestrikk. Skift til rundp nr 3.
Strikk mønster etter diagram
innenfor 1 kantm i hver side, som
ikke er med i mønsteret, til arb
måler (23) 26 (29) cm.
Fell til ermehull slik: Strikk (36) 38
(41) m, fell (8) 10 (10) m, strikk
(76) 80 (86) m, fell (8) 10 (10) m,
strikk (36) 38 (41) m. Legg arb til
side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) m på
strømpep nr 2½. Strikk rundt
vekselvis 1 omg r, 1 omg vr til i alt
3 riller.

Skift til strømpep nr 3. Strikk
glattstrikk, samtidig som det på
første omg økes jevnt fordelt til
(51) 52 (55) m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem. Øk 1 m på hver side
av merkem når arb måler (3) 3 (4)
cm. Gjenta økningene hver 3½ cm
i alt (8) 9 (9) ggr = (67) 70 (73) m.
Strikk til arb måler (25) 28 (30) cm,
eller ønsket lengde. Fell (8) 10
(10) m under erme (= merkem +
(3) 4 (4) m på hver side).
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felte m på
for- og bakstykke på rundp nr 3 =
(266) 276 (294) m. Sett et merke i
hver sammenføyning.
Strikk glattstrikk over ermem og
hullmønster
over
forog
bakstykke, samtidig som det
felles til raglan ved hvert merke
slik: Strikk til 3 m før merke, ta 1 m
r løs av, 1 r, trekk den løse m over,
2 r, 2 r sm. Fell på samme måte
ved hvert merke = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p til
det er felt i alt (16) 17 (19) ggr.
Fell (9) 9 (10) m i hver side til hals.
Strikk som før og fell 3 m i beg på
hver p hele tiden, samtidig som
raglanfellingen fortsetter der det er
mulig, og til det er felt til raglan i alt
(19) 20 (23) ggr over bakstykkets
m.
La m være på p til hals.

Montering:
Sy sm under ermene.
Forkant venstre side:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på p nr 2½
langs venstre forstykke. Strikk 7 p
r frem og tilbake.
Fell av med r m.
Forkant høyre side:
Strikk som venstre, men med 7
knapphull jevnt fordelt på 3. p. Det
nederse
ca
2
cm
fra
opplegskanten, det øverste i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Halskant:
Strikk opp ca (104) 108 (116) m
langs
halsen,
også
over
forkantene, inkl de avsatte m på p
nr 2½. Fell ev litt ekstra m over
ermem.
Strikk 7 p r frem og tilbake. Husk
knapphull på 3. p.
Fell av med r m.
Volang høyre side:
Legg arb med høyre forkant mot
deg. Hekle gjennom den første r m
innenfor rillekantene.
Strikk heklenålen gjennom den
ytterste halvdel av m, hekle 1 kjm,
3 lm, *hopp over 2 m/p, i neste
m/p hekles 1 st, 2 lm, 1 st*, gjenta
fra *-* raden ut, slutt med å hoppe
over 1-2 m/p, 1 st i neste m/p.
Vend med 3 lm, i hver lm-bue
hekles 1 st, 2 lm, 1 st, slutt med 1
st i 3. lm.
Volang venstre side:
Hekle som høyre, men beg ved
halsen.
Sy i knapper.

GENSER
Hefte 1301, nr 18
Genser med rundfelling
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 70 (74) 79 (83) 87
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 34 (38)
41 cm, eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Koks 1088: (150) 200 (250) 300
(350) 400 gram
Lys grå 1032: (50) 50 (50) 100
(100) 100 gram
Oker 2527: 50 gram alle str Petrol
6554: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 188 (200) 212
(224) 236 m med koks på rundp nr
2½, og strikk (4) 4 (5) 5 (5) 6 cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk og mønster etter
diagram A. Fortsett med koks til
arb måler (23) 26 (29) 32 (36) 39
cm.
Sett et merke rundt 1 m i hver
side, med (87) 93 (99) 105 (111)
117 m mellom merkene til hver
del.
Fell 9 m i hver side til ermehull (=
merkem + 4 m på hver side). Legg
arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (48) 52 (52) 56
m med koks på strømpep nr 2½,

og strikk (4) 4 (5) 5 (5) 6 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 3, strikk
glattstrikk og mønster etter
diagram A, midt still mønsteret,
samtidig som det økes (7) 5 (7) 5
(7) 5 m jevnt fordelt på 1. omg.
Siste m er merkem, og strikkes
hele tiden vr.
Øk 1 m på hver side av merkem
ca hver 8. omg til i alt (65) 71 (75)
81 (85) 91 m.
Etter diagram A, fortsett med koks.
Strikk til ermet måler ca (24) 27
(30) 34 (38) 41 cm, eller ønsket
lengde.
Fell 9 m midt under ermet
(merkem + 4 m på hver side).
Strikk et erme til på samme måte.
Rundt bærestykke:
Strikk ermene inn på for- og
bakstykke med rundp nr 3 = (270)
294 (314) 338 (358) 382 m.
Strikk (1) 2 (3) 4 (5) 6 omg
glattstrikk med koks, samtidig
som m-tallet på siste omg
reguleres til (260) 280 (300) 320
(340) 360 m.
Strikk mønster etter diagram B.
Når diagrammet er strikket, fortsett
med koks til arb måler (38) 42 (46)
50 (54) 58 cm, samtidig som mtallet på siste omg reguleres til
(104) 108 (112) 116 (120) 124 m.
La m være på p til halskant.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Skift til rundp nr 2½ og strikk (5) 6
(6) 6 (7) 7 cm vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
Fell av med r og vr m.
Brett kanten mot vr-siden og sy til
med løse sting.

LUE
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Garnmengde:
Koks 1088: 50 gram alle str

Legg opp (112) 116 (120) 124
(128) 132 m med koks på rundp nr
3, og strikk (20) 21 (23) 25 (26) 28
cm vr-bord rund 2 r, 2 vr.
Strikk 1 omg og fell slik: Strikk *2 r,
2 vr sm*, gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk 4 omg, 2 r, 1 vr.
Strikk 1 omg og fell slik: Strikk 1 r,
*1 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Slutt med å strikke første m
r sm med siste m.
Strikk 3 omg glattstrikk.
Strikk 2 r sm omg rundt.
Strikk 3 omg glattstrikk.
Strikk 2 r sm omg rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom de resterende m, og fest
den godt.

GENSER
Hefte 1301, nr 19
Genser med isydde ermer
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (59) 62 (65) 70 (74) 79
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 36 (39)
40 cm, eller ønsket lengde.
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
London Sølv (20 gram = 150
meter)
Garnmengde:
sisu:
Rød 4228: (200) 250 (250) 300
(350) 400 gram
London Sølv: 1 nøste eller rest
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Rundp nr 4 til oppleggskant
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
22 m hel patent på p nr 3 = 10 cm
Helpatent:
1. p: 1 kantm (tas løs av), *1 vr, 1 r
i underliggende m*, gjenta fra *-*
slutt med 1 kantm r.
Gjenta 1. p.

Vr-bord forstykke:
Legg opp (82) 86 (90) 96 (102) 108
m på rundp nr 4. Skift til rundp nr 3
og strikk 1. p slik: 1 kantm r, *1 vr,
1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm r.
Strikk (6) 6 (8) 8 (10) 10 cm
helpatent frem og tilbake.
På siste p (fra vr-siden) felles
kantm i sidene.
Legg arb til side.

Vr-bord bakstykke:
Strikk som forstykke.
For- og bakstykke:
Sett delene inn på samme rundp
nr 3 = (160) 168 (176) 188 (200)
212 m
Sett et merke i hver side, og strikk
glattstrikk rundt til arb måler (26)
29 (32) 35 (38) 38 cm.
Fell 6 m i hver side til ermehull og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (74) 78 (82) 88 (94) 100 m.
Strikk videre frem og tilbake i
glattstrikk og fell ytterligere for
ermehull i hver side annenhver p
(2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1) 2,2,1,1 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 53 cm. Fell de midterste (20)
20 (22) 22 (24) 24 m til nakke.
Strikk hver side for seg og fell
videre mot nakken annenhver p
2,1 m = (19) 21 (22) 24 (26) 29 m
til skulder.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (74) 78 (82) 88 (94) 100 m.
Strikk og fell som på bakstykke til
arb måler (33) 37 (40) 44 (47) 48
cm.
Fell de midterste (16) 16 (18) 18
(20) 20 m til halsringning og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell videre mot halsen annenhver
p 2,2,1 m
= (19) 21 (22) 24 (26) 29 m til
skulder.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (42) 44 (48) 52 (56) 58
m på strømpep nr 3 og strikk rundt
i glattstrikk.
Når erme måler 3 cm økes 2 m
midt under ermet.
Gjenta økningene annenhver cm
til i alt (64) 70 (76) 80 (86) 92 m.
Strikk til arb måler (26) 30 (33) 36
(39) 40 cm, eller ønsket lengde.

Fell 6 m midt under ermet.
Strikk videre frem og tilbake i
glattstrikk og fell til ermetopp i hver
side
annenhver
p
(3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5)
3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5
(3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5)
3,2,2,1,1,1,1,1,2,3,5
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,5 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermene.
Hals:
Beg midt bak og strikk opp ca (82)
82 (84) 86 (90) 94 m med rød på
rundp nr 4 langs halsen. Skift til p
nr 3, vend og strikk 1. p slik: (= vrsiden) 1 kantm r, *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 kantm r.
Strikk 3 cm helpatent frem og
tilbake.
Fell løst av.
Sy sm midt bak.
Sy stjerner med london sølv, se
foto.

GENSER
Hefte 1301, nr 20
Stripete genser med raglanfelling
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (61) 65 (70) 74 (79) 83
(86) cm
Hel lengde: (34) 38 (42) 46 (50) 54
(58) cm
Ermelengde: (20) 24 (27) 30 (34)
38 (41) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 m)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Koks 1088: (100) 100 (150) 150
(200) 200 (200) gram
Hvit 1002: (50) 50 (50) 50 (100)
100 (150) gram
Oker 2527: (50) 50 (50) 50 (100)
100 (100) gram
Rød 4219: (50) 50 (50) 50 (100)
100 (100) gram
Petrol 6554: (50) 50 (50) 50 (100)
100 (100) gram
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Stripemønster:
*2 omg koks,
(6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) omg rød,
2 omg koks,
(6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) omg petrol,
2 omg koks, 2 omg hvit,
2 omg koks, 2 omg hvit,
2 omg koks, 2 omg hvit,
2 omg koks,
(6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) omg oker,
2 omg koks,
(6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) omg rød,
2 omg koks, 2 omg hvit,
2 omg koks, 2 omg hvit,
2 omg koks, 2 omg hvit,
2 omg koks,
(6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) omg petrol,
2 omg koks,

(6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) omg oker,
2 omg koks, 2 omg hvit,
2 omg koks, 2 omg hvit,
2 omg koks, 2 omg hvit*
Gjenta fra *-* hele tiden.
For- og bakstykke:
Legg opp (164) 176 (188) 200
(212) 224 (232) m med koks på
rundp nr 2½. Strikk (4) 4 (5) 5 (5) 5
(5) cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr. Skift
til rundp nr 3 og strikk
stripemønster.
Strikk til arb måler (20) 24 (27) 30
(34) 38 (41) cm.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (81) 87 (93) 99 (105) 111
(115) m til hver del.
Fell til ermehull 9 m i hver side (=
merkem + 4 m på hver side). Legg
arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) 54
(56) m med koks på strømpep nr
2½ og strikk (4) 4 (5) 5 (5) 6 (6)
cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3, strikk
stripemønster, samtidig som det
økes 5 m jevn fordelt på 1. omg.
Siste m er merkem, og strikkes
hele tiden vr.
Øk 1 m på hver side av merkem,
ca hver 8. omg til det er (61) 65
(71) 75 (81) 85 (91) m.
Strikk til ermet måler ca (20) 24
(27) 30 (34) 38 (41) cm, slutt med
samme mønsteromg som på forog bakstykke.
Fell 9 m midt under ermet
(merkem + 4 m på hver side).
Strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
= (250) 270 (294) 314 (338) 358
(378) m.
Strikk ermene inn over de felte m
på for- og bakstykke.
Strikk stripemønster som før og
fell raglan slik:
Strikk 1 r, 2 r sm, *strikk til 3 m før
sammenføyning, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r, 2 r sm*.
Gjenta fra *-*, slutt med strikk til 3
m før sammenføyning, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 1 r
= 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
omg til det er felt i alt (16) 18 (19)
21 (22) 24 (25) ggr.

Fell først de midterste (19) 19 (21)
21 (23) 23 (23) m til hals. Strikk ut
omg. Klipp av tråden.
Beg omg midt foran, strikk frem og
tilbake, og fell videre til hals ved å
felle de første 3 m i beg av hver p
hele
tiden,
samtidig
som
stripemønster, og raglanfelling
fortsetter som før, der det er mulig.
Strikk på denne måte til det er felt
raglan i alt (22) 24 (25) 27 (29) 31
(32) ggr på bakstykke. La de
resterende m være på p til
halskant.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Skift til rundp nr 2½, og strikk opp
ca (98) 102 (106) 110 (114) 118
(120) m rundt halskanten med
koks. Strikk (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr. Fell av med
r og vr m løst. Brett kanten dobbel
mot vr-siden og sy til med løse
sting.

LUE
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år

Legg opp (112) 116 (120) 124
(126) 128 (132) m med koks med
strømpep eller liten rundp nr 2½.
Strikk 8 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3 strikk
stripemønster til arb måler (17)
19 (21) 23 (25) 27 (29) cm. På
siste p reguleres m-tallet til (108)
114 (120) 120 (126) 126 (132) m.
Fortsett med stripemønster og
fell slik:
Strikk *4 r, 2 r sm*. Gjenta fra *-*
omg rundt. Strikk 3 omg r.
Strikk *3 r, 2 r sm*. Gjenta fra *-*
omg rundt. Strikk 2 omg r.
Strikk *2 r, 2 r sm*. Gjenta fra *-*
omg rundt. Strikk 2 omg r.
Strikk *1 r, 2 r sm*. Gjenta fra *-*
omg rundt. Strikk 1 omg r.
Strikk *2 r sm*. Gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 1 omg r.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom de resterende m.
Lag en passe stor dusk i koks. Sy
den fast i toppen.
Brett vr-borden dobbel utover.

GENSER
Hefte 1301, nr 21
Genser med rundfelling
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 69 (74) 78 (83) cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54)
cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 34 (38)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = 175 m)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Hvit 1002: (150) 200 (250) 300
(350) gram
Cerise 4627: (50) 50 (50) 100
(100) 100 gram
Korall 4316: 50 gram alle str
Lilla 5226: (50) gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 188 (200) 212
(224) m med lilla på rundp nr 2½.
Strikk vr-bord rundt 1 r, 1 vr slik:
Strikk 2 omg lilla, 1 omg cerise, 1
omg korall, videre med hvit til arb
måler (4) 4 (5) 5 (5) cm.
Skift til rundp nr 3, og strikk 1 omg
glattstrikk, deretter mønster etter
diagram A.
Fortsett med hvit og glattstrikk til
arb måler (23) 26 (29) 32 (36) cm.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (87) 93 (99) 105 (111) m på
hver del.
Fell 9 m i hver side (= merkem + 4
m på hver side) til ermehull. Legg
arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) m
med lilla på strømpep nr 2½, og

strikk vr-bord rundt som på
forog bakstykke.
Skift til strømpepp nr 3, strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som det
økes 6 m jevn fordelt.
Strikk mønster etter diagram A,
midt still mønsteret. Siste m er
merkem, og strikkes hele tiden vr.
Øk 1 m på hver side av merkem
ca hver 8. omg til i alt (64) 70 (74)
80 (84) m.
Fortsett med hvit og glattstrikk til
arb måler (24) 27 (30) 34 (38) cm,
eller ønsket lengde.
Fell 9 m midt under ermet
(merkem + 4 m på hver side).
Strikk et erme til på samme måte.
Bærestykke:
Strikk ermene inn over de felte m
på for- og bakstykke = (268) 292
(312) 336 (356) m. Strikk 4 omg
glattstrikk med hvit, samtidig som
m-tallet reguleres til (240) 260
(280) 300 (320) m.
Strikk mønster etter diagram B =
(192) 208 (224) 240 (256) m.
Når diagram B er ferdig, strikkes 9
omg glattstrikk med hvit, på neste
omg felles 32 m jevnt fordelt =
(160) 176 (192) 208 (224) m.
Strikk (0) 3 (6) 10 (13) omg,
samtidig som det på siste omg
felles jevnt fordelt (0) 8 (16) 24
(32) m = (160) 168 (176) 184
(192) m.
Strikk mønster etter diagram C =
(120) 126 (132) 138 (144) m.
Strikk videre med hvit til arb måler
(38) 42 (46) 50 (54) cm, samtidig
som m-tallet på siste omg
reguleres til (104) 108 (112) 116
(120) m.
La m være på p til halskant.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Skift til p nr 2½, og strikk (5) 6 (6)
6 (7) cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av passe løst.
Brett kanten mot vr-siden, og sy til
med løse sting.

LUE
Garnmengde:
Hvit 1002: 50 gram alle str
ev rester i lilla, cerise og korall
fra genseren

Legg opp (112) 116 (120) 124
(128) m med lilla på en liten rundp
nr 2½. Strikk vr-bord rundt 1 r, 1 vr
slik: Strikk 2 omg lilla, 1 omg
cerise, 1 omg korall, videre i hvit til
arb måler 4 cm.
Skift til rundp nr 3, og strikk
mønsteret etter diagram A, som
gjentas i alt 3 ggr i høyden.
Når diagrammet er ferdig, fortsett
med hvit til arb måler (17) 19 (21)
23 (25) cm. Strikk *2 r, 2 r sm*.
Gjenta fra *-* omg rundt. Strikk 5
omg r.
Strikk *1 r, 2 r sm*. Gjenta fra *-*
omg rundt. Strikk 3 omg r.
Strikk *2 r sm*. Gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 2 omg r.
Klipp av garnet, og trekk tråden
gjennom de resterende m.
Lag en passe stor dusk i alle
farger.
Sy den fast i toppen.

GENSER
Hefte 1301, nr 22
Genser med fletter
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 68 (73) 77 (82) 84
cm
Hel lengde: (37) 42 (47) 52 (55) 58
cm
Ermelengde: (24) 28 (32) 36 (38)
42 cm, eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Hvit 1002: (250) 250 (300) 300
(350) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Liten rundp nr 3 til hals
Strikkefasthet:
26 m perlestrikk og 34 m
mønsterstrikk på p nr 3 = 10 cm
Perlestrikk:
1. omg: Strikk 1 r, 1 vr omg rundt
2. omg: Strikk vr over r, og r over
vr.
Gjenta 2. omg.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 58 (62) 62
m på strømpep nr 3, og strikk 4 cm
vr-bord rundt 1 vridd r, 1 vr.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk mønster etter diagram over
de midterste 20 m (= 24 m etter 1.
omg i mønsteret), de øvrige m
strikkes i perlestrikk. Øk 1 m på
hver side av merkem annenhver
cm til i alt (68) 74 (80) 84 (90) 96
m. De økte m strikkes i
perlestrikk.
Strikk til ermet måler ca (24) 28
(32) 36 (38) 40 cm, eller ønsket
lengde.

Fell 8 m midt under erme.
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
For- og bakstykke:
Legg opp (172) 184 (196) 208
(220) 232 m på rundp nr 3, og
strikk 4 cm vr-bord rundt 1 vridd r,
1 vr. Sett et merke i hver side med
(86) 92 (98) 104 (110) 116 m til
hver del.
Beg ved merke i siden og strikk
slik:
*Strikk (17) 19 (22) 24 (27) 29 m
perlestrikk, strikk mønster etter
diagram, strikk (12) 14 (14) 16
(16) 18 m perlestrikk, strikk
mønster etter diagram, strikk (17)
19 (22) 24 (27) 29 m perlestrikk*,
gjenta fra *-* over bakstykkets m =
(188) 200 (212) 224 (236) 248 m.
Strikk med denne inndeling til arb
måler ca (24) 28 (33) 36 (38) 40
cm, slutt med samme omg i
mønsteret som på ermene.
Fell 8 m i hver side til ermehull (=
4 m på hver side av hvert merke).

Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felte m på
for- og bakstykke = (292) 316
(340) 360 (384) 408 m.
Sett et merke rundt 2 m i hver
sammenføyning.
Strikk med samme inndeling,
samtidig som det felles til raglan
slik: Strikk til 3 m før merke, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m over, 4
r, 2 r sm. Gjenta fellingene i hver
sammenføyning = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg i
alt (16) 17 (18) 19 (21) 23 ggr.
OBS! Strikk flette der det er nok m
til hel flette, eller strikk som m viser,
samtidig som det felles som vist
på siste omg i diagrammet når
siste omg i flettemønsteret strikkes.
Fell de midterste (12) 14 (14) 16
(16) 18 m på forstykke til hals.
Strikk frem og tilbake og fell videre
3 m i beg av hver p hele tiden,
samtidig som raglanfellingene
fortsetter der det er mulig, i alt (23)
25 (27) 28 (31) 33 ggr på
bakstykke.
Arb måler ca (38) 42 (46) 50 (54)
56 cm. Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (102) 106 (110) 112
(114) 116 m på rundp nr 3 rundt
halsen.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 6 cm vr-bord rundt 1 vridd r,
1 vr.
Fell av med r og vr m.
Brett halskanten mot vr-siden, og
sy til med løse sting.

DUKKE
Hefte 1301, nr 23
Dukkesett
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
Dukke ca 43 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Marine 5575: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Oker 2527: 50 gram
Tilbehør:
Elastikk
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

GENSER
Bakstykke:
Legg opp 50 m med marine på
rundp nr 2½, og strikk 2½ cm vrbord frem og tilbake 1 r, 1 vr. Skift
til rundp nr 3, og strikk glattstrikk,
samtidig som det på første p økes
7 m jevnt fordelt = 57 m.
Når arb måler 15½ cm felles de 19
midterste m til nakke.
Fell ytterligere annenhver p mot
nakken 2,1 m = 16 skulderm.
Strikk til arb måler 17 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
Legg
opp
og
strikk
som
bakstykket, til arb måler 14½ cm.
Fell de midterste 9 m til hals. Fell
ytterligere mot halsen annenhver p
3,2,2,1 m = 16 skulderm.
Strikk til arb måler 17 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Ermer:
Legg opp 32 m med marine på
strømpep nr 2½, og strikk 2½ cm
vr-bord rundt, 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk, samtidig som det på 1.
omg økes 6 m jevnt fordelt.
Når arb måler 4 cm økes 2 m midt
under erme. Gjenta økningen hver
2½ cm i alt 3 ggr = 44 m.
Strikk til arb måler 9½ cm.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy sm i sidene, la det gjenstå en
åpning tilsvarende ermets bredde.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 74 m med marine på
strømpep nr 2½ rundt halsen, og
strikk 4 cm vr-bord rundt, 1 r, 1 vr.
Fell av.
Brett kanten mot vr-siden, og sy til
med løse sting.
Broder mønster med maskesting
etter diagram på forstykke ca 6
cm fra oppleggskanten, se foto.

NIKKERS
Legg opp 40 m med oker på
strømpep nr 3. Strikk 7 omg
glattstrikk rundt, 1 omg vr =
brettekant, 3 omg glattstrikk.
På neste omg strikkes 20 r, 1 kast,
2 r sm, 18 r (= hull til å trekke snor
i).
Strikk 3 omg glattstrikk. På neste
omg økes det 10 m jevnt fordelt =
50 m.
Øk 1 m i beg og slutten av omg på
hver 3. omg. Gjenta økningen til i
alt 64 m.
Strikk til arb fra brettekanten måler
7½ cm.
Legg arb til side, og strikk et ben til
på samme måte.
Sett m inn på samme rundp nr 3,
med økningene mot hverandre =
128 m.
Strikk 2 omg glattstrikk. Sett et
merke rundt 2 m midt foran og
midt bak = merkem. Fell 1 m på
hver side av merkem ved å strikke
2 r sm etter hver merkem, og 2
vridd r sm før merkem = 4 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg i
alt 8 ggr = 96 m.
Strikk til arb måler 10 cm fra
sammenføyningen.
Strikk buksen høyere bak slik: Beg
midt bak og strikk 20 r, vend, strikk
40 vr, vend, strikk 35 r, vend, strikk
30 vr, vend, strikk 25 r, vend, strikk
20 vr. Strikk 1 omg glattstrikk over
alle m.
Skift til rundp nr 2½.
Strikk 3 omg vr-bord 1 r, 1 vr,
strikk 1 omg hullrad slik: Strikk *1
kast, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 2 omg vr-bord.
Fell av med r og vr m.
Sy sm i sammenføyningen.
Brett kanten mot vr-siden, og sy til
med løse sting.
Trekk elastikk i hullraden.
Tvinn 2 snorer med natur i passe
lengde, og trekk de gjennom ved
brettekanten nede på benene.

LUE
Legg opp 80 m med oker på
strømpep nr 2½, og strikk 3 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.

Skift til strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler 10 cm. Fell
på neste omg slik: Strikk *6 r, 2 r
sm*, gjenta fra *-* omg rundt.
Gjenta fellingene annenhver omg
med 1 m mindre mellom hver
felling til det gjenstår 10 m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest det godt. Lag
en liten dusk med oker, og fest
den i toppen.

STRØMPER
Flettemønster:
1. omg: *Strikk andre m r foran
første m, strikk første m r, 2 vr*,
gjenta fra *-* omg rundt.
2. - 4. omg: Strikk *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Gjenta 1.-4. omg.

Legg opp 40 m med natur på
strømpep nr 2½, og strikk 8 omg
vr-bord, 1 r, 1 vr. Skift til strømpep
nr 3 og strikk flettemønster. Fell
2 m på innsiden av strømpen,
vekselvis hver 6. og hver 4. omg til
det gjenstår 32 m.
Strikk til arb måler 9 cm. Fortsett
med glattstrikk, og strikk hæl frem
og tilbake over de bakerste 16 m.
Pass på at fellingene er på
innsiden av strømpen når hælen
lages.
Strikk 7 p glattstrikk frem og
tilbake, sett et merke med 8 m på
hver side. Fell til hæl på neste p
slik: Strikk til merket, 1 vr, 2 vr sm,
*vend, ta 1. m løs av, 2 r, 2 vridd r
sm, vend, ta 1. m løs av, 2 vr 2 vr
sm*. Gjenta fra *-* til det gjenstår
4 m.
Strikk opp 8 m på hver side av
hælen = 36 m.
Strikk glattstrikk rundt over alle m,
samtidig som det strikkes 2 r sm i
hver side av hælen = 34 m. Strikk
1 omg glattstrikk. Gjenta fellingen
1 gang til = 32 m.
Strikk i alt 12 omg glattstrikk fra
flettemønsteret. Fell til tå slik:
Strikk *6 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt.
Gjenta fellingen hver omg med 1
m mindre mellom fellingene til det
gjenstår 8 m.

Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m og fest den godt.
Strikk en strømpe til på samme
måte.

GENSER
Hefte 1301, nr 24
Guttegenser
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 65 (68) 73 (79) 81
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 55
cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
40 cm, eller ønsket lengde
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Khaki 3051: (200) 200 (250) 250
(300) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Mønster:
Strikk *4 omg/p vr-glattstrikk (= vr
på r-siden, r på vr-siden), 3 omg/p
glattstrikk*, gjenta fra *-* hele
tiden.
For- og bakstykke:
Legg opp (184) 192 (204) 216
(232) 244 m på rundp nr 2½ og
strikk 5 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 3, strikk 2 omg r,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (168) 176 (184) 196
(212) 220 m på siste omg.
Sett et merke i hver side med (84)
88 (92) 98 (106) 110 m til hver del,
og et merke rundt de midterste
(26) 28 (28) 30 (30) 32 m på
forstykke = merkem. Strikk
mønster over de midterste
merkem på forstykke, de øvrige m
strikkes i glattstrikk hele arb.
Strikk til arb måler (26) 29 (32) 35
(38) 38 cm.

Fell 8 m i hver side til ermehull, (=
4 m på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (76) 80 (84) 90 (98) 102 m.
Strikk glattstrikk som før frem og
tilbake, samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver p
2,2,1,1 m = (64) 68 (72) 78 (86) 90
m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44) 48
(52) 53 cm.
Sett de midterste (24) 26 (28) 30
(32) 34 m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm.
Sett (18) 19 (20) 22 (25) 26
skulderm m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (76) 80 (84) 90 (98) 102 m.
Strikk glattstrikk og mønster som
før frem og tilbake, og fell til
ermehull i hver side som på
bakstykke.
Strikk til arb måler (33) 37 (41) 44
(48) 49 cm.
Sett de midterste (14) 16 (18) 20
(22) 24 m på en hj.p til hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,2,1,1,1 m = (18) 19 (20) 22
(25) 26 m til skulder.
Strikk til arb måler (38) 42 (46) 50
(54) 55 cm. Sett m på en hj.p til
skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (56) 56 (60) 64 (68) 72
m på strømpep nr 2½. Strikk 5 cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 3. Strikk 2
omg glattstrikk, samtidig som det
på første omg felles jevnt fordelt til
(50) 52 (54) 58 (62) 62 m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem under erme.
Sett et merke rundt de midterste
(16) 18 (20) 20 (22) 24 m =
merkem for mønster.
Strikk mønster over de midterste
merkem, de øvrige m strikkes i

glattstrikk hele arb, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem under erme.
Gjenta økningene hver (3) 2½
(2½) 2½ (2½) 2 cm til i alt (64) 70
(76) 80 (86) 92 m.
Strikk til ermet måler ca (25) 28
(31) 34 (37) 40 cm, eller ønsket
lengde.
Fell 8 m midt under ermet.
Strikk videre frem og tilbake i
glattstrikk og mønster som før,
samtidig som det felles ytterligere
i hver side annenhver p 2,2,1,1 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (100) 104 (108) 112
(112) 116 m på rundp nr 2½ rundt
halsen. M-tallet må være delelig
på 4.
Strikk 4 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr
Fell av med r og vr m.

GENSER
Hefte 1301, nr 25
Genser med vaffelmønster
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (61) 63 (66) 72 (74) 80
cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 33 (36)
40 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka, mandarin
petit, sandnes mini duett
Garnmengde:
Cerise 4627: (100) 150 (200) 250
(250) 300 gram
Mørk Rød 4228: (100) 100 (150)
150 (200) 250 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk, 29 m mønster
etter diagram på p nr 3 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (176) 184 (192) 208
(216) 232 m med mørk rød på
rundp nr 3. Skift til rundp nr 2½ og
strikk (9) 10 (11) 12 (13) 13 cm
glattstrikk rundt.
Strikk 1 omg vr til brettekant. Alle
mål tas fra her.
Sett et merke i hver side med (88)
92 (96) 104 (108) 116 m til hver
del. Skift til rundp nr 3 og strikk (9)
10 (11) 12 (13) 13 cm glattstrikk,
samtidig som det felles til lomme
på siste omg slik: Strikk (15) 16
(16) 17 (17) 18 m, fell (18) 18 (20)
22 (24) 24 m, strikk (22) 24 (24) 26
(26) 32 m, fell (18) 18 (20) 22 (24)
24 m, strikk omg rundt.
Strikk opp rundt oppleggskanten 1
m i hver m med mørk rød på rundp
nr 2½.

Brett brettekanten og strikk 1 m fra
hver p r sm omg rundt, der det er
felt strikkes m fra belegget.
Skift til cerise og strikk til arb måler
(17) 19 (21) 23 (25) 26 cm. Strikk
vaffelmønster etter diagram til arb
måler (26) 29 (32) 35 (38) 39 cm.
OBS! Slutt med de 3 første omg i
diagram. Strikk 1 omg glattstrikk.
Fell 12 m i hver side (= 6 m på
hver side av merkene).
Legg arb til side, og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) 52
m med mørk rød på strømpep nr
2½.
Strikk 4 cm glattstrikk rundt, 1 omg
vr til brettekant. Alle mål tas fra
her. Sett et merke rundt 1. og siste
m på omg. Skift til strømpep nr 3.
Strikk (7) 8 (9) 10 (11) 14 cm
glattstrikk, skift til cerise og fortsett
i glattstrikk, samtidig som det
økes 1 m på hver side av merke
annenhver cm. Strikk til arb måler
(15) 17 (19) 21 (23) 27 cm. Strikk
1 omg glattstrikk og reguler mtallet til (64) 72 (72) 80 (88) 88 m.
Strikk vaffelmønster etter diagram
til arb måler (24) 27 (30) 33 (36)
40 cm. OBS! Slutt med de 3 første
omg i diagram.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det felles 12 m midt under
erme.
Strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Strikk ermene inn over de felte m
på for- og bakstykke med cerise
på rundp nr 3 = (256) 280 (288)
320 (344) 360 m.
Strikk 1 omg med cerise og
glattstrikk. Fell raglan slik:
Strikk 2 r sm, strikk til 2 m før
neste sammenføyning, strikk 2 m
vridd r sm*. Gjenta fra *-* omg
rundt = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg
(4) 5 (6) 7 (7) 7 ggr. Skift til mørk
rød, og gjenta raglanfellingene til i
alt (8) 9 (11) 12 (12) 13 ggr.
Skift til cerise, og fortsett med
raglanfellingene til i alt (23) 25 (27)
29 (31) 31 ggr, der det er mulig.
Samtidig når det er felt (18) 18
(19) 20 (21) 22 ggr,
settes de midterste (10) 12 (12) 12
(14) 14 m på forstykket på en hj.p,
og strikk videre frem og tilbake.

Fell videre i hver side annenhver p
til hals 3 m til raglanfellingene er
strikket ferdig.
La de resterende m være på p.
Montering og halskant:
Sett et merke midt foran.
Strikk opp rundt halsen slik:
Beg (5) 6 (6) 6 (7) 7 m inn på
vestre side av merke, strikk opp 1
m i hver m og legg opp (10) 12
(12) 12 (14) 14 m nye m = ca
(102) 106 (110) 122 (134) 134 m
med cerise på rundp nr 3.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell 1 m i hver side hver 4. p (3)
4 (4) 4 (5) 5 ggr, videre 1 m i hver
side annenhver p 3 ggr, la m være
på p.
Strikk opp langs skråen på
halskanten, strikk r over m på p,
strikk opp over den andre skråen
med cerise på p nr 3. Strikk 4 p
frem og tilbake i vr-glattstrikk (= vr
på r-siden og r på vr-siden). Fell
av.
Sy sm under ermene.
Brett de 2 siste p på halskanten
dobbelt mot vr-siden og sy til.
Sy de opplagte nye m på
halskanten til på baksiden.

