1403
KJÆRLIGHET FRA PINNE

DAME
PLAGG I ULIKE GARNKVALITER
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ENTEN DU SØKER EN VARM OG GOD
GENSER TIL HVERDAGSANTREKKET ELLER
ET KLESSMYKKE TIL DAGENE DU VIRKELIG
VIL SKINNE, HAR DENNE KOLLEKSJONEN FRA
SANDNES GARN NOE FINT FOR DEG.
Våre designere ønsker her å gi deg et favorittplagg uavhengig av type eller
humør. Derfor finner du alt fra florlette gensere i Silk Mohair til jakker strikket
på tykke pinner – alle med den myke, varmende teksturen og omsorgsfulle
følelsen til et strikket plagg.
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GARN: MINI ALPAKKA
SILK MOHAIR
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Design: Trine Lise Høyseth
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GARN: ALFA
LONDON SØLV
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GARN: ALPAKKA SILKE
3
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Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen
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GARN: SILK MOHAIR
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Modell 4 ••

8

Design Sandnes Garn
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MODELL 4
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Design Sandnes Garn

GARN: MERINO
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Design: Lene Holme Samsøe

GARN: SILK MOHAIR
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GARN: FRITIDSGARN
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Design Sandnes Garn: Olaug Beate Bjelland
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GARN: MINI DUETT
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GARN: ALPAKKA
SILK MOHAIR
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Design Sandnes Garn: Åsa Christiansen
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Design Sandnes Garn: Liv Stangeland

GARN: MANDARIN PETIT
SILK MOHAIR
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GARN: EASY, SILK MOHAIR
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Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn

Nr 1
Genser med stor krage
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 91 (100) 109 (117)
cm
Hel lengde: (70) 72 (74) 76 (78)
cm
Ermelengde: (36) 36 (34) 33 (31)
cm
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
MINI ALPAKKA:
Ink 6063: (300) 350 (400) 450
(500) gram
SILK MOHAIR:
Grå med glitter 6065: (150) 200
(200) 250 (250) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 6 og 7
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 7 = 10 cm
1 rille = Strikk 2 p r frem og
tilbake

Det legges opp nederst på
forstykke, legges ut m til ermer i
hver side, felles til hals og strikkes
nedover bakstykke.
Pga splitt, strikkes forstykke i to
deler i beg.
Forstykke, venstre side:
Legg opp (20) 22 (24) 26 (28) m
på rundp nr 6 med 1 tråd i hver
kvalitet, og strikk 2 riller frem og
tilbake. Skift til rundp nr 7, strikk
glattstrikk og innenfor 2 m r mot
splitten, til arb måler 10 cm. Fell 1
m i siden.
Gjenta fellingen når arb måler 17
cm = (18) 20 (22) 24 (26) m.

Strikk til arb måler 18 cm, slutt
med 1 p fra vr-siden. Sett m på en
hj.p og strikk den andre siden.
Forstykke, høyre side:
Legg opp (50) 54 (58) 62 (66) m
på rundp nr 6 med 1 tråd i hver
kvalitet, og strikk som vestre side,
men speilvendt = (48) 52 (56) 60
(64) m.
Strikk til arb måler 18 cm, slutt
med 1 p fra vr-siden.
Forstykke:
Sett venstre og høyre forstykke inn
på samme rundp nr 7 med rillene
mot hverandre = (66) 72 (78) 84
(90) m.
Fortsett med glattstrikk, men strikk
2 riller over de 4 m over splitten,
deretter glattstrikk over alle m.
Når arb måler 24 cm, felles det 1
m i hver side.
Gjenta fellingen hver 7. cm
ytterligere 2 ggr = (60) 66 (72) 78
(84) m.
Når arb måler (44) 46 (47) 49 (50)
cm, legges det opp nye m til ermer
på slutten av hver p i hver side:
(1,1,1,2,2,3,3,3,4,4,27)
1,1,1,2,2,2,3,3,4,4,27
(1,1,1,1,2,2,3,3,4,4,26)
1,1,1,1,2,2,3,3,4,4,24
(1,1,1,1,2,2,3,3,4,4,23) m = (162)
166 (168) 170 (174) m.
Strikk riller over de 3 ytterste m i
hver side og fortsett med
glattstrikk over de resterende m.
Når arb måler (62) 64 (66) 68 (70)
cm, felles de midterste (14) 14
(16) 16 (18) m av til hals, og hver
side strikkes for seg.
Fell
ytterligere
mot
halsen
annenhver p 2,1,1 m = (70) 72
(72) 73 (74) m.
Strikk til arb måler (70) 72 (74) 76
(78) cm.
Sett et merke = midt oppå
skulderen. Alle videre mål tas
herfra.
Strikk 2 cm, sett m på 1 hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Bakstykke:
Sett alle m tilbake på p igjen,
samtidig legges det opp (22) 22
(24) 24 (26) nye m bak til nakke =
(162) 166 (168) 170 (174) m.
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Strikk glattstrikk med 3 rillem i hver
side.
Når arb måler (15) 15 (16) 16 (17)
cm fra merket på skulderen, felles
det m i beg på hver p i hver side
slik:
(27,4,4,3,3,3,2,2,1,1,1)
27,4,4,3,3,2,2,2,1,1,1
(26,4,4,3,3,2,2,1,1,1,1)
24,4,4,3,3,2,2,1,1,1,1
(23,4,4,3,3,2,2,1,1,1,1) m
= (60) 66 (72) 78 (84) m.
Når arb måler (26) 26 (27) 27 (28)
cm, økes det 1 m i hver side.
Gjenta økningene hver 7. cm i alt
5 ggr = (70) 76 (82) 88 (94) m.
Strikk til arb måler (69) 71 (73) 75
(77) cm. Skift til rundp nr 6 og
strikk 2 riller.
Fell løst av.
Montering:
Brett arb ved merket på skulderen,
sy sm i sidene og under ermene.
Hals:
Strikk opp ca (54) 56 (58) 60 (62)
m rundt halsen på rundp nr 7 med
1 tråd i hver kvalitet.
Strikk 1 omg vr, samtidig som mantallet reguleres til (56) 58 (60)
62 (64) m.
Fortsett med mønster slik:
1. omg: Strikk r.
2. omg: Strikk vr.
3. omg: Strikk *1 r, 1 kast*, gjenta
fra *-* omg rundt.
4. omg: Strikk vr og slipp kastene
av p slik at det blir lange masker.
Gjenta 1. - 4. omg, samtidig når
halsen måler ca 10 cm, økes det
10 m jevnt fordelt på 1. omg i
mønsteret. Gjenta økningen når
halsen måler ca 20 cm. Strikk til
arb måler ca 35 cm. Fell løst av
etter 2. omg i mønsteret.

Nr 2
Genser med sikksakk
Størrelse:
(XS) S-M (M-L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 98 (111) 123 (135)
cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
cm
Ermelengde: 44 cm i alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
ALFA (94 % ull, 6 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
LONDON SØLV (20 gram = 150
meter)
Garnmengde:
ALFA:
Koks 1088: (650) 700 (750) 800
(850) gram
LONDON SØLV:
Sølv 1120: (40) 40 (60) 60 (80)
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (120) 138 (156) 174
(192) m på rundp nr 6 med ALFA,
og strikk 8 cm vr-bord rundt 3 r, 3
vr.
Skift til rundp nr 7, og strikk 1 omg
r, samtidig som det felles (8) 10
(12) 14 (16) m jevnt fordelt = (112)
128 (144) 160 (176) m.
Sett et merke i hver side med (56)
64 (72) 80 (88) m hver del.
Strikk diagram til arb måler (43)
44 (45) 46 (47) cm.
Fell 4 m i hver side til ermehull (=
2 m på hver side av merkene) og
strikk hver del ferdig for seg.

Forstykke:
= (52) 60 (68) 76 (84) m.
Strikk diagram frem og tilbake og
fell til ermehull i hver side,
annenhver p (0) 1,1 (2,1,1) 2,2,1,1
(2,2,2,1,1) m = (52) 56 (60) 64
(68) m.
OBS! Når det er strikket i alt (6) 6
(7) 7 (7) rapporter av diagram i
høyden, strikkes det ferdig med
ALFA og glattstrikk.
Når arb måler (54) 56 (58) 60 (62)
cm, felles de midterste (12) 12
(14) 14 (16) m til hals og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
halsen
annenhver p 2,1,1 m = (16) 18
(19) 21 (22) skulderm.
Strikk til arb måler (62) 64 (66) 68
(70) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Bakstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
forstykke og strikk videre til arb
måler (60) 62 (64) 66 (68) cm.
Fell de midterste (18) 18 (20) 20
(22) m til nakke, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell ytterligere 1 m mot nakken på
neste p = (16) 18 (19) 21 (22)
skulderm.
Strikk til arb måler (62) 64 (66) 68
(70) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
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Ermer:
Legg opp (24) 24 (30) 30 (30) m
på strømpep nr 6 med ALFA, og
strikk 8 cm vr-bord rundt 3 r, 3 vr.
Skift til strømpep nr 7 og strikk
glattstrikk.
Sett et merke i beg av omg.
Når arb måler 12 cm, økes det 1 m
på hver side av merket.
Gjenta økningene hver 2½. cm til i
alt (48) 50 (52) 54 (56) m.
Strikk til arb måler 44 cm, eller
ønsket lengde. Fell 4 m midt under
ermet.
Strikk videre frem og tilbake, og
fell ytterligere i beg av hver p 2 m
6 ggr i hver side.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene og sy i ermene.
Hals:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p rundt
halsen på rundp nr 6 med ALFA.
Strikk 1 omg vr, deretter 1 omg r
samtidig som m-tallet reguleres til
(64) 64 (68) 68 (72) m.
Strikk 6 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Øk 1 m i hvert felt med r m = (80)
80 (85) 85 (90) m. Fortsett med 3
r, 2 vr til halsen måler 12 cm.
Øk 1 m i hvert felt med vr m = (96)
96 (102) 102 (108) m.
Fortsett med 3 r, 3 vr til halsen
måler 24 cm.
Fell av med r og vr m.

Nr 3
Poncho med stor krage
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Bredde: (90) 100 (109) 119 cm
Hel lengde: (47) 52 (55) 60 cm
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Hvit 1002: (350) 400 (450) 500
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Forstykke:
Legg opp (269) 297 (325) 355 m
på rundp nr 3, og strikk 6 cm vrbord frem og tilbake slik: 1 kantm,
1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantm.
Strikk 1 p glattstrikk, samtidig
som det felles (25) 27 (31) 33 m
jevnt fordelt = (244) 270 (294) 322
m.
Fortsett med glattstrikk innenfor 5
forkantm i hver side som strikkes r
på alle p.
Strikk til arb måler (40) 45 (48) 52
cm.
Sett de midterste (24) 26 (28) 30
m på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg. Fell videre mot
halsen annenhver p (3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1 (4,2,2,1,1,1) 4,3,2,1,1,1
m = (100) 112 (122) 134 skulderm.
Strikk til arb måler (47) 52 (55) 60
cm. Sett m på en hj.p, og strikk
den andre siden på samme måte,
men speilvendt.
Sett et merke.

Bakstykke:
Sett delene inn på samme rundp
og legg opp (44) 46 (50) 54 nye m
mellom delene til nakke = (244)
270 (294) 322 m.
Strikk glattstrikk med forkantm i
hver side som på forstykke til arb
fra merke måler (41) 46 (49) 54
cm, samtidig som det på siste p
økes (25) 27 (31) 33 m jevnt
fordelt = (269) 297 (325) 355 m.
Strikk 6 cm vr-bord som nede på
forstykke.
Fell løst av med r og vr m.
Montering:
Ta m fra hj.p og strikk opp ca
(130) 134 (142) 150 m rundt
halsen. M-tallet må være delelig
med 2.
Strikk 25 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.

Nr 4
Kort genser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 82 (86) 92 (100)
cm
Hel lengde: (46) 48 (50) 52 (54)
cm
Ermelengde: Ca 47 cm alle str,
eller ønsket lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Syrlig grønn 2005/lys gråmelert
1032: (100) 100 (100) 150 (150)
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (154) 158 (166) 178
(190) m på rundp nr 4, og strikk 6
cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med (77)
79 (83) 89 (95) m til hver del.
Fortsett med diagram over
forstykkets m, beg ved pil for valgt
str, og glattstrikk over bakstykkets
m.
OBS! Når det ikke er nok m på
forstykkets til en flettevridning,
strikkes m i glattstrikk.
Strikk til arb måler (30) 31 (32) 34
(35) cm.
Fell 6 m (3 m på hver side av hvert
merke) i hver side til ermehull, og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (71) 73 (77) 83 (89) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell ytterligere i hver side
annenhver p 2,1,1 m.
Strikk til arb måler (44) 46 (48) 50
(52) cm.
Fell de midterste (21) 23 (23) 25
(27) m til nakke, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
ved
nakken
annenhver p 1,1 m = (19) 19 (21)
23 (25) skulderm.
Strikk til arb måler (46) 48 (50) 52
(54) cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (71) 73 (77) 83 (89) m.
Strikk diagram frem og tilbake, og
fell til ermehull som på bakstykke.
Strikk til arb måler (38) 40 (42) 44
(46) cm.
Fell de midterste (11) 13 (13) 15
(17) m til hals, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
ved
halsen
annenhver p 2,2,1,1,1 m = (19) 19
(21) 23 (25) skulderm.
Strikk til arb måler (46) 48 (50) 52
(54) cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (30) 30 (30) 32 (34) m
på strømpep nr 4, og strikk 6 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
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Fortsett med glattstrikk.
Sett et merke rundt 2 m midt under
erme, og øk 1 m på hver side av
merket.
Gjenta økningene hver 2. cm til i
alt (62) 64 (68) 68 (72) m.
Når erme måler 47 cm alle str,
eller ønsket lengde, felles 6 m midt
under erme.
Strikk glattstrikk videre frem og
tilbake, og fell ytterligere i hver
side annenhver p 2,2,1,1,3,4 m.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk
eller
mask
sammen
skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp (82) 86 (90) 94 (98) m
med rundp nr 4 rundt halsen, og
strikk 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell løst av.
Brett halskanten dobbel mot vrsiden, og sy til med løse sting.

Nr 5
Heklet jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 88 (95) 104 (114)
cm
Hel lengde: (56) 56 (58) 60 (62)
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
MERINOULL (100% merinoull, 50
gram = ca 105 meter)
Garnmengde:
Svart 1099: (650) 700 (750) 800
(850) gram
Tilbehør:
(7) 7 (7) 7 (8) knapper
Hjelmtvedt K180192
Veiledende heklenål:
Heklenål 3½ mm
Strikkefasthet:
19 st med heklenål nr 3½ = 10 cm
1. st = 3 lm
Fell 1 st midt i arb ved å hekle 2
st sm slik:
Hekle 1 st, men stopp når det
gjenstår 2 løkker på nålen. Hekle 1
st til, men stopp når det gjenstår 3
løkker på nålen. Ta 1 kast på nålen
og trekk tråden gjennom alle 3
løkkene på en gang.
Fell i beg av arb slik:
Hekle 1 kjm istedenfor 1 st.
Fell i slutten av arb slik:
La være å hekle de st som skal
felles.
For- og bakstykke:
Legg opp (164) 172 (184) 204
(220) lm. Vend og hekle 1 st i hver
lm = (164) 172 (184) 204 (220) st.
Sett et merke i hver side med (40)
42 (45) 50 (54) st til hvert forstykke
og (84) 88 (94) 104 (112) st til
bakstykke.
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Hekle 1 st i hver st frem og tilbake
til arb måler 17 cm.
Fell 1 st på hver side av merkene.
Hekle til arb måler 22 cm.
Gjenta fellingene = (156) 164
(176) 196 (212) st.
Hekle til arb måler (39) 38 (39) 40
(41) cm.
Fell til ermehull ved å la være å
hekle 8 st i hver side (4 st på hver
side av merkene). Hekle hver del
ferdig for seg.
Bakstykke:
= (72) 76 (82) 92 (100) st.
Hekle st som tidligere og fell
videre annenhver rad 3,2,2,1,1 st.
Hekle til arb måler (54) 54 (56) 58
(60) cm. Fell til nakke ved å la
være å hekle de midterste (26) 28
(30) 32 (34) st, og hekle hver side
ferdig for seg.
Fell ytterligere 1 m mot nakken =
(13) 14 (16) 20 (23) st til skulder.
Hekle til arb måler (56) 56 (58) 60
(62) cm.
Hekle den andre siden på samme
måte.
Forstykke:
= (34) 36 (39) 44 (48) st.
Hekle og fell til ermehull i siden
som på bakstykke = (25) 27 (30)
35 (39) st.
Når arb måler (48) 48 (50) 51 (53)
cm, felles de ytterste (5) 6 (6) 6 (6)
st til hals. Fell deretter hver rad
(3,2,1,1)
3,2,1,1
(3,2,1,1,1)
3,2,2,1,1 (3,3,2,1,1) st = (13) 14
(16) 20 (23) st til skulder.
Hekle til arb måler (56) 56 (58) 60
(62) cm.
Hekle det andre forstykket på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) lm.
Hekle st frem og tilbake som på
for- og bakstykke.
Når arb måler (7) 7 (7) 6 (6) cm
økes 1 m i hver side ved å hekle 2
st i første og siste st.
Gjenta økningene hver (5.) 4. (4.)
3½. (3.) cm til i alt (62) 66 (70) 74
(78) st.
Hekle til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell for ermetopp i hver side hver
rad 3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2 st.
Hekle et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy sm ermene, og sy i ermene.
Kanter:
Hekle en omg fm nede på jakken,
langs forstykkene og langs
nakken.
Sy i knappene jevnt fordelt på
venstre forstykke og bruk fm som
knapphull.

Nr 6
Jakke med hullmønster
Størrelse:
(XS-S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 94 (105) 115 cm
Hel lengde: (50) 51 (52) 53 cm
Ermelengde: (47) 46 (45) 44 cm
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Lyng 4853: (150) 150 (150) 200
cm
Tilbehør:
9 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5½
Strikkefasthet:
15 m mønster på p nr 5½ = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg løst opp (123) 139 (155) 171
m på rundp nr 4½, og strikk 10 cm
vr-bord frem og tilbake slik: (1. p =
vr-siden) 1 kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (30) 34 (38) 42 m til hvert
forstykke og (61) 69 (77) 85 m til
bakstykke.
Skift til rundp nr 5½, og strikk
diagram innenfor kantm til arb
måler 31 cm, alle str.

Fell 5 m i hver side til ermehull
(merkem + 2 m på hver side), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (57) 65 (73) 81 m.
Fortsett med mønster og fell til
ermehull i hver side, annenhver p
(1,1,1) 2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1
m = (51) 55 (59) 63 m.
Strikk til arb måler (49) 50 (51) 52
cm. Sett de midterste (29) 31 (31)
33 m på en hj.p til nakke og strikk
hver side ferdig for seg. Skråfell til
skulder fra ermehullsiden (5,6) 6,6
(7,7) 7,8 m.
Venstre forstykke:
= (28) 32 (36) 40 m.
Fell til ermehull i siden som på
bakstykke. Strikk til arb måler (42)
43 (44) 45 cm. Sett de ytterste (6)
7 (7) 8 m på en hj.p til hals. Fell
ytterligere mot hals annenhver p
3,2,1,1,1 m.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som på bakstykke.
Høyre forstykke:
Strikk som venstre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 46 m på
strømpep nr 4½, og strikk 8 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr, samtidig som
m-tallet reguleres til (34) 34 (42)
42 m på siste omg.
Første m er merkem og strikkes
hele tiden vr, og er ikke med i
mønster.
Skift til strømpep nr 5½, og strikk
diagram til arb måler (15) 12 (20)
15 cm. Øk 1 m på hver side av
merkem. Gjenta økningene hver
(5.) 4. (5.) 5. cm i alt (6) 8 (5) 6 ggr
= (46) 50 (52) 54 m. De nye m
strikkes med i mønster etter hvert.
Strikk til arb måler (47) 46 (45) 44
cm, eller ønsket lengde.
Fell merkem, og strikk videre frem
og tilbake. Fell i hver side
annenhver p 2,2,1,1 m, deretter
hver 4. p 1 m (6) 7 (8) 8 ggr, og til
slutt annenhver p 2 m 4 ggr.
Fell av de resterende (5) 7 (7) 9 m.
Strikk et erme til på samme måte.
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Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
venstre forkant.
Strikk 5 p vr-bord frem og tilbake 1
r, 1 vr. Fell av med r og vr m.
Strikk høyre forkant på samme
måte, men med 9 knapphull jevnt
fordelt på 2. p.
Det nederste ca 2 cm fra kanten,
og det øverste i halskanten som
strikkes til slutt.
Knapphull: 2 r sm, 1 kast.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
halsen, og reguler m-tallet til (87)
91 (93) 95 m. Strikk 5 p vr-bord
frem og tilbake 1 r, 1 vr. Husk det
siste knapphullet.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.

Nr 7
Jakke i fritidsgarn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: ca (84) 92 (98) 106
(112) 121 cm
Hel lengde: (74) 75 (76) 77 (78) 79
cm
Ermelengde: (47) 48 (48) 49 (49)
49 cm, eller ønsket lengde
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Beige melert 2650: (550) 600 (650)
700 (750) 850 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½ og 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (120) 132 (140) 152
(160) 172 m på rundp nr 5½, og
strikk 12 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Sett et merke i hver side med (31)
34 (36) 39 (41) 44 m til hvert
forstykke og (58) 64 (68) 74 (78) 84
m til bakstykke.
Skift til rundp nr 6.
Strikk glattstrikk, samtidig som de
5 første og 5 siste m er forkanter
og strikkes som før.
Strikk med denne inndeling til arb
måler 54 cm, alle str.
Fell 2 m i hver side til ermehull (= 1
m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (56) 62 (66) 72 (76) 82 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
med 1 kantm i hver side til arb
måler (72) 73 (74) 75 (76) 77 cm.
Sett de midterste (22) 22 (24) 24
(24) 26 m på en hj.p til nakke og
strikk hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermehullsiden (5,6,6) 6,7,7 (7,7,7)
8,8,8 (8,9,9) 9,9,10 m.
Venstre forstykke:
= (30) 33 (35) 38 (40) 43 m.
Strikk frem og tilbake som før, men
med 1 kantm i hver side mot
ermehull til arb måler (68) 69 (69)
70 (70) 72 cm.
Sett (5) 5 (6) 6 (6) 7 m mot forkant
på en hj.p til hals.
Strikk og fell ytterligere mot hals
annenhver p 3,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (72) 73 (74) 75
(76) 77 cm.
Skråfell til skulder fra ermehullsiden
(5,6,6) 6,7,7 (7,7,7) 8,8,8 (8,9,9)
9,9,10 m.
Høyre forstykke:
Strikk som venstre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (40) 40 m
på strømpep nr 5½, og strikk 8 cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke der omg beg.
Skift til rundp nr 6
Strikk glattstrikk til arb måler 10 cm.
Øk 1 m på hver side av merke.
Strikk
glattstrikk
og
gjenta
økningene hver (6.) 5. (5.) 4. (4.)
3½. cm til i alt (44) 46 (50) 52 (56)
58 m.
Strikk til erme måler (47) 48 (48)
49 (49) 49 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
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Hals:
Strikk opp ca (68) 68 (72) 72 (76)
76 m langs halsen, inkl m på hj.p
på rundp nr 5½.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
som nede på for- og bakstykke.
Fell av med r og vr m.

Nr 8
Genser med fletter og
v-hals
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 85 (95) 100 (110)
120 cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 59 (60) 61
cm
Ermelengde: 25 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys grå 1042: (250) 300 (350) 400
(450) 500 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
32 m mønster og 27 m glattstrikk
på p nr 3 = 10 cm
Når det ikke er nok m til en hel
flette, strikkes m i glattstrikk

For- og bakstykke:
Legg opp (256) 272 (304) 320
(352) 384 m på rundp nr 3, og
strikk 6 cm vr-bord slik: 1 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-* slutt med 2 r, 1
vr.

Sett et merke i hver side med
(128) 136 (152) 160 (176) 192 m
til hver del.
Strikk diagram til arb måler 39 cm,
alle str.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (122) 130 (146) 154 (170) 186
m.
Strikk diagram frem og tilbake og
fell videre til ermehull i hver side
annenhver p 2,2,1,1 m alle str.
Strikk til arb måler (54) 55 (56) 57
(58) 59 cm.
Fell de midterste (40) 42 (46) 48
(52) 54 m til nakke og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell videre 1,1 m mot nakken.
Strikk til arb måler (56) 57 (58) 59
(60) 61 cm.
Sett (33) 36 (42) 45 (51) 58
skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (122) 130 (146) 154 (170) 186
m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke, samtidig når arb måler
(44) 44 (44) 45 (45) 45 cm felles
de 2 midterste m til v-hals og hver
del strikkes ferdig for seg.
Høyre side:
= (54) 58 (66) 70 (78) 86 m.
Fell til v-hals innenfor 1 kantm
annenhver p ved å strikke 2 vridd r
sm.
Gjenta fellingene i alt (21) 22 (24)
25 (27) 28 ggr = (33) 36 (42) 45
(51) 58 skulderm.
Strikk til arb måler (56) 57 (58) 59
(60) 61 cm.
Sett skulderm på en hj.p.
Venstre side:
Strikk som høyre side men fell til
v-hals ved å strikke 2 r sm
innenfor 1 kantm.

Ermer:
Legg opp (76) 80 (84) 88 (92) 96
m på strømpep nr 2½, og strikk 4
cm vr-bord 2 r, 2 vr. Skift til rundp
nr 3, strikk glattstrikk, samtidig
som det økes (12) 14 (14) 14 (16)
18 m jevnt fordelt på første p =
(88) 94 (98) 102 (108) 114 m.
Strikk til arb måler 25 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme, og strikk
videre frem og tilbake. Fell til
ermetopp i hver side, annenhver p
(2,2,1,1,3,4,5)
2,2,1,1,3,4,5
(3,2,1,1,3,4,5)
3,2,1,1,1,3,4,5
(3,2,2,1,1,3,4,5) 3,2,2,1,1,3,4,5 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Mask eller strikk sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p rundt
halsen på rundp nr 2½. M-tallet
må være delelig med 4.
Det skal være 2 m midt foran i vhalsen.
Strikk 2 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr,
samtidig som det felles midt foran
på hver omg slik: Strikk til 1 m før
midtm, 2 r sm, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over.
Fell av med r og vr m

Nr 9
Genser med
vaffelmønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 86 (94) 102 (110)
cm
Hel lengde: (54) 54 (56) 58 (60)
cm
Ermelengde: 35 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
MINI DUETT (55 % bomull, 45 %
merinoull, 50 gram = ca 175
meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
ALPAKKA
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Grå 6030: (350) 400 (450) 500
(550) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
36 m mønster på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (220) 232 (254) 276
(298) m på rundp nr 3, og strikk 5
cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk diagram, samtidig som det
på 1. omg økes (76) 80 (82) 92
(94) m jevnt fordelt = (296) 312
(336) 368 (392) m.
Sett et merke i hver side med
(148) 156 (168) 184 (196) m til
hver del.
Strikk til arb måler (38) 37 (38) 39
(40) cm. Fell 8 m i hver side til
ermehull (4 m på hver side av
merket), og strikk hver del for seg.
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Bakstykke:
= (140) 148 (160) 176 (188) m.
Strikk diagram frem og tilbake til
arb måler ca (52) 52 (54) 56 (58)
cm. Om det ikke er nok m til hel
flette, strikkes m i glattstrikk.
Sett de midterste (44) 46 (50) 52
(56) m på en hj.p til nakke,
samtidig som det felles (13) 14
(15) 16 (17) m jevnt fordelt over
disse m (= (31) 32 (35) 36 (39) m).
Fell ytterligere annenhver p mot
hals 1,1 m.
Strikk til arb måler ca (54) 54 (56)
58 (60) cm, slutt med 4. eller 8. p i
diagram, samtidig som det på
siste p felles (13) 14 (14) 18 (18)
m jevnt fordelt.
Sett de resterende (33) 35 (39) 42
(46) m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (140) 148 (160) 176 (188) m.
Del arb midt foran til v-hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
= (70) 74 (80) 88 (94) m til hver
side.
Høyre side:
Strikk diagram frem og tilbake, og
fell på hver p fra r-siden slik: Strikk
1 kantm r, 2 vridd r sm, strikk p ut.
OBS! Når det ikke er nok m til hel
flette strikkes m i glattstrikk.
Gjenta fellingen vekselvis hver 2.
og hver 4. p til det gjenstår (46) 49
(53) 60 (64) m.
Strikk til arb måler (54) 54 (56) 58
(60) cm, samtidig som det på
siste p felles (13) 14 (14) 18 (18)
m jevnt fordelt.
Sett de resterende (33) 35 (39) 42
(46) m på en hj.p.

Venstre side:
Strikk og fell som på høyre
forstykke, men speilvendt.
Fell til v-hals slik: Strikk til det
gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1
kantm r.
Ermer:
Legg opp (68) 70 (72) 76 (80) m
på strømpep nr 3, og strikk 5 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk diagram, tell ut fra midt på
erme hvor diagrammet beg,
samtidig som det på 1. omg økes
(20) 24 (24) 26 (28) m jevnt fordelt
= (88) 94 (96) 102 (108) m.
Sett et merke midt under erme, og
øk 1 m på hver side av merket.
Gjenta økningene hver (2.) 2.
(1½.) 1½. (1½.) cm til i alt (116)
122 (130) 138 (144) m.
Strikk til arb måler ca 35 cm, slutt
med 4. eller 8. omg.
Fell av, samtidig som det felles
(28) 28 (32) 34 (36) m jevnt
fordelt.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
3 rundt halsen. Det skal være 1
midtm foran i bunnen av v-halsen
som hele tiden strikkes r. Strikk
3½ cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr, og
strikk 2 m sm på hver side av
midtm hver omg slik: Før midtm
strikkes 2 r sm og etter midtm
strikkes 2 vridd r sm.
Fell av med r og vr m.

Nr 10
Genser
masker

med

lange

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 90 (98) 106 (116)
cm
Hel lengde: (57) 58 (59) 60 (61)
cm
Ermelengde: 47 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA
Lysblå melert 6221: (400) 400
(450) 450 (500) gram
SILK MOHAIR
Grå med glitter 6065: (100) 100
(150) 150 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4, 6, 12 og 15
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk med ALPAKKA på
p nr 4 = 10 cm
Mønster:
*Skift til SILK MOHAIR, og p nr 6
og strikk 3 omg glattstrikk.
Skift til ALPAKKA, p nr 4 og strikk
5 omg glattstrikk.
Skift til SILK MOHAIR, p nr 12 og
strikk 1 omg glattstrikk.
Skift til ALPAKKA, p nr 4 og strikk
2 omg glattstrikk.
Skift til SILK MOHAIR, p nr 15 og
strikk 1 omg glattstrikk.
Skift til ALPAKKA, p nr 4 og strikk
8 omg glattstrikk*, gjenta fra *-*.
Tips:
Når det strikkes frem og tilbake.
Dersom tråden som skal strikkes
er i motsatt side, vend arb og
strikk fra den siden tråden er.
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For- og bakstykke:
Legg opp (190) 198 (216) 234
(256) m med ALPAKKA på rundp
nr 4, og strikk 5 cm vr-bord rundt 1
r, 1 vr.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det felles (18) 18 (20) 22 (24)
m jevnt fordelt = (172) 180 (196)
212 (232) m.
Sett et merke i hver side med (86)
90 (98) 106 (116) m til hver del.
Strikk mønster til arb måler 40
cm.
Del arb ved merkene og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (86) 90 (98) 106 (116) m.
Fortsett frem og tilbake med
mønster til arb måler (55) 56 (57)
58 (59) cm.
Sett de midterste (24) 26 (28) 32
(36) 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 (57) 58 (59) 60
(61) cm.
Fell av (29) 30 (33) 35 (38)
skulderm med ALPAKKA.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (86) 90 (98) 106 (116) m.
Strikk som på bakstykke til arb
måler (49) 50 (51) 51 (52) cm.
Fell de midterste (14) 16 (16) 18
(20) m til hals, og strikk hver side
for seg. Fell ytterligere mot hals
annenhver p (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1
(2,2,2,1,1)
2,2,2,1,1,1
(2,2,2,1,1,1,1) m. Strikk til arb
måler (57) 58 (59) 60 (61) cm.
Fell av (29) 30 (33) 35 (38)
skulderm med ALPAKKA.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (48) 50 (52) 54 (56) m
med ALPAKKA på rundp nr 4, og
strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik: 1 r kantm, *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
Strikk 1 p glattstrikk, samtidig
som det felles 4 m jevnt fordelt =
(44) 46 (48) 50 (52) m.
Strikk mønster til arb måler 10 cm.

Øk 1 m innenfor 1 kantm i hver
side. Gjenta økningene hver (2½.)
2½. (2.) 2. (2.) cm, til i alt (70) 74
(78) 82 (86) m.
Strikk til erme måler 47 cm alle str,
eller ønsket lengde.
Fell av med ALPAKKA.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy sm ermene
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med
ALPAKKA på rundp nr 4 rundt
halsen.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 3 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.

Nr 11
Topp
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 87 (96) 101 (111)
cm
Hel lengde: (57) 57 (58) 60 (60) cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
MANDARIN PETIT
Cerise 4517: (50) 50 (100) 100
(100) gram
Oransje 2709: (100) 100 (150) 150
(200) gram
SILK MOHAIR
Vinrød 4554: (100) 100 (100) 150
(150) gram
Veiledende pinner:
2 stk rundp nr 5
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 5 = 10 cm
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OBS! En rute i bredden = 1 m
En rute i høyden = 2 p
Farge 1: En tråd cerise og en tråd
vinrød
Farge 2: En tråd oransje og en
tråd vinrød
Farge 3: En tråd med cerise.
Farge 4: To tråder med cerise.
Farge 5: En tråd med oransje.
Farge 6: To tråder med oransje.
Forstykke:
Legg opp (72) 76 (84) 88 (96) m
med farge 1 på rundp nr 5, og
strikk (7) 7 (8) 8 (8) cm glattstrikk
frem og tilbake med 1 kantm i hver
side.
Skift til farge 3 og strikk 2 p, skift til
farge 4 og strikk til arb måler (10)
10 (11) 11 (11) cm. Skift til farge 6
og strikk 2 cm. Skift til farge 1 og
strikk til arb måler (14) 14 (15) 16
(16) cm. OBS! Siste p fra r-siden.
Strikk diagram A med 1 kantm i
hver side som ikke er med i
diagram,
tvinn
trådene
om
hverandre i fargeskifte og strikk
med 2 rundp. Beg med farge 6 og
strikk til fargeskifte, strikk fra andre
siden og vr-siden med farge 1 til
fargeskifte, tvinn trådene om
hverandre og strikk tilbake til hver
sin side, fortsett diagrammet på
denne måten. Når diagrammet er
strikket ferdig fortsett med farge 1
til arb måler (30) 30 (31) 33 (33)
cm. Skift til farge 3 og strikk 2 cm.
Skift til farge 1 og strikk 3 cm. Skift
til farge 5 og strikk 2 cm. Skift til
farge 2 og strikk 1 cm. Strikk
diagram B med 1 kantm i hver side
som ikke er med i diagram, tvinn
trådene om hverandre i fargeskifte.
Fortsett med farge 2 til arb måler
(49) 49 (50) 52 (52) cm. Skift til
farge 6 og strikk 1 cm. Skift til
farge 1 og strikk 3 cm. Skift til
farge 3 og strikk 1 cm. Skift til
farge 2 og strikk til arb måler (57)
57 (58) 60 (60) cm. Fell løst av.
Bakstykke:
Legg opp (72) 76 (84) 88 (96) m
med farge 2 og strikk frem og
tilbake i glattstrikk med 1 kantm i
hver side. Strikk til arb måler (57)
57 (58) 60 (60) cm. Fell av.

Montering:
Fest trådene i sidesømmen slik at
plagget kan brukes på begge
sider. Sy sm (18) 20 (22) 24 (26)
skulderm i hver side.
Sy sm i sidene til det gjenstår (15)
16 (17) 18 (19) cm = ermehull.

Nr 12
Jakke med
perlestrikk

fletter

og

Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 108 cm
Hel lengde: ca (56) 63 cm
Ermelengde: ca 49 cm alle str,
eller ønsket lengde
Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 10
Heklenål nr 9
Strikkefasthet:
10 m perlestrikk på p nr 10 = 10
cm
20 m flette på p nr 10 = 10 cm
Perlestrikk:
1. p: Strikk 1 r, 1 vr
2. p: Strikk vr over r, og r over vr
Gjenta 2. p
Hele jakken strikkes med 1 tråd
EASY og 1 tråd SILK MOHAIR

Garnmengde:
EASY
Hvit 1002: (750) 850 gram
SILK MOHAIR
Natur med glitter 1017: (150) 150
gram
Tilbehør:
1 knapp
Hjelmtvedt 340813
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For- og bakstykke:
Legg opp (142) 158 m med 1 tråd i
hver kvalitet på rundp nr 10, og
strikk frem og tilbake med denne
inndeling: (1. p = vr-siden) Strikk 7
m perlestrikk, 20 m diagram, (6)
10 m perlestrikk, sett et merke (=
forstykke), (6) 10 m perlestrikk,
20 m diagram, 2 m perlestrikk,
20 m diagram, 2 m perlestrikk,
20 m diagram, (6) 10 m
perlestrikk, sett et merke (=
bakstykke), (6) 10 m perlestrikk,
20 m diagram, 7 m perlestrikk.
Strikk til arb måler (33) 38 cm. Fell
2 m (1 m på hver side av merket) i
hver side til ermehull, og strikk
hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
Strikk perlestrikk og diagram
frem og tilbake til arb måler ca (56)
63 cm, slutt med helt mønster.
Fell av.
Høyre forstykke:
Strikk perlestrikk og diagram
frem og tilbake til arb måler ca (49)
56 cm.
Fell ved halsen annenhver p 4,1,1
m.
Strikk til arb måler ca (56) 63 cm,
slutt med helt mønster.
Fell av.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (26) 28 m med 1 tråd i
hver kvalitet på strømpep nr 10, og
strikk rundt med denne inndeling:
Strikk (3) 4 m perlestrikk, 20 m
diagram, (3) 4 m perlestrikk, sett
et merke.
Når arb måler 2 cm økes 1 m på
hver side av merke. Gjenta
økningene hver 3. cm til i alt (56)
60 m. De nye m strikkes i
perlestrikk.
Strikk til arb måler ca 49 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Hekle 1 rad fm langs halsen, med
1 tråd i hver kvalitet og heklenål nr
9.
Hekle en hempe av 3 lm til
knapphull, og fest i høyre side.
Sy i 1 knapp i motsatt side.

Nr 13
Stripete genser
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 102 (108) 114 cm
Hel lengde: (67) 68 (69) 70 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Svart med glitter 1095: (100) 100
(150) 150 gram
Natur med glitter 1017: (50) 100
(100) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (192) 204 (216) 228 m
med svart på rundp nr 3½, og
strikk 4 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 4 og fortsett i
glattstrikk til arb måler 11 cm. Sett
et merke i hver side med (96) 102
(108) 114 m til hver del.
Fortsett 11 cm natur, 11 cm svart,
7 cm natur.
Arb måler nå ca 40 cm.
Fell (6) 6 (8) 8 m i hver side til
ermehull (= (3) 3 (4) 4 m på hver
side av merkene). Legg arb til side
og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (48) 52 m med
svart på strømpep nr 3½, og strikk
7 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr. Sett et
merke rundt omg første m =
merkem.
Skift til strømpep nr 4 og fortsett i
glattstrikk til arb måler 18 cm,
samtidig når arb måler 12 cm
økes det 1 m på hver side av
merkem.
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Fortsett med 11 cm natur, 11 cm
svart, 7 cm natur, samtidig som
økningene gjentas hver (6.) 6. (4.)
4. cm i alt (6) 6 (8) 8 ggr = (56) 60
(64) 68 m.
Arb måler nå ca 47 cm.
Fell (6) 6 (8) 8 m midt under erme
(= omg første og siste (3) 3 (4) 4
m).
Sett de resterende (50) 54 (56) 60
m på en hj.p, og strikk et erme til
på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 4 = (280)
300 (312) 332 m.
Beg omg i høyre sammenføyning
på bakstykke.
Strikk glattstrikk rundt med natur til
stripen måler 11 cm og deretter
med svart, samtidig som det på
første omg strikkes 2 r sm ved
hver sammenføyning = merkem.
Fell til raglan ved hver merkem
slik: Strikk 1 r, 2 r sm, strikk til 3 m
før neste merkem, ta 1 m løs av, 1
r, trekk den løse m over, 1 r = 8 m
felt.
Gjenta fellingene annenhver omg i
alt (16) 17 (19) 22 ggr, deretter
hver 4. omg (5) 5 (5) 4 ggr.
Sett de midterste (24) 28 (28) 32
m på fotstykke på en hj.p til hals,
strikk omg rundt.
Klipp av garnet og beg omg ved
halsen.
Fortsett raglanfellingene hver 4. p
(2) 2 (2) 2 ggr til, samtidig som
det felles 4 m i beg på hver p til
det er felt i alt (23) 24 (26) 28
raglanfellinger der det er mulig.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (104) 108 (112) 116
m med svart rundt halsen på
rundp nr 3½. M-tallet må være
delelig med 4.
Strikk 3 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

