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Modell 01

XS-XL

MOHAIR

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

Design: Trine Lise Høyseth
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Design: Liv Stangeland, Olaug Beate Bjelland, Brit Frafjord Ørstavik

florlette plagg i våre to eksklusive
mohair-kvaliteter: SILK MOHAIR og KITTEN
MOHAIR. Mohair gir et superlett uttrykk
alene og er spennende i bruk sammen med
andre garnkvaliteter.
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GARN: SILK MOHAIR
KITTEN MOHAIR

Nr 1
Lang jakke med volanger
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 92 (101) 109 (118)
cm
Hel lengde: (76) 78 (80) 82 (84)
cm
Ermelengde: 48 cm i alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Vinrød 4554: (150) 150 (200) 200
(250) gram
Tilbehør:
1 knapp
Hjelmtvedt K340872
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5½
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk på p nr 4½ = 10
cm
Rillestrikk:
Strikkes r på alle p
Forkanter og krage:
Forkanter og krage strikkes med
dobbelt garn. Nøst opp 2 små
nøster som strikkes med i hver
side til forkanter og krage.
For- og bakstykke:
Legg opp (313) 341 (369) 397
(425) m på rundp nr 5½. Strikk 5
cm glattstrikk frem og tilbake. Skift
til rundp nr 4½, og strikk 1 r, *2 r
sm*, gjenta fra *-* p ut = (157) 171
(185) 199 (213) m. Strikk 1 p r fra
vr-siden. Strikk 5 m rillestrikk
med dobbel tråd, diagram med
enkel tråd til det gjenstår 5 m,
strikk 5 m rillestrikk med dobbel
tråd. Strikk diagrammet en gang.

Strikk videre slik: Strikk 5 m
rillestrikk med dobbel tråd, 7 m
diagram
med
enkel
tråd,
glattstrikk til det gjenstår 12 m,
strikk 7 m diagram, 5 m rillestrikk
med dobbel tråd.
Sett et merke i hver side med (41)
44 (48) 51 (55) m til hvert
forstykke og (75) 83 (89) 97 (103)
m til bakstykke. Strikk til arb måler
(12) 13 (14) 15 (16) cm.
Fell 2 m i hver side ved å strikke 2
r sm før merkene og 2 vridd r sm
etter merkene. Gjenta fellingene
hver 7. cm i alt 6 ggr = (133) 147
(161) 175 (189) m.
Når arb måler (48) 49 (50) 51 (52)
cm, strikkes 1 knapphull på høyre
forkant slik: Strikk 2 r, fell 2 m som
legges opp igjen på neste p.
Øk til krage ved å ta 1 kast på p
etter 1. m og før siste m på p.
På neste p strikkes kastet vridd r
for å unngå hull. Gjenta økningen
til krage hver 2. p 10 ggr, og
deretter hver 4. p 5 ggr = 20 m til
krage som strikkes i riller med
dobbelt garn.
Samtidig når arb måler (50) 51
(52) 53 (54) cm, felles det til hals i
hver side fra r-siden slik: Strikk til
etter diagram, ta 1 m løs av p, 1 r,
trekk den løse m over, strikk til 2 m
før diagram, 2 r sm, strikk p ut.
Gjenta fellingen hver 4. p i alt (7) 7
(8) 8 (9) ggr. OBS!
Samtidig, når arb måler (57) 58
(59) 60 (61) cm, felles det 6 m i
hver side til ermehull, = 3 m på
hver side av merkene. Strikk hver
del ferdig for seg.
Venstre forstykke:
Strikk frem og tilbake. Fortsett
økningen til krage og fellingen til
hals, samtidig som det felles det
til ermehull i siden annenhver p (1)
1,1,1
(2,1,1,1)
2,2,1,1,1
(2,2,1,1,1,1) m.
Når alle økninger og fellinger er
strikket = (39) 40 (41) 42 (44) m
på p. Strikk videre til ermehullet
måler (19) 20 (21) 22 (23) cm, og
arb måler (76) 78 (80) 82 (84) cm.
Fell av de ytterste (19) 20 (21) 22
(24) skulderm (= 20 krage m igjen
på p).
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trikk rillestrikk over krage m slik:
*Strikk 2 p r over alle m, 2 p r over
de ytterste 15 m mot midt foran*,
gjenta fra *-* til kragen måler ca
(6) 6 (6) 7 (7) cm innerst på det
smaleste (= den siden som skal
sys til i nakken på bakstykke). Sett
m på en hj.p.
Høyre forstykke:
Strikk
som
venstre,
speilvendt.

men

Bakstykke:
= (57) 65 (71) 79 (85) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell til ermehull i hver side som på
forstykkene = (55) 59 (61) 65 (69)
m. Strikk til arb måler (74) 76 (78)
80 (82) cm. Fell av de midterste
(15) 17 (17) 19 (19) m til nakke og
hver del strikkes ferdig for seg.
Strikk frem og tilbake og fell 1 m
mot nakken = (19) 20 (21) 22 (24)
skulderm. Strikk til arb måler (76)
78 (80) 82 (84) cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Ermer:
1. volang:
Legg opp (70) 70 (70) 84 (84) m
på strømpep nr 5½. Strikk 8 omg
glattstrikk rundt. Fell ved å strikke
2 r sm omg rundt = (35) 35 (35) 42
(42) m. Skift til strømpep nr 4½.
Strikk 1 omg vr og 5 omg
glattstrikk. Legg arb til side.
2. volang:
Legg opp (70) 70 (70) 84 (84) m
på strømpep nr 5½. Strikk 6 omg
glattstrikk rundt. Fell ved å strikke
2 r sm omg rundt = (35) 35 (35) 42
(42) m.
Skift til strømpep nr 4½, strikk 1
omg vr. Legg den 2. volangen over
den 1. volangen, og strikk 1 m fra
hver volang r sm. Strikk 3 omg r.
Legg arb til side.
3. volang:
Legg opp (70) 70 (70) 84 (84) m
på strømpep nr 5½. Strikk 4 omg
glattstrikk rundt. Fell ved å strikke
2 r sm omg rundt = (35) 35 (35) 42
(42) m.
Skift til strømpep nr 4½, strikk 1
omg vr. Legg den 3. volangen over
den 2. volangen og strikk 1 m fra
hver volang r sm.

Strikk 1 omg r. Strikk diagram 1
gang. Strikk glattstrikk, og sett et
merke der omg beg.
Når arb måler 15 cm, økes 1 m på
hver side av merke. Gjenta
økningen hver (3.) 2½. (2½.) 2½.
(2.) cm i alt (10) 12 (13) 12 (14)
ggr = (55) 59 (61) 66 (70) m.
Strikk til arb måler 48 cm, eller til
ønsket lengde. Fell 6 m midt under
ermet (= 3 m på hver side av
merke). Strikk glattstrikk frem og
tilbake samtidig som det felles i
hver
side
annenhver
p
(2,2,2,1,2,2,2,3)
2,2,2,1,2,2,2,3
(2,2,2,1,2,2,2,3) 2,2,2,1,1,2,2,2,3
(2,2,2,1,1,2,2,2,3) m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Mask sm kragen
midt bak, og sy den fast langs
nakken kant i kant. Sy i ermene og
knappen.

Sett et merke i hver side med (33)
36 (39) 42 m til hvert forstykke,
(65) 71 (77) 83 m til bakstykke.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.

Nr 2
Kort jakke
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 94 (102) 110 cm
Hel lengde foran: (42) 43 (44) 45
cm inkl. kant nede
Hel lengde midt bak: (56) 58 (60)
62 cm
Ermelengde: 30 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Natur 1012: (100) 100 (150) 150
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5
Rundp og strømpep nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r
Vr- glattstrikk:
Vr på r-siden, r på vr-siden
For- og bakstykke:
Legg opp (31) 35 (39) 43 m på
rundp nr 5½. Strikk glattstrikk frem
og tilbake, samtidig som det
legges opp 2 nye m i hver side
annenhver p i alt (14) 15 (16) 17
ggr = (87) 95 (103) 111 m. Arb
måler (14) 15 (16) 17 cm.
Legg opp (22) 24 (26) 28 nye m i
hver side.
Strikk slik: 1 kantm, 12 m vrglattstrikk, glattstrikk til det
gjenstår 13 m, 12 m vr-glattstrikk,
1 kantm.
Strikk med denne inndelingen til
arb måler ca 22 cm, målt fra
forkanten.
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Bakstykke:
= (59) 65 (71) 77 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell til ermehull i hver side
annenhver p (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1)
2,1,1,1 m = (51) 57 (63) 67 m.
Strikk til ermehullet måler (18) 19
(20) 21 cm.
Fell av.
(De midterste (23) 25 (27) 29 m til
nakke, (14)16 (18) 19 skulderm i
hver side.
Høyre forstykke:
= (30) 33 (36) 39 m.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykket, samtidig som
det felles ved forkantene til v-hals
slik: Strikk 1 kantm, 12 m vrglattstrikk, 2 vridd r sm, strikk
glattstrikk p ut. Gjenta fellingene
annenhver p i alt (12) 13 (14) 15
ggr = (14) 16 (18) 19 skulderm.
Strikk til ermehullet måler (18) 19
(20) 21 cm. Fell av.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Fell til v-hals slik: Strikk til det
gjenstår 15 m, 2 r sm, strikk p ut.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 m på
strømpep nr 5.
Strikk 2 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke rundt 2 m midt under
erme. Skift til strømep nr 5½.
Strikk glattstrikk rundt og øk 1 m
på hver side av merke. Gjenta
økningene hver 4. cm til i alt (50)
52 (54) 56 m. Strikk til arb måler
30 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermetopp i hver side annenhver p
(2,2,1,1,1,1,1,2,3,4)
2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4 m.
Fell av de resterende 8 m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Kant nede på jakken:
Strikk opp 1 m i hver m på rundp
nr 5 langs kanten nede på jakken
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 2 cm vr-bord 1 vr, 1 r
innenfor 1 kantm i hver side.
Fell av.
Kanter langs forkanter og
nakke:
Strikk opp 1 m i hver m men hopp
over hver 4 m på rundp nr 5 langs
forkanter og nakke. Strikk 3 p
glattstrikk frem og tilbake. Fell løst
av.

Nr 3
Kjole i KITTEN MOHAIR
Størrelse:
(XXS-XS) S (M) L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 88 (95) 101 (107)
cm
Hel lengde: ca (76) 77 (78) 80 (82)
cm
Ermelengde: 16 cm
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (200) 200 (250)
250 (250) gram
Vinrød 4554: 50 gram alle str
Veiledende strikkepinner:
Rundp nr 2½, 3½ og 4
Strømpep nr 2½ til sløyfe
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 4, 26 m
perlestrikk på p nr 2½ = 10 cm
Kantm:
Strikk r på alle p (= rille).
Perlestrikk:
1. p: Strikk 1 r, 1 vr p ut.
2. p: Strikk r over vr, vr over r.
Gjenta 2. p.

For- og bakstykket:
Legg opp (210) 225 (240) 255
(270) m med gråmelert på rundp
nr 2½. Strikk 7 cm perlestrikk
rundt. Skift til rundp nr 4.
Strikk 1 p r fra vr-siden (= rille),
samtidig som det felles (42) 45
(48) 51 (54) m jevnt fordelt = (168)
180 (192) 204 (216) m.
Sett et merke i hver side med (84)
90 (96) 102 (108) m til hver del.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
20 cm.
Fell 2 m i hver side ved å strikke 2
r sm etter hvert merke og vridd r
sm før hvert merke = 4 m felt.
Gjenta fellingene hver 4. cm i alt 6
ggr = (144) 156 (168) 180 (192) m.
Strikk 1 omg vr-bord rundt 2 r, *2
vr, 4 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2
vr, 2 r.
Strikk til arb måler 50 cm. Øk 1 m
på hver side av hvert merke ved å
ta opp tråden mellom 2 m og strikk
den vridd r = 4 m økt. Gjenta
økningene hver 3. cm i alt 3 ggr =
(156) 168 (180) 192 (204) m.
OBS! De økte m strikkes i vr-bord.
Strikk til arb måler (62) 62 (62) 63
(63) cm.
Fell 10 m i hver side til ermehull (=
5 m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (75) 83 (83) 90 (90) m
med gråmelert på p nr 2½. Strikk 3
cm perlestrikk frem og tilbake.
Skift til rundp nr 4.
Strikk 1 p r fra vr-siden (= rille),
samtidig som det felles (15) 17
(17) 18 (18) m jevnt fordelt = (60)
66 (66) 72 (72) m.
Skift til rundp nr 4. Strikk glattstrikk
frem og tilbake med 2 kantm i hver
side til arb måler 10 cm.
Strikk videre glattstrikk rundt til
erme måler 16 cm.
Strikk 2 cm vr-bord slik: 1 vr, 4 r,
*2 vr, 4 r*, gjenta fra *-*, slutt med
1 vr.
Erme måler ca 18 cm.
Fell 10 m midt under erme (= 5 m
på hver side av omg beg).
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.

Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felte m på
for- og bakstykke = (236) 260
(272) 296 (308) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omg beg ved en sammenføyning
på bakstykke.
Strikk 2 omg som m viser.
Strikk vr-bord innenfor 2 m r i hver
sammenføyning, samtidig som
det felles til raglan slik: Strikk til 3
m før første merke, ta 1 m løs av,
strikk 1 m r/vr, trekk den løse m
over, strikk 2 m r, 2 m r/vr sm.
Gjenta fellingene ved hvert merke
= 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg
til det er felt i alt (15) 17 (18) 20
(21) ggr = (116) 124 (128) 136
(140) m.
Skift til rundp nr 3½ og vinrød.
Strikk 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r,
1 omg vr.
Fell av med r m.
Montering:
Sy sm under ermene.

Nr 4
Genser med fletter og
vrangt glattstrikk
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 86 (95) 103 (112)
120 (126) cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (60) 62
(64) cm
Ermelengde: 47 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Mørk lilla 4855: (200) 200 (250)
250 (300) 300 (350) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
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Strikkefasthet:
22 m mønster på p nr 4 = 10 cm
19 m vr-glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden, og r på vrsiden
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 192 (200) 224
(240) 264 (280) m på rundp nr 4
og strikk 15 cm diagram rundt.
På siste omg felles (20) 28 (20) 28
(28) 36 (40) m jevnt fordelt (fell
kun over vr m) = (156) 164 (180)
196 (212) 228 (240) m.
Fortsett
med
vr-glattstrikk,
samtidig
som
diagrammet
fortsetter over 2 m midt foran og
bak.
Sett et merke i hver side med (78)
82 (90) 98 (106) 114 (120) m til
hver del.
Når arb måler (37) 38 (39) 40 (39)
40 (42) cm felles 2 m i hver side til
ermehull (= 1 m på hver side av
merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (76) 80 (88) 96 (104) 112 (118)
m.
Fortsett med vr-glattstrikk og
diagram frem og tilbake, og fell
ytterligere i hver side annenhver p
2,2,1 m.
Når arb måler (51) 53 (55) 57 (57)
59 (61) cm felles de midterste (24)
24 (28) 34 (38) 40 (42) m til nakke,
og hver side strikkes ferdig for
seg.
Fell
ytterligere
mot
nakken
annenhver p 2,2,1 m = (16) 18
(20) 21 (23) 26 (28) skulderm.
Strikk til arb måler (54) 56 (58) 60
(60) 62 (64) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Fell
ytterligere
mot
halsen
annenhver p 2,2,2,2,1,1,1 m = (16)
18 (20) 21 (23) 26 (28) skulderm.
Strikk til arb måler (54) 56 (58) 60
(60) 62 (64) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (44) 48 (48) 52
(52) m på strømpep nr 4, og strikk
9 cm diagram rundt, samtidig
som det på siste omg felles 4 m
jevnt fordelt (fell kun over vr m) =
(36) 36 (40) 44 (44) 48 (48) m.
Fortsett med vr-glattstrikk og
diagram over de 2 midterste m på
erme
Når arb måler 10 cm økes 2 m
midt
under
erme.
Gjenta
økningene hver 2. cm til i alt (64)
68 (72) 76 (80) 84 (84) m.
Når erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde felles 2 m midt
under erme.
Strikk frem og tilbake, og fell
ytterligere i hver side annenhver p
2,2,1 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
Strikk opp (104) 108 (112) 116
(120) 124 (128) m rundt halsen på
rundp nr 4. M-tallet må være
delelig på 4.
Strikk 3 cm diagram rundt.
Fell av med r og vr m.

Forstykke:
= (76) 80 (88) 96 (104) 112 (118)
m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(43) 45 (47) 49 (49) 51 (53) cm.
Fell de midterste (12) 12 (16) 22
(26) 28 (30) m til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
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Hals
Størrelse:
One size
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Mørk lilla 4855: 100 gram
Tilbehør:
4 knapper
Hjelmtvedt K321930
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

Legg opp 68 m på rundp nr 4, og
strikk 80 cm diagram innenfor 1
kantm i hver side.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Legg oppleggskanten til langs
den lange siden.
Sy til med pene sting. Sy fast 4
knapper som vist på skissen.

Nr 5
Genser med 3 tråder
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 89 (96) 102 (109)
116 cm
Lengde: (58) 60 (62) 64 (66) 68
cm
Ermelengde: (45) 44 (43) 43 (42)
42 cm, eller ønsket lengde
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 m)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)

Bakstykket:
= (37) 40 (43) 46 (49) 52 m.
Strikk diagram frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver p
(2,1,1) 2,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1
(2,1,1,1,1) 2,1,1,1,1 m = (29) 32
(33) 36 (37) 40 m.
Strikk til ermehullet måler (17) 18
(19) 20 (21) 22 cm.
Sett de midterste (17) 18 (19) 20
(21) 22 m på en hj.p til nakke, og
fell de resterende (6) 7 (7) 8 (8) 9
skulderm i hver side.
Forstykket:
= (37) 40 (43) 46 (49) 52 m.
Strikk som bakstykke.

Garnmengde:
KITTEN MOHAIR
Ink 6863: (150) 150 (150) 200
(200) 200 gram
Petrol 6554: (150) 150 (150) 200
(200) 200 gram
SILK MOHAIR
Grå 1076: (100) 100 (100) 150
(150) 150 gram

Ermer:
Legg løst opp (20) 22 (22) 24 (24)
24 m med 1 tråd i hver farge på
strømpep nr 10. Strikk 1 omg vr.
Strikk som for- og bakstykket til 1.
og 2. omg er gjentatt i alt 4 ggr,
samtidig som det økes 1 m på
slutten av siste omg = merkem
som strikkes vr hele tiden.
Strikk diagram som gjentas 2 ggr,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem. Gjenta
økningene hver (6.) 6. (5.) 5. (4.)
3½ cm i alt (5) 5 (6) 6 (7) 8 ggr =
(31) 33 (35) 37 (39) 41 m. Når
diagrammet er strikket ferdig (44
omg), strikkes det videre glattstrikk
til erme måler (45) 44 (43) 43 (42)
42 cm, eller ønsket lengde.
Fell 5 m midt under erme (=
merkem og 2 m på hver side).
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles 1 m i hver
side annenhver p i alt (4) 5 (5) 5
(6) 6 ggr.
Fell av de resterende (18) 18 (20)
22 (22) 24 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermer.
Halskant:
Sett m fra hj.p inn på rundp nr 10
= (34) 36 (38) 40 (42) 44 m. Strikk
1 omg r, samtidig som det økes
24 m jevnt fordelt = (58) 60 (62) 64
(66) 68 m.
Strikk vr-bord rundt 1 r, 1 vr til
halsen måler (39) 40 (40) 40 (41)
41 cm. Strikk 1 omg r.
Fell løst av fra vr-siden med r og vr
m.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 10
Strikkefasthet:
9 m glattstrikk med 3 tråder på p
nr 10 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg løst opp (74) 80 (86) 92 (98)
104 m med 1 tråd i hver farge på
rundp nr 10. Strikk 1 omg vr.
Strikk rundt slik:
1. omg: *1 r, 1 kast*, gjenta fra *-*
omg rundt.
2. omg: *1 vr, slipp ned kastet fra
forrige omg*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Gjenta disse 2 omg 6 ggr til.
Strikk diagram som gjentas til arb
måler (40) 41 (42) 43 (44) 45 cm.
Del arb med (37) 40 (43) 46 (49)
52 m til hver del, som strikkes
ferdig for seg.
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Nr 6
Kortermet genser i
perlestrikk og stor krave
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 87 (95) 103 (110)
120 cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 59 (60) 61
cm
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Lys grå 1032: (150) 200 (200) 250
(300) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4 og 4½
Strikkefasthet:
16 m perlestrikk på p nr 4½ = 10
cm
Perlestrikk:
1. omg/p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-*.
2. omg/p: Strikk vr over r, og r
over vr.
Gjenta 2. omg/p.
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (68) 72 (78) 84 (90) 98
m på rundp nr 4½, og strikk
perlestrikk frem og tilbake.
Strikk til arb måler 39 cm alle str.
Fell 2 m i hver side til ermehull.
Legg arb til siden.

Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 54 (56) 58
m på strømpep nr 4½, og strikk 7
cm perlestrikk rundt.
Fell 2 m midt under erme. Legg
arb til siden, og strikk et erme til på
samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (224) 236 (252) 264
(280) 300 m.
Sett et merke rundt 1 m i hver
sammenføyning (= første og siste
m på for- og bakstykke).
Fortsett med perlestrikk rundt og
fell til raglan ved hver merkem slik:
Strikk til 1 m før merkem, strikk 3
r/vr sm = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg
i alt (11) 12 (12) 13 (14) 15 ggr.
Fell de midterste (8) 11 (11) 12
(12) 14 m på fotstykke til hals, og
strikk videre frem og tilbake,
samtidig som det felles 2 m i beg
av hver p hele tiden og
raglanfellingene fortsetter der det
er mulig.
Strikk til det er felt i alt (18) 19 (20)
21 (22) 23 ggr på bakstykke.
Fell av.
Montering:
Sy sm sidene.
Sy sm under ermene.
Halskant:
Beg ved raglanfellingen på venstre
side og strikk opp 1 m i hver m/p,
men hopp over hver 4. m/p på
rundp nr 4, fra vr-siden langs
halsen.
Strikk 18 cm frem og tilbake slik: 3
m perlestrikk, glattstrikk til det
gjenstår 3 m, strikk 3 m perlestrikk.
Fell av.
Brett halskanten utover.

Forstykke:
Strikk på samme måte som
bakstykke. Legg arb til side og
strikk ermene.

Nr 7
Genser med raglan og
rundt bærestykke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 86 (94) 102 (110)
120 (126) cm
Hel lengde: (64) 64 (66) 68 (70) 70
(72) cm
Ermelengde: 47 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Natur 1012: (100) 100 (100) 150
(150) 150 (150) gram
Mørk lilla 5153: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm

For og bakstykke:
Legg opp (124) 130 (140) 154
(164) 180 (190) m med natur på
rundp nr 5½.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(47) 46 (47) 48 (49) 48 (49) cm.
Sett et merke i hver side med (62)
65 (70) 77 (82) 90 (95) m til hver
del.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene) =
(56) 59 (64) 71 (76) 84 (89) m til
hver del
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (30) 32 (34) 36
(36) m med natur på strømpep nr
5½, og strikk glattstrikk rundt.
Sett et merke midt under erme.
Når arb måler 2 cm økes 1 m på
hver side av merket, gjenta
økningene hver (4½.) 4. (3½.) 3½.
(3.) 3. (3.) cm til i alt (48) 50 (54)
56 (60) 62 (66) m.
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Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme.
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Raglan og rundt bærestykke:
Strikk ermene inn på for- og
bakstykke med natur på rundp nr
5½ = (196) 206 (224) 242 (260)
280 (298) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
På neste omg felles til raglan ved
hvert merke slik: Strikk 2 r sm
etter hvert merke og 2 vridd r
sm før hvert merke = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg
i alt (7) 7 (8) 8 (9) 10 (11) ggr =
(140) 150 (160) 178 (188) 200
(210) m.
Strikk
1
omg
glattstrikk
samtidig som m-tallet reguleres
til (140) 150 (160) 170 (180)
190 (200) m.
Strikk diagram A.
Skift til natur og strikk slik:
1. – 2. omg: Strikk *3 vr,
diagram B*, gjenta fra *-* omg
rundt.
3. omg: Strikk *1 vr, 2 vr sm,
diagram B*, gjenta fra *-* omg
rundt = (112) 120 (128) 136
(144) 152 (160) m.
4. – 5. omg: Strikk *2 vr,
diagram B*, gjenta fra *-* omg
rundt.
6. omg: Strikk *2 vr sm,
diagram B*, gjenta fra *-* omg
rundt = (84) 90 (96) 102 (108)
114 (120) m.
7. – 8. omg: Strikk *1 vr,
diagram B*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Fell av med vr m.
Montering:
Sy sm under ermene.

Nr 8
Genser i dobbel KITTEN
MOHAIR med fletter og
nagler
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (93) 100 (107) 113
(120) cm
Hel lengde målt midt bak: Ca (63)
65 (66) 67 (68) cm
Hel lengde målt midt foran: Ca (61)
63 (64) 65 (66) cm
Ermelengde: (45) 45 (45) 46 (46)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Natur 1002 (300) 350 (400) 450
(500) gram
Tilbehør:
12-18 nagler etter ønske
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 9
Strikkefasthet:
12 m glattstrikk med dobbel tråd
på p nr 9 = 10 cm

Bakstykke:
Legg opp (60) 64 (68) 72 (76) m
med dobbel tråd på rundp nr 9, og
strikk 9 p vr-bord frem og tilbake 1
r, 1 vr.
Legg arb til side.
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Forstykke:
Legg opp (60) 64 (68) 72 (76) m
med dobbel tråd på rundp nr 9, og
strikk 5 p vr-bord frem og tilbake 1
r, 1 vr.
For- og bakstykke:
Strikk delene inn på rundp, og sett
et merke rundt de midterste 18 m
på forstykke.
Strikk 2 omg vr-bord rundt over
alle m.
Alle mål tas fra her!
Strikk neste omg slik: Strikk vrbord over de midterste 18 m foran,
de øvrige m strikkes i glattstrikk,
samtidig som det felles 4 m jevnt
fordelt over bakstykkets m.
Sett et merke i hver side med (60)
64 (68) 72 (76) m til forstykke og
(56) 60 (64) 68 (72) m til
bakstykke.
Strikk diagram over de midterste
18 m, de øvrige m strikkes i
glattstrikk til arb måler (39) 41 (41)
42 (42) cm.
Fell 4 m i hver side til ermehull (=
2 m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (52) 56 (60) 64 (68) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell til ermehull i hver side
annenhver p 1,1 m = (48) 52 (56)
60 (64) m.
Strikk til ermehullet måler (11) 11
(12) 12 (13) cm.

Sett de midterste (18) 22 (24) 28
(32) m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 2,2,2,2,2 m. Strikk til
ermehullet måler (18) 18 (19) 19
(20) cm.
Sett de resterende (5) 5 (6) 6 (6)
skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (56) 60 (64) 68 (72) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (52) 56 (60) 64 (68)
m. Strikk som før til ermehullet
måler (6) 6 (7) 7 (8) cm.
Sett de midterste (18) 18 (18) 20
(22) m på en hj.p til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p
(4,3,2,1,1,1)
4,3,3,2,1,1
(4,4,3,2,1,1)
5,4,3,2,1,1
(5,4,4,2,1,1) m.
Strikk til ermehullet måler (18) 18
(19) 19 (20) cm.
Sett de resterende (5) 5 (6) 6 (6)
skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (24) 24 (26) 26 (28) m
med dobbel tråd på strømpep nr 9,
og strikk 5 omg vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk til arb måler 5 cm.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver 4. cm til i
alt (44) 44 (46) 46 (48) m.
Strikk til arb måler (45) 45 (45) 46
(46) cm, eller ønsket lengde.
Fell 4 m midt under erme til
ermehull, og strikk videre frem og
tilbake.
Fell til ermehull i hver side
annenhver p 2,2,1,1,1 m, og
deretter 2 m i beg på hver p til det
gjenstår 20 m.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

Halskant:
Strikk opp ca 1 m med dobbel tråd
i hver m rundt halsen på p nr, 9
inkl m på hj.p, samtidig som det
felles over de midterste 18 m på
forstykke slik: Strikk *2 m sm, 1 vr,
1 r*, gjenta fra *-* = i alt 110 – 120
m.
Strikk 9 omg vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fell av med r og vr m.
Sy i ermene.
Fest naglene på forstykke, se foto.

Nr 9
Jakke i SILK MOHAIR
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 96 (104) 112 cm
Hel lengde: (77) 78 (79) 80 cm,
målt midt foran
Ermelengde: (46) 45 (44) 43 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Khaki 3051: (150) 150 (150) 200
gram
Veiledende pinner:
3 rundp nr 5½ og 2 rundp nr 2½
Strømpep nr 2½ og 5½
Heklenål nr 4
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½, og 28
m vr-bord på p nr 2½ = 10 cm
Perlestrikk:
1. p: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta fra **.
2. p: Strikk r over vr, vr over r.
Gjenta 2. p.

Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
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For- og bakstykke:
Legg opp (33) 36 (39) 42 m på
rundp nr 5½ (= venstre forstykke),
legg deretter opp (102) 110 (118)
126 m på rundp nr 2½ (=
bakstykke), legg opp (33) 36 (39)
42 m på rundp nr 5½ (= høyre
forstykke) = (168) 182 (196) 210
m.
Strikk frem og tilbake på rundp nr
5½ over forstykkenes m, og rundp
nr 2½ over bakstykkets m slik (1. p
= vr-siden):
Strikk (11) 12 (13) 14 m
perlestrikk, (22) 24 (26) 28 m
glattstrikk (vr på vr-siden), strikk
vr-bord 2 r, 2 vr over bakstykkets
(102) 110 (118) 126 m, (beg og
slutt med 2 r fra vr-siden), strikk
(22) 24 (26) 28 m glattstrikk (vr
på vr-siden), (11) 12 (13) 14 m
perlestrikk.
Strikk 20 cm med denne inndeling,
målt midt bak.
Strikk videre på rundp nr 5½ over
alle m slik: Strikk glattstrikk
innenfor (11) 12 (13) 14 m
perlestrikk i hver side, samtidig
som det på første p felles jevnt
fordelt til (66) 72 (78) 84 m over
bakstykkets m = (132) 144 (156)
168 m.
Strikk til arb måler 59 cm, målt
langs forstykke.
Fell til ermehull slik:
Strikk (31) 34 (37) 40 m, fell 4 m,
strikk (62) 68 (74) 80 m, fell 4 m,
strikk (31) 34 (37) 40 m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (62) 68 (74) 80 m.
Fell ytterligere i hver side
annenhver p 2,1,1,1 m.
Strikk til ermehullet måler (18) 19
(20) 21 cm.
Fell løst av.
(= (22) 24 (26) 28 m til nakke og
(15) 17 (19) 21 m til hver skulder).
Høyre forstykke:
= (31) 34 (37) 40 m.
Strikk som m viser, og fell til
ermehull i siden som på bakstykke
= (26) 29 (32) 35 m.
Strikk til ermehullet måler (18) 19
(20) 21 cm.
Fell løst av de ytterste (15) 17 (19)
21 m i siden til skulder.

Krave:
Strikk
perlestrikk
over
de
resterende (11) 12 (13) 14 m til
arb fra fellingen rekker til midt bak
i nakken, ca (7½) 8 (8½) 9½ cm.
Fell av som m viser.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (56) 60 (64) 68 m på
strømpep nr 2½, og strikk 7 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke rundt første og siste
m på omg = merkem.
Skift til strømpep nr 5½.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det på første omg felles jevnt
fordelt til (36) 38 (40) 42 m.
Øk 1 m på hver side av merkem
hver (5½.) 5. (4½.) 4. cm til i alt
(50) 52 (56) 60 m.
Strikk til arb måler (46) 45 (44) 43
cm, eller ønsket lengde.
Fell 4 m midt under erme.
Strikk frem og tilbake, samtidig
som det felles til ermetopp i hver
side
annenhver
p
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,4)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,5
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,6)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,6 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene og
avfellingskantene på kraven.
Sy kraven til langs nakken med
skjulte sting.
Sy i ermer.
Heklet for- og halskant:
Hekle en kant krepsemasker med
dobbelt garn
langs venstre
forstykke, nakke, og ned langs
høyre forstykke med heklenål nr 4.

Nr 10
Innsvinget genser med
3 fletter foran
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (85) 94 (104) 113 cm
Hel lengde: (68) 70 (72) 74 cm
Ermelengde: 34 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (200) 250 (300) 350
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4 og 5
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm
6. p diagram B:
Strikk 4 vr, *sett 5 m på hj.p bak
arb, strikk 5 r, strikk de 2 første m
på hj.p r sm, strikk de 3 siste m på
hj.p r, sett 5 m på hj.p foran arb,
strikk 2 r sm, 3 r, strikk m på hj.p r,
strikk 4 vr*, gjenta fra *-* i alt 3 ggr.
Kantm:
Strikkes r på alle p.
Forstykke:
Legg opp (92) 100 (108) 116 m på
rundp nr 4 og strikk 5 p r frem og
tilbake. Skift til rundp nr 5 og
fortsett slik: Strikk 1 kantm, (16) 20
(24) 28 m glattstrikk, diagram A
over 58 m, (16) 20 (24) 28 m
glattstrikk, 1 kantm = (110) 118
(126) 134 m. Strikk til arb måler ca
(8) 8 (10) 10 cm, slutt med siste p i
diagrammet.
Forsettes
med
diagram B over de midterste 76 m.
Fell og øk som diagrammet viser.
Ved pil i venstre side = (74) 82
(90) 98 m. Når diagrammet er
strikket ferdig = (98) 106 (114) 122
m. Fortsett med diagram C over
de midterste 64 m.
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Strikk til arb måler (49) 50 (51) 52
cm. Fell til ermehull i hver side
annenhver p (3,1,1) 3,2,1,1
(3,2,2,1,1) 3,2,2,2,1,1,1 m = (88)
92 (96) 98 m. Strikk til arb måler
ca (62) 64 (66) 68 cm, slutt med
helt mønster. Strikk siste p i
diagrammet = 8 m felt over hver
flette = (64) 68 (72) 74 m. Sett de
midterste (32) 32 (34) 34 m på en
hj.p til hals, og hver side strikkes
ferdig for seg. Fell ytterligere mot
halsen annenhver p 2,1,1 m = (12)
14 (15) 16 skulderm. Strikk til arb
måler (68) 70 (72) 74 cm. Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Bakstykke:
Legg opp (80) 88 (96) 104 m på
rundp nr 4 og strikk 5 p r frem og
tilbake.
Skift til rundp nr 5 og fortsett med
glattstrikk til arb måler (10) 11 (12)
13 cm. Fell 1 m i hver side
innenfor 1 kantm, ved å strikke 2
vridd r sm etter kantm, og 2 r sm
før kantm. Gjenta fellingene hver
2½. cm i alt 9 ggr = (62) 70 (78) 86
m. Strikk til arb måler (36) 37 (38)
39 cm. Øk 1 m i hver side innenfor
kantm. Gjenta økningene hver 2.
cm i alt 6 ggr = (74) 82 (90) 98 m.
Strikk til arb måler (49) 50 (51) 52
cm og fell til ermehull i hver side
som på forstykke = (64) 68 (72) 74
m. Når arb måler (66) 68 (70) 72
cm, felles de midterste (36) 36
(38) 38 m til nakke, og hver side
strikkes ferdig for seg. Fell
ytterligere 2 m mot nakken på
neste p = (12) 14 (15) 16
skulderm. Strikk til arb måler (68)
70 (72) 74 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (58) 60 m på
strømpep nr 4, og strikk 1 omg r, 1
omg vr og 1 omg r. Skift til
strømpep nr 5 og fortsett med
glattstrikk til arb måler 4 cm. Fell 5
m jevnt fordelt på omg. Gjenta
fellingene når arb måler 8 cm =
(44) 46 (48) 50 m.

Sett et merke der omg beg. Strikk
til arb måler 12 cm. Øk 1 m på
hver side av merke. Gjenta
økningene hver (2½.) 2½. (2.) 2.
cm i alt (8) 9 (10) 11 ggr = (60) 64
(68) 72 m.
Strikk til arb måler 34 cm, eller til
ønsket lengde. Fell 6 m midt under
erme, (= 3 m på hver side av
merke). Strikk glattstrikk frem og
tilbake og fell i hver side
annenhver
p
(2,2,2,1,2,2,3)
2,2,2,1,1,2,2,3
(2,2,2,1,1,2,2,3)
2,2,2,1,1,2,2,2,3 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm i sidene. Sy sm skuldrene.
Strikk opp ca 96 - 106 m rundt
halsen på rundp nr 4. Strikk 1 omg
vr, 1 omg r og 1 omg vr.
Fell av med r m.
Sy i ermene.
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Nr 11

Nr 12

Hals i SILK MOHAIR

Hvit genser med sorte
striper

Størrelse:

One size
Plaggets mål:
Ca 144 x 30 cm
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Syrlig grønn 2005: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½

Legg opp 217 m på rundp nr 5½.
Strikk rundt 1 omg vr, 1 omg r, 1
omg vr, 1 omg r.
Strikk diagram til arb måler ca 30
cm, slutt med helt diagram.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr.
Fell av med r m.

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 96 (101) 110 cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
SILK MOHAIR
Hvit 1012: (100) 100 (150) 150
gram
KITTEN MOHAIR
Hvit 1001: (200) 200 (250) 300
gram
Svart 1099: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep nr 5½
Rundp og strømpep nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
Farge 1: 1 tråd i hvit silk mohair, 1
tråd i hvit kitten mohair.
Farge 2: 1 tråd i hvit silk mohair, 1
tråd i svart kitten mohair
Kantm: Strikkes r på alle p

For- og bakstykke:
Legg opp (89) 99 (105) 115 m
med farge 1 på rundp nr 6. Strikk 6
cm glattstrikk frem og tilbake med
1 kantm i hver side.
Legg opp (33) 35 (37) 39 nye m til
midt stykke foran. Sett et merke i
beg og slutten av de nye m. *Strikk
6 omg glattstrikk med farge 1 rundt
over alle (122) 134 (142) 154 m.
Del arb ved merkene.
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Strikk 6 p glattstrikk frem og
tilbake over bakstykkets m,
samtidig som det legges opp 1 ny
m i hver side til kantm på 1. p som
felles på siste p.
Skift til farge 2, strikk 6 p glattstrikk
frem og tilbake over midtstykke
foran samtidig som det legges
opp 1 ny m i hver side til kantm på
1. p som felles på siste p.* Gjenta
fra *-* til arb måler (38) 39 (40) 41
cm. Slutt med hel svart stripe, eller
i hvit stripe. Sett et merke i hver
side med (61) 67 (71) 77 m til hver
del. Fell 6 m i hver side til ermehull
(= 3 m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 m med
farge 1 på strømpep nr 6, og strikk
6 omg glattstrikk rundt. Sett et
merke rundt 2 m midt under erme,
og øk 1 m på hver side av merke.
Gjenta økningene hver 7. omg til i
alt (48) 50 (52) 54 m, samtidig
som det strikkes 4 omg med farge
2, 4 omg med farge 1, 4 omg med
farge 2. Videre med farge 1 til arb
måler 47 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme til
ermehull. Legg arb til side. Strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de felte m =
(194) 210 (222) 238 m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Strikk glattstrikk
rundt med farge 1, samtidig som
det felles til raglan annenhver omg
slik: Strikk *1 r, ta 1 m løs av, 1 r
trekk den løse m over, strikk til det
gjenstår 3 m før merke, strikk 2 r
sm, strikk 1 r *, gjenta fra *-* omg
rundt = 8 m felt. Når det er felt til
raglan (6) 7 (8) 9 ggr, skift til farge
2, og strikk 6 omg. Strikk videre
med farge 1 til det er felt til raglan i
alt (15) 16 (17) 19 ggr. Samtidig
etter (12) 13 (14) 16 raglanfellinger
settes de midterste (11) 13 (15) 17
m på forstykke på en hj.p til hals.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell til hals i hver side annenhver p
3,3,3 m. Sett de resterende m på
en hj.p.

Hals kant:
Strikk opp 1 m i hver m rundt
halsen, ta med de avsatte m med
farge 1 på strømpep nr 5½
samtidig som m-tallet reguleres til
= (74) 78 (80) 80 m. Strikk 10 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm under erme.
Sy sm stripene foran.
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