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Modell:26. xs-xxl
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SISU

24

Boble mønster:
1. omg/p: Strikk 1 r *tell 5 p
ned, strikk 1 r i neste m 5 p
nede, la m gli av p, strikk 2 m r
(litt stramt)* gjenta fra *-*, slutt
med 2 r.
2.–6. omg/p: Glattstrikk.
7. omg: Strikk 2 r, *tell 5 p ned,
strikk 1 r i neste m 5 p nede, la
m gli av p, strikk 2 m r (litt
stramt)* gjenta fra *-*, slutt
med 1 r.
8. - 12. omg/p: Glattstrikk.

Nr 1
Jakke
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 91 (97) 107
(117) 127 (135) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68
(70) 72 (74) cm
Ermelengde: (44) 47 (49) 50
(50) 51 (52) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini duett
Garnmengde:
Mørk gråmelert 1053: (500) 550
(550) 600 (650) 700 (750) gram
Tilbehør:
1 oransje delbar glidelås i passe
lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

For- og bakstykke:
Legg opp (227) 245 (263) 290
(317) 344 (365) m på rundp nr 3
og strikk frem og tilbake slik: (1.
p = vr-siden) Strikk 1 vr, 1 r, 1
vr, 1 r (= kantm), strikk
glattstrikk til det gjenstår 4 m,
strikk 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr (=
kantm).
Når det er strikket 4 p, strikkes 1
vendep slik: Strikk til det
gjenstår 4 m. Vend, ta 1 kast på
p, strikk tilbake til det gjenstår 4
m. Vend, ta 1 kast på p, strikk p
ut. Obs! Kastet strikkes sm med
neste m.
Strikk vendep hver 6. p gjennom
hele arb, slik at forkanten blir fin.
Når det er strikket i alt 12 p,
strikkes 1 p r fra vr-siden
(innenfor 4 kantm) = brettekant.
Strikk til arb måler (29) 31 (32)
34 (35) 37 (38) cm fra
brettekanten.
Skift til rundp nr 2½ og strikk
boble mønster innenfor 4
kantm i hver side, som gjentas til
arb måler (42) 43 (44) 46 (47)
49 (51) cm.
Skift til rundp nr 3 og strikk
glattstrikk, samtidig som det
deles til ermehull slik: Strikk (51)
56 (59) 65 (71) 78 (82) m, fell
(12) 12 (14) 16 (18) 18 (20) m,
strikk (101) 109 (117) 128 (139)
152 (161) m, fell (12) 12 (14) 16
(18) 18 (20) m, strikk (51) 56
(59) 65 (71) 78 (82) m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (101) 109 (117) 128 (139)
152 (161) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell 2 m i hver side på de 2
neste p.
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Fortsett å felle 1 m i hver side
innenfor 1 m (ved å strikke 2
vridd r sm i beg og 2 r sm i
slutten av p) annenhver p i alt
(4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) ggr = (89)
95 (103) 112 (123) 134 (143) m.
Samtidig når ermehullet måler 3
cm, skift til rundp nr 2½ og
strikk boble mønster (pass på
at mønsteret passer over det
forrige).
Strikk
til
boble
mønsteret måler 12 cm.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler (60) 62
(64) 66 (68) 70 (72) cm.
Sett de midterste (31) 33 (35)
40 (43) 46 (49) m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell ytterligere ved nakken,
annenhver p 2,1 m = (26) 28
(31) 33 (37) 41 (44) m til
skulder.
Strikk til arb måler (62) 64 (66)
68 (70) 72 (74) cm, sett m på en
hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (51) 56 (59) 65 (71) 78 (82)
m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Når arb måler (56) 58
(60) 62 (64) 68 (70) cm settes
(8) 10 (10) 12 (12) 14 (14) m
mot halsen på en hj.p til hals.
Fell videre mot halsen annenhver
p (2,2,2,2,1,1,1) 2,2,2,2,1,1,1
(2,2,2,2,1,1,1)
3,2,2,2,1,1,1
(3,3,2,2,2,1,1)
3,3,2,2,2,1,1
(3,3,2,2,2,2,1) m = (26) 28 (31)
33 (37) 41 (44) m.
Når arb måler (62) 64 (66) 68
(70) 72 (74) cm settes m på en
hj.p til skulder.
Venstre forstykke:
Strikkes
som
høyre,
speilvendt.

men

Ermer:
Legg opp (58) 62 (62) 66 (66)
70 (70) m på strømpep nr 3, og
strikk 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fortsett
med
glattstrikk,
samtidig som det på 1. omg
felles jevnt fordelt til (48) 52
(52) 56 (56) 60 (60) m.

Øk 1 m i siste m, denne er
merkem og strikkes hele tiden
vr. Strikk 2 omg.
Øk 1 m på hver side av merkem
med 1½ cm mellomrom, til i alt
(101) 105 (109) 113 (117) 121
(121) m på omg.
Samtidig når arb måler (37) 39
(41) 42 (42) 43 (44) cm skiftes
til rundp nr 2½ og strikk boble
mønster i alt 4 cm.
Skift til rundp nr 3 og strikk 3 cm
glattstrikk. Skift til rundp nr 2½
og strikk boble mønster (pass
på at mønsteret passer over det
forrige) resten av ermet.
Samtidig når ermet måler (44)
47 (49) 50 (50) 51 (52) cm felles
13 (13) 15 (17) 19 (19) 21 m
midt under ermet, og ermet
strikkes ferdig frem og tilbake.
Fell videre til ermetopp på hver p
fra r-siden slik: Strikk 2 m vridd
r sm i beg av p, strikk 2 r sm i
slutten av p. Strikk vr tilbake.
Gjenta fellingene på annenhver p
i alt (17) 19 (21) 21 (23) 23 (24)
ggr = (54) 54 (52) 54 (52) 56
(52) m. Fell ytterligere 2,3,4 m i
hver side annenhver p. Fell av de
resterende (36) 36 (34) 36 (34)
38 (34) m.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermer.
Brett belegget nederst på for- og
bakstykke mot vr-siden, og sy til
med løse sting.
Halskant: Strikk opp 1 m i hver
m men hopp hver 4. m (inkl m
på hj.p) rundt halsen på rundp nr
3.
M-tallet må være delelig på 2 +
1.
Strikk 20 cm vr-bord frem og
tilbake (1. p = vr-siden) *1 vr, 1
r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Brett halskanten mot vrangsiden,
og sy til med løse sting.
Obs! La det stå åpent ved
forkanene, slik at glidelåsen sys
gjennom
begge
lag
av
halskanten.
Sy i glidelås.

Nr 2
Genser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 91 (98) 107
(116) 127 (135) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Ermelengde: (44) 47 (49) 50
(50) 51 (52) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
alpakka,
mandarin petit, sandnes mini
duett
Garnmengde:
Gråblå 5962: (550) 600 (650)
700 (750) 800 (850) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Boble mønster:
1. omg/p: Strikk 1 r *tell 5 p
ned, strikk 1 r i neste m 5 p
nede, la m gli av p, strikk 2 m r
(litt stramt)* gjenta fra *-*, slutt
med 2 r.
2.–6. omg/p: Glattstrikk.
7. omg: Strikk 2 r, *tell 5 p ned,
strikk 1 r i neste m 5 p nede, la
m gli av p, strikk 2 m r (litt
stramt)* gjenta fra *-*, slutt
med 1 r.
8. - 12. omg/p: Glattstrikk.
For- og bakstykke:
Legg opp (228) 246 (264) 288
(312) 342 (366) m på rundp nr 3
og strikk 12 omg glattstrikk, 1
omg vr til brettekant. Alle mål
tas fra brettekanten.
Strikk glattstrikk til arb måler
(30) 31 (32) 34 (35) 37 (39) cm.
Skift til rundp nr 2½ og strikk
boble mønster til arb måler
(42) 43 (44) 46 (47) 49 (51) cm.
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Skift til rundp nr 3 og strikk
glattstrikk, samtidig som det
felles til ermehull slik: Fell (6) 6
(7) 8 (9) 9 (10) m, strikk (102)
111 (118) 128 (138) 153 (163)
m, fell (12) 12 (14) 16 (18) 18
(20) m, strikk (102) 111 (118)
128 (138) 153 (163) m, fell (6) 6
(7) 8 (9) 9 (10) m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (102) 111 (118) 128 (138)
153 (163) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
og fell 2 m i beg av de 2 neste p.
Fortsett å felle 1 m i hver side
annenhver p innenfor 1 m (ved å
strikke 2 vridd r sm i beg og 2 r
sm i slutten av p) i alt (4) 5 (5) 6
(6) 7 (7) ggr = (90) 97 (104)
112 (122) 135 (145) m.
Samtidig når ermehullet måler 3
cm, skift til rundp nr 2½ og
strikk boble mønster (pass på
at mønsteret passer over det
forrige).
Strikk
til
boble
mønsteret måler 12 cm.
Skift til rundp nr 3, og strikk
glattstrikk til arb måler (60) 62
(64) 66 (68) 70 (72) cm.
Sett de midterste (30) 33 (34)
40 (42) 45 (49) m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell ytterligere ved nakken,
annenhver p 2,1 m = (27) 29
(32) 33 (37) 42 (45) m til
skulder.
Strikk til arb måler (62) 64 (66)
68 (70) 72 (74) cm, sett m på en
hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (90) 97 (104) 112
(122) 135 (145) m.
Når arb måler (56) 58 (60) 62
(64) 66 (68) cm settes de (20)
21 (22) 24 (26) 29 (33)
midterste m på en hj.p til hals.
Fell videre mot halsen annenhver
p
(2,2,2,1,1)
2,2,2,1,1,1
(2,2,2,1,1,1)
3,2,2,2,1,1
(3,2,2,2,1,1)
3,2,2,2,1,1
(3,2,2,2,1,1) m = (27) 29 (32)
33 (37) 42 (45) m til skulder.
Strikk til arb måler (62) 64 (66)
68 (70) 72 (74) cm, sett m på en
hj.p.

Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (58) 62 (62) 66 (66)
70 (70) m på strømpep nr 3, og
strikk 6 cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fortsett
med
glattstrikk,
samtidig som det på 1. omg
felles jevnt fordelt til (49) 53
(53) 57 (57) 61 (61) m.
Første m er merkem og strikkes
hele tiden vr. Strikk 2 omg.
Øk 1 m på hver side av merkem
med 1½ cm mellomrom, til i alt
(101) 105 (109) 113 (117) 121
(121) m på omg.
Samtidig når arb måler 37 (39)
41 (42) 42 (43) 44 cm skiftes til
rundp nr 2½ og strikk boble
mønster i alt 4 cm.
Skift til rundp nr 3 og strikk 3 cm
glattstrikk. Skift til rundp nr 2½
og strikk boble mønster (pass
på at mønsteret passer over det
forrige) resten av ermet.
Samtidig når ermet måler (44)
47 (49) 50 (50) 51 (52) cm felles
(13) 13 (15) 17 (19) 19 (21) m
midt under ermet, og ermet
strikkes ferdig frem og tilbake.
Fell videre til ermetopp på hver p
fra r-siden slik: Strikk 2 m vridd
r sm i beg av p, strikk 2 r sm i
slutten av p. Strikk vr tilbake.
Gjenta fellingene på annenhver p
i alt (17) 19 (21) 21 (23) 23 (24)
ggr = (54) 54 (52) 54 (52) 56
(52) m. Fell ytterligere 2,3,4 m i
hver side annenhver p. Fell av de
resterende (36) 36 (34) 36 (34)
38 (34) m.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermene.
Brett belegget nederst på for- og
bakstykke mot vr-siden, og sy til
med løse sting.
Halskant: Strikk opp 1 m i hver
m men hopp hver 4. m (inkl m
på hj.p) rundt halsen på rundp nr
3.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 10 omg vr-bord rundt 1 r,
1 vr.
Fell av med r og vr m.

Nr 3
Cardigan jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (91) 97 (105) 112
(121) 129 cm
Hel lengde: (68) 70 (72) 73 (74)
75 cm
Ermelengde: (48) 49 (50) 51
(52) 53 cm eller ønsket lengde
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini duett
Garnmengde:
Blågrå 6071: (400) 450 (500)
550 (600) 650 gram
Tilbehør:
8 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 rett.
For- og bakstykke:
Legg opp (241) 257 (277) 297
(321) 341 m på rundp nr 2½, og
strikk 7 cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden) 1
kantm, *3 vr, 1 r*, gjenta fra **, slutt med 3 vr, 1 kantm.
Sett et merke med (59) 62 (67)
72 (78) 83 m til hvert forstykke,
og (123) 133 (143) 153 (165)
175 m til bakstykke.
Skift til rundp nr 3 og fortsett
frem og tilbake i glattstrikk.

Når arb måler 12 cm strikkes inn
en lomme på hvert forstykke fra
r-siden slik: Strikk (19) 21 (23)
25 (27) 29 m, strikk de neste 29
m (til lomme) over på en
hjelpetråd i en annen farge, sett
m tilbake på venstre p og fortsett
over m til det gjenstår (48) 50
(52) 54 (56) 58 m, strikk de
neste 29 m (til lomme) over på
en hjelpetråd i en annen farge,
sett m tilbake på venstre p og
strikk p ut.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
(48) 49 (50) 51 (52) 53 cm.
Fell 8 m (4 m på hver side av
merkene) for ermehull, og strikk
for- og bakstykke ferdig for seg.
Bakstykke:
= (115) 125 (135) 145 (157) 167
m.
Fortsett frem og tilbake i
glattstrikk, samtidig som det
felles til ermehull 1 m i hver side
fra r-siden slik: 1 kantm, 2 vridd
r sm, strikk til det gjenstår 3 m,
strikk 2 r sm, 1 kantm. Fell
annenhver p i alt 12 ggr = (91)
101 (111) 121 (133) 143 m.
Strikk til arb måler (68) 70 (72)
73 (74) 75 cm.
Sett m på en hj.p.
Høyre forstykke:
= (55) 58 (63) 68 (74) 79 m.
Strikk og fell for ermehull som på
bakstykke. Samtidig felles for vhals ved forkanten slik: Strikk 1
kantm, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over. Strikk p ut.
Gjenta fellingen annenhver p til
det gjenstår (25) 28 (32) 35 (39)
42 m. Strikk til arb måler (68) 70
(72) 73 (74) 75 cm.
Sett m på en hj.p.
Venstre forstykke:
= (55) 58 (63) 68 (74) 79 m.
Strikk
som
høyre,
men
speilvendt. Fell til v-hals ved å
strikke 2 r sm innenfor kantm.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) 64 (68) 72
m på strømpep nr 2½, og strikk 7
cm vr-bord rundt slik: *3 r, 1 vr*,
gjenta fra *-*.
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Skift til strømpep nr 3.
Fortsett
rundt
i
glattstrikk,
samtidig som det økes 2 m på
undersiden ca hver (1) 1 (1) 1½
(1½) 1½ cm til i alt (108) 114
(118) 118 (120) 120 m.
Når ermet måler (48) 49 (50) 51
(52) 53 cm eller ønsket lengde,
felles 8 m midt under ermet.
Strikk videre frem og tilbake
samtidig
det
felles
som
ytterligere 1 m i hver side
annenhver p innenfor 1 kantm
slik: 1 kantm, 2 vridd r sm,
strikk til det gjenstår 3 m, strikk
2 r sm, 1 kantm. Fell annenhver
p i alt 12 ggr = (76) 82 (86) 86
(88) 88 m.
Fell av de resterende m.

Strikk over lommekantens 29 m
slik:
(1. p vr-siden) 1 kantm, *3 vr, 1
r*, gjenta fra *-* slutt med 3 vr,
1 kantm.
Strikk til kanten måler 3 cm.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy lommekanten pent til i hver
side.
Sy lommeposen til på baksiden,
pass på at det ikke strammer.

Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Forkanter:
Strikk opp ca 1 m i hver p, men
hopp over hver 4. m på rundp nr
2½, langs høyre forkant, over de
avsatte m i halskanten og ned
langs venstre forstykke.
M-tallet må være delelig på 4 +
3.
Strikk 3 cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden) *3
vr 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med
3 vr.
Fell av med r og vr m.
Obs! Når kanten måler 1½ cm
strikkes inn 8 knapphull på
venstre forkant. Det øverste der
v-halsen beg, det nederste ca 1
cm fra nederste kant, de øvrige
med jevne mellomrom.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Sy i ermene.
Sy i knapper.
Lommer:
Sett m fra hjelpetråden over på 2
strømpep nr 3 = 29 m på
lommekanten, og 28 m til
lommeposen.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
over lommeposens m samtidig
som det økes 1 m i hver side til
kantm. Strikk i alt 10 cm.
Fell av.
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Nr 5
Jakke m/ sjalskrave
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Mål:
Overvidde: (87) 96 (105) 114
(122) cm
Lengde: (66) 67 (68) 69 (70) cm
Ermelengde: 49 cm, eller ønsket
Garn:
Alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Grå 1053: (650) 700 (750) 800
(850) gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Kantm:
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r
For- og bakstykke:
Legg opp (112) 124 (136) 148
(160) m på rundp nr 6. Strikk 7
cm vr-bord frem og tilbake slik:
(1. p = vr-siden), 1 kantm, 2 vr,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 kantm, samtidig
som det på siste p fra vr-siden
felles jevnt fordelt til (103) 115
(127) 139 (149) m.
Skift til rundp nr 7. Strikk
glattstrikk og mønster etter
diagram slik: (1. p = r-siden),
1 kantm, (5) 7 (7) 7 (8) r,
mønster etter diagram, (67) 75
(87) 99 (107) r, mønster etter
diagram, (5) 7 (7) 7 (8) r, 1
kantm.
Strikk med denne inndelingen,
samtidig når arb måler 25 cm
felles det fra r-siden til v-hals
slik: Strikk 1 kantm, 2 r sm,
strikk til det gjenstår 3 m, ta 1 m
r løst av, 1 r, trekk den løse m
over,
1
kantm.
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Gjenta fellingene hver (8) 8 (8) 8
(7) cm i alt (5) 5 (5) 5 (6) ggr.
OBS! Når arb måler 45 cm,
(etter 3. felling til v-hals), felles
det til ermehull slik:
Strikk (19) 21 (24) 27 (29) m,
fell (5) 6 (6) 6 (7) m, strikk (49)
55 (61) 67 (71) m, fell (5) 6 (6)
6 (7) m, strikk (19) 21 (24) 27
(29) m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
Fotsett
frem
og
tilbake
i
glattstrikk og fell videre til
ermehull i hver side, annenhver
p (1,1) 1,1 (2,1) 2,1,1 (2,1,1) m
= (45) 51 (55) 59 (63) m.
Når ermehullet måler (20) 21
(22) 23 (24) cm, felles de
midterste (15) 17 (17) 17 (19) m
til nakke, og hver side strikkes
ferdig for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermehullsiden (7,8) 8,9 (9,10)
10,11 (11,11) m.
Forstykker:
Strikk videre mønster etter
diagram og fell til ermehull som
på bakstykket, samtidig som
det felles mot forkanten = (15)
17 (19) 21 (22) m. Skråfell til
skulder ved samme lengde og
likt som på bakstykke.
Strikk det andre forstykke likt,
men speilvendt.

Ermer:
Legg opp (32) 36 (36) 40 (40) m
på strømpep nr 6. Strikk 7 cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr. Skift til
strømpep nr 7. Strikk glattstrikk,
samtidig som m-tallet reguleres
til (32) 36 (38) 40 (40) m på 1.
omg. Sett et merke rundt første
og siste m på omg = merkem.
Når arb måler (8) 8 (8) 7 (7) cm
økes det 1 m på hver side av
merkem. Gjenta økningene hver
(4) 4 (4) 3½ (3½) cm i alt (10)
10 (10) 11 (12) ggr = (52) 56
(58) 62 (64)
m. Når ermet
måler 49 cm, eller ønsket lengde,
felles (6) 6 (6) 8 (8) m midt
under ermet. Strikk videre frem
og tilbake, samtidig som det
felles 3 m i beg på de neste 12 p.
Fell de resterende (10) 14 (16)
18 (20) m. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
For- og halskant: Strikk opp fra
r-siden, ca (92) 94 (96) 98 (101)
m langs hvert forstykke, og ca
(22) 26 (26) 26 (28) m langs de
felte m i nakken på p nr 6.
M-tallet må være delelig med
4+2 m.
Strikk 12 cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden), 2
vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* p
ut.
Når vr-borden måler 3, og 9½
cm strikkes 3 knapphull langs
venstre forkant jevnt fordelt. Det
øverste
rett
nedenfor
der
fellingen til v-hals beg, det
nederste ca 4 m fra kanten.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Fell av med r og vr m, samtidig
som det strikkes kast etter hver
2. m langs nakken, (for hver 2.
m blir det 1 m mer å felle av),
slik at kanten ikke strammer.
Sy i ermer. Sy i knapper.

Fell 9 m (merkem og 4 m på
hver side av merkem) i hver side
til ermehull, og strikk hver del
ferdig for seg.

Nr 6
Vest
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 91 (102) 109
(120) 127 (138) cm
Hel lengde: (60) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Blågrå 6071/Mellombrun 3161:
(300) 350 (400) 450 (500) 550
(600) gram
Mellombrun 3161/Blågrå 6071:
(50) 50 (50) 50 (50) 100 (100)
gram
Beige 2552: (50) 50 (50) 50 (50)
50 (100) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Legg opp (204) 220 (244) 260
(284)
300
(324)
m
med
blågrå/mellombrun på rundp nr
3½ og strikk 5 cm vr-bord 2 r, 2
vr.
Strikk
1
omg
glattstrikk
samtidig som det felles 20 m
jevnt fordelt = (184) 200 (224)
240 (264) 280 (304) m. Sett et
merke rundt 1 m i hver side med
(91) 99 (111) 119 (131) 139
(151) m til hver del.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler (29) 31 (32) 33 (34) 35
(37) cm.
Strikk mønster etter diagram.
Fortsett
med
glattstrikk
og
blågrå/mellombrun til arb måler
(38) 41 (42) 43 (44) 45 (47) cm.
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Bakstykke:
= (83) 91 (103) 111 (123) 131
(143) m. Fortsett å felle til
ermehull annenhver p (2,2,1)
2,2,1 (2,2,1) 3,2,1 (3,2,1,1)
3,2,2,1 (3,3,2,2) m. Strikk til arb
måler (59) 63 (65) 67 (69) 71
(73) cm. Fell de midterste (29)
33 (37) 41 (45) 47 (51) m til
nakke. Strikk hver side ferdig for
seg, og fell videre 1,1 m mot
nakken = (20) 22 (26) 27 (30)
32 (34) skulderm. Strikk til hel
lengde. Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (83) 91 (103) 111 (123) 131
(143) m. Strikk og fell til
ermehull som på bakstykke,
samtidig når ermehullet måler3
cm felles de midterste 5 m til vhals og hver del strikkes ferdig
for seg.

Fell for v-hals innenfor 1 kantm
annenhver p i alt (14) 16 (18) 20
(22) 23 (25) ggr slik: På høyre
side strikkes 2 r sm innenfor
kantm og på venstre side 2 vridd
r sm = (20) 22 (26) 27 (30) 32
(34) skulderm.
Fell av ved samme høyde som på
bakstykke.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Ermehullskanter:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p
men hopp over hver 4. m/p med
blågrå/mellombrun på strømpep
nr 3½. M-tallet må være delelig
med 4. Strikk 3 cm vr-bord 2 r, 2
vr. Fell av med r og vr m.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p men
hopp over hver 4. m/p med
blågrå/mellombrun. M-tallet må
være delelig med 4+1.
Det skal være 3 r midtm foran i
bunnen av v-halsen og disse
strikkes hele tiden r.
Strikk 3 cm vr-bord 2 r, 2 vr, og
strikk 2 r sm på hver side av de
3 midtm hver omg.
Før midtm strikkes 2 r sm og
etter midtm 2 vridd r sm.
Fell av med r og vr m.

Nr 7
Herregenser i peer gynt
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 95 (102) 109
(116) 124 (131) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Ermelengde, målt midt under
ermet: (50) 51 (51) 52 (52) 53
(53) cm eller ønsket lengde.
Garn:
peer gynt (100 % ren, ny ull, 50
gram = ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Brun 3082: (550) 600 (650) 650
(750) 750 (800) gram
Svart 1099: 100 gram alle str
Beige 2552: 50 gram alle str

På siste mønsteromg, felles 9 m i
hver side (= merkem + 4 m på
hver side).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (52) 54 (56) 58 (60) 62
(64) m med svart på strømpep nr
3 og strikk (6) 6 (6) 6 (7) 7 (7)
cm vr-bord som på for- og
bakstykke.
Skift til strømpep nr 3½ og strikk
glattstrikk.
Første m er merkem og strikkes
hele tiden vr. På første omg økes
(4) 4 (6) 6 (8) 8 (8) m jevnt
fordelt. Øk videre 1 m på hver
side av merkem ca hver (2½)
2½ (2½) 2 (2) 2 (2) cm til i alt
(82) 86 (90) 96 (100) 104 (108)
m
Strikk til ermet måler (41) 42
(42) 43 (43) 44 (44) cm eller 9
cm før ønsket lengde.
Strikk mønster etter diagram A
(tell ut fra midt på erme hvor
mønsteret beg).
På siste omg felles de midterste 9
m (merkem + 4 m på hver side).
Strikk et erme til på samme
måte.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
For og bakstykke:
Legg opp (192) 208 (224) 240
(256) 272 (288) m med svart på
rundp nr 3 og strikk 2 omg vrbord rundt 1 r, 1 vr. Skift til
beige, strikk 1 omg vr-bord. Skift
til brun og strikk til vr-borden
måler (6) 7 (7) 7 (7) 8 (8) cm.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
glattstrikk til arb måler (32) 33
(34) 35 (36) 37 (38) cm.
Sett et merke rundt 1 m i hver
side med (95) 103 (111) 119
(127) 135 (143) m på hver del.
Strikk mønster etter diagram A,
beg ved pil for valgt str, strikk
merkem (= 1. mønsterm), strikk
omg rundt.
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Raglanfelling:
= (320) 344 (368) 396 (420) 444
(468) m
Strikk ermene inn på for- og
bakstykke (= 1. omg i diagram
B).
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Fortsett med
diagram B, og fell raglan på neste
omg slik: Strikk til 2 m før
sammenføyning, strikk 2 r sm, ta
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over. Gjenta fellingen i alle
sammenføyningene = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
omg hele tiden.
Når diagram B er ferdig, strikk
glattstrikk i brun. Strikk og fell til
det er felt raglan i alt (23) 24
(26) 27 (29) 30 (31) ggr.

Fell for hals slik: Fell de midterste
(17) 17 (19) 19 (21) 21 (21) m
på forstykke, og strikk frem og
tilbake i glattstrikk og fell raglan
som før, samtidig som det felles
2 m i beg av p i hver side til
halsfelling møter raglanfelling.
Fortsett raglanfelling der det er
mulig, samtidig som det felles 3
m i beg av hver p i hver side.
Gjenta fellingene til arb måler
(62) 64 (66) 68 (70) 72 (74) cm.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 12 m pr 5 cm med
svart på rundp nr 3 langs
halsåpningen. Strikk 2 omg vrbord rundt 1 r, 1 vr. Skift til
beige, strikk 1 omg. Skift til brun
og strikk vr-bord til halsen måler
(7) 7 (7) 7 (8) 8 (8) cm.
Fell av.
Brett kanten dobbel mot vrsiden, og sy til passe løst.

Nr 8
Jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 88 (97) 105
(114) 122 cm
Hel lengde: (63) 64 (65) 67 (69)
71 cm
Ermelengde: (48) 48 (48) 50
(51) 52 cm eller ønsket lengde
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnmengde:
Marine 5575: (650) 700 (750)
800 (850) 900 gram
Tilbehør:
8
knapper
(ca
20
Hjelmtvedt K 230333
1 knapp (ca 10 mm)
Hjelmtvedt K210391

mm)

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Rundp nr 4
Heklenål nr 4½
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 5 = 10
cm
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.
Vr-glattstrikk = vr på r-siden,
r på vr-siden
Hele jakken strikkes i dobbelt
garn
Høyre forstykke:
Legg opp (56) 60 (64) 68 (72)
76 m på rundp nr 5, og strikk 6
cm vr-bord frem og tilbake slik:
(1 p = vr-side) 1 kantm, 1 r, *2
vr, 2 r*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 6 m, strikk 6 vr.
Obs! Det strikkes ikke kantm
ved forkanten.
Sett et merke rundt (25.-26.)
29.-30. (33.-34.) 37.-38. (41.42.) 45.-46. m, merkem for
økning.
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Strikk som m viser frem til
merkem, strikk mønster etter
diagram, strikk videre *2 vr, 2
r*, gjenta fra *-* til 3 m
gjenstår, 2 r sm, 1 kantm.
Strikk tilbake som m viser.
Fortsett å øke og felle på denne
måten,
til
økningene
når
fellingene i motsatt side.
Strikk til arb måler (41) 42 (42)
44 (45) 47 cm.
Neste p fra r-siden strikkes slik:
4 r, 8 m vr-glattstrikk, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 2 r, 1 vr, 1 kantm.
Obs! Det strikkes 1 m mer i vrglattstrikk annenhver p resten av
arb.
På neste p felles 5 m til ermehull,
strikk som m viser p ut.
Fell videre til ermehull fra r-siden
slik: Strikk til det gjenstår 4 m,
strikk 2 r sm, 1 r, 1 kantm, i alt
(3) 3 (5) 5 (7) 9 ggr.
Samtidig når arb måler (57) 58
(59) 61 (63) 65 cm felles (18) 20
(20) 22 (24) 24 m ved halsen,
fell ytterligere 4,3,2,1,1,1 m fra
r-siden = (18) 20 (22) 24 (24)
26 m til skulder.
Strikk til arb måler (63) 64 (65)
67 (69) 71 cm.
Sett m på en hj.p.
Venstre forstykke:
Legg opp (49) 53 (57) 61 (65)
69 m på rundp nr 5, og strikk 6
cm vr-bord frem og tilbake slik:
(1. p = vr-side) 1 kantm, *2 vr,
2 r*, gjenta fra *-*, slutt med 2
vr, 1 r, 1 kantm.
På neste p fra r-siden, strikkes
slik: 1 kantm, 2 vridd r sm, 1 r,
*2vr, 2 r*, gjenta fra *-* i alt 6
ggr, 2 vr, strikk mønster etter
diagram, strikk videre 2 vr, 2 r
slutt med 1 kantm.
Strikk tilbake som m viser.
Fortsett å øke og felle på denne
måten,
til
økningene
når
fellingene i motsatt side.
Strikk til arb måler (41) 42 (42)
44 (45) 47 cm.
Fell 5 m til ermehull, strikk (34)
38 (42) 46 (50) 54 m som m
viser, 6 m vr-glattstrikk, strikk p
ut som m viser.
Strikk tilbake som m viser.
Fell til ermehull slik: 1 kantm, 1
r, 2 vridd r sm, strikk (29) 33
(37) 41 (45) 49 m som m viser,
strikk 7 m vr-glattstrikk, strikk p
ut.

Fortsett felling til ermehull i alt
(3) 3 (5) 5 (7) 9 ggr, samtidig
som det strikkes 1 m mer i vrglattstrikk annenhver p.
Når arb måler (57) 58 (59) 61
(63) 65 cm felles (10) 12 (12) 14
(16) 16 m ved halsen, fell
ytterligere 4,3,2,1,1,1,1 m =
(18) 20 (22) 24 (24) 26 m til
skulder.
Strikk til arb måler (63) 64 (65)
67 (69) 71 cm.
Sett m på en hj.p.
Bakstykke:
Legg opp (78) 86 (94) 102 (110)
118 m på rundp nr 5, og strikk 6
cm vr-bord frem og tilbake slik:
(1. p = vr-side) 1 kantm, 1 r, 2
vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* til
det gjenstår 2 m, strikk 1 r, 1
kantm.
Strikk med denne inndeling til
arb måler (41) 42 (42) 44 (45)
47 cm.
Fell 5 m i hver side til ermehull.
Fell ytterligere i hver side på
hver p fra r-siden slik: 1 kantm,
1 r, 2 vridd r sm, strikk som m
viser til det gjenstår 4 m, strikk 2
r sm, 1 r, 1 kantm.
Gjenta fellingen i alt (3) 3 (5) 5
(7) 9 ggr i hver side.
Strikk til arb måler (61) 62 (63)
65 (67) 69 cm, fell de midterste
(24) 28 (28) 32 (36) 36 m til
nakke.

Strikk hver side ferdig for seg, og
fell ytterligere 1 ved nakken =
(18) 20 (22) 24 (24) 26 m til
skulder.
Strikk til arb måler (63) 64 (65)
67 (69) 71 cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) 48 (52)
52 m på strømpep nr 5 og strikk
rundt 1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-* slutt med 2 r, 1 vr.
Når arb måler 7 cm økes 1 m på
hver side av de 2 vr m midt
under ermet.
De økte m strikkes etter hvert i
vr-bordstrikk.
Fortsett å øke med ca 3 cm
mellomrom til i alt (76) 76 (80)
80 (84) 84 m.
Strikk til arb måler (48) 48 (48)
50 (51) 52 cm eller ønsket
lengde. Fell 10 m midt under
erme.
Strikk ermet ferdig frem og
tilbake, og fell ytterligere 1 m i
hver side annenhver p i alt (8) 8
(9) 9 (9) 9 ggr = (50) 50 (52) 52
(56) 56 m.
Fell av med r og vr m.

Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy sidesømmene.
Sy i ermer.
Brett inn de 2 ytterste m ved
forkanten på høyre forstykke, og
sy til på vr-siden av arb.
Venstre forkant:
Legg opp 7 m på p nr 4, og strikk
frem og tilbake slik: (1 p = vrside) 1 kantm, *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 vr, 1
kantm.
Strikk til forkanten har samme
lengde som forstykke.
Sy
forkanten
til
venstre
forstykke.
Halskant:
Strikk opp (72) 76 (80) 84 (88)
92 m (beg (18) 20 (20) 22 (24)
24 m inn) på høyre forkant,
langs nakken, og frem til de (10)
12 (12) 14 (16) 16 m felt m på
venstre forforkant, på rundp nr 5
(m-tallet må være delelig med
4).
Strikk 8 cm vr-bord slik: (1. p =
vr-siden) 1 kantm, 2 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Fortsett med 8 cm glattstrikk til
belegg.
Fell av.
Montering:
Brett halskanten til mot r-siden,
og sy til ved hver forkant, brett
halskanten tilbake mot vr-siden
og sy til.
Hekle 8 hemper til knapphull slik:
Hekle 9 lm med heklenål nr 4½.
Klipp av tråden.
Lag 1 hempe ved å hekle 6 lm.
6 hemper sys til langs venstre
forstykke, det øverste ved felling
til hals, det nederste ca 1 cm fra
nederste kant, de resterende
med jevne mellomrom.
Knappene sys til ca 11 cm inn på
høyre forstykke.
2 hemper sys til langs venstre
halskant. Sy i knapper i motsatt
side.
Hempen av 6 lm sys til nederst
på venstre forkant. Sy 1 knapp
på vr-siden ca 10 cm inn på
venstre forstykke.
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Nr 9
Genser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 91 (100) 110
(120) 129 (136) cm
Hel lengde: (56) 62 (66) 68 (70)
72 (73) cm
Ermelengde: (44) 47 (49) 50
(51) 52 (52) cm, eller ønsket
lengde
Garn:
sandnes duo (55 % merinoull,
45 % bomull, 50 gram = ca 124
meter)
Garnalternativ:
sandnes alpakka, smart, peer
gynt, mandarin classic
Garnmengde:
Hvit 1002: (250) 250 (300) 300
(350) 350 (400) gram
Grå 5873: (200) 200 (250) 250
(300) 300 (350) gram
Lys grå 6030: (100) 100 (100)
100 (100) 150 (150) gram
Maisgul 2104: 50 alle str gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Stripemønster A:
Strikk *6 omg hvit, 4 omg grå*,
gjenta fra *-*
Stripemønster B:
Strikk *6 omg lys grå, 4 omg
grå*, gjenta fra *-*
For- og bakstykke:
Legg opp (200) 220 (240) 264
(288) 308 (324) m med grå på
rundp nr 3½ og strikk 4 omg vrbord rundt 2 r, 2 vr. *Skift til
hvit, strikk 1 omg glattstrikk og
deretter 5 omg vr-bord som før.
Skift til grå, strikk 1 omg
glattstrikk, 3 omg vr-bord som
før*, gjenta fra *-* 1 gang.

Fortsett med hvit og glattstrikk,
samtidig som det på 1. omg
felles jevnt fordelt til (180) 200
(220) 242 (264) 284 (300) m.
Sett et merke i hver side med
(90) 100 (110) 121 (132) 142
(150) m til hver del.
Strikk stripemønster A til arb
måler (38) 42 (45) 46 (47) 49
(50) cm, slutt med grå stripe.
Skift til lys grå og fell (6) 6 (6) 6
(6) 8 (8) m i hver side til
ermehull. Strikk hver del ferdig
for seg.
Bakstykke:
= (84) 94 (104) 115 (126) 134
(142) m.
Strikk (26) 36 (36) 36 (36) 36
(46) p med stripemønster B,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver p
(2) 2 (2,2) 2,2 (2,2,2) 2,2,2
(2,2,2) m, og deretter 1 m i hver
side annenhver p i alt (1) 2 (3) 3
(3) 4 (4) ggr = (78) 86 (90) 101
(108) 114 (122) m.
Skift til maisgul, strikk 4 p.
Fortsett med stripemønster A,
beg med 6 p hvit. Strikk til arb
måler 2 cm før hel lengde.
Sett de midterste (26) 28 (32)
35 (38) 40 (42) m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell
videre
mot
nakken
annenhver p 1,1 m.
Strikk til hel lengde, slutt med 2
p grå, eller 3 p hvit. Sett de
resterende (24) 27 (27) 31 (33)
35 (38) skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (84) 94 (104) 115 (126) 134
(142) m. Fell til ermehull og
strikk stripemønster likt som på
ryggen. Strikk til arb måler 9 cm
før hel lengde. Sett de midterste
(16) 18 (22) 25 (28) 30 (32) m
på en hj.p til hals og strikk hver
side ferdig for seg. Fell videre
mot
halsen
annenhver
p
2,2,1,1,1 m. Strikk til hel lengde,
slutt som på bakstykke.
Sett de resterende (24) 27 (27)
31 (33) 35 (38) skulderm på en
hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
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Ermer:
Legg opp (48) 52 (52) 56 (56)
60 (60) m med grå på strømpep
nr 3½ og strikk vr-bord som på
for- og bakstykke i alt 14 omg.
Strikk
glattstrikk
og
stripemønster A som på for- og
bakstykke, samtidig som det på
1. omg økes jevnt fordelt til (52)
56 (56) 60 (60) 64 (64) m.
Strikk 2 omg. Sett et merke
rundt første og siste m på omg
(= merkem). Øk 1 m på hver
side
av
merkem.
Gjenta
økningene ca hver 2. cm til i alt
(90) 90 (92) 96 (100) 104 (104)
m. Strikk til erme måler (44) 47
(49) 50 (51) 52 (52) cm, eller
ønsket lengde, slutt med grå
stripe. Fell 8 m under erme og
strikk videre frem og tilbake.
Strikk (26) 36 (36) 36 (36) 36
(46) p med stripemønster B,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side, annenhver
p 2 m i alt 4 ggr, og videre 1 m i
hver side, annenhver p til
stripemønster B er strikket
ferdig. Skift til maisgul, strikk 4
p, samtidig som det felles 1 m i
hver side, annenhver p. Skift til
hvit. Strikk (4) 4 (4) 4 (6) 6 (2)
p, og fortsett fellingene som før.
Fell deretter 4,3 m i hver side,
annenhver p (skift til grå som
før). Fell av med grå.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Halskant: Strikk opp ca (112)
116 (120) 124 (128) 132 (132)
m med hvit rundt halsen (mtallet må være delelig med 4).
Strikk 7 omg vr-bord rundt 2 r, 2
vr. Fell av med r og vr m.
Sy i ermene.

Nr 10
Jakke
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 91 (101) 111
(120) 128 (136) cm
Hel lengde: (60) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Ermelengde: (44) 48 (50) 51
(52) 53 (53) cm
Garn:
sandnes duo (55 % merinoull,
45 % bomull, 50 gram = ca 124
meter)
Garnalternativ:
sandnes alpakka, smart, peer
gynt, mandarin classic
Garnmengde:
Grå 6030: (500) 550 (600) 650
(650) 700 (750) gram
Beige 2441: (50) 50 (50) 50
(100) 100 (100) gram
Tilbehør:
Glidelås i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk, 24 m mønster
på p nr 3½ = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r.

Strikk videre i glattstrikk med
kantm samtidig som masketallet
reguleres på 1. p til (172) 184
(200) 228 (248) 264 (282) m.
Strikk til arb måler (37) 40 (41)
42 (43) 44 (46) cm. Sett et
merke i hver side med (39) 42
(46) 53 (58) 61 (66) m til hvert
forstykke og (94) 100 (108) 122
(132) 142 (150) m til bakstykke.
Fell til v-hals ved forkant slik:
Strikk 1 kantm, 2 vridd r sm/2
vridd vr sm, strikk til det gjenstår
3 m, strikk 2 r sm/2 vr, sm, 1
kantm. Gjenta fellingene hver 3.
p.
Strikk til arb måler (42) 45 (46)
47 (48) 49 (51) cm fell 6 m i
hver side (3 m på hver side av
merkene) til ermehull, og strikk
for- og bakstykke ferdig for seg.
Bakstykke:
= (88) 94 (102) 116 (126) 136
(144) m. Fortsett frem og tilbake
i glattstrikk og fell ytterligere til
ermehull i hver side, annenhver
p (2,1,1) 2,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1)
m.
Strikk til arb måler (57) 61 (63)
65 (67) 69 (71) cm. Sett de
midterste (42) 44 (46) 50 (54)
54 (56) m på en hj.p til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere 1,1,1 m mot
nakken = (16) 18 (20) 24 (26)
31 (34) m til skulder.
Strikk til arb måler (60) 64 (66)
68 (70) 72 (74) cm.
Sett m på en hj.p. Strikk den
andre siden på samme måte,
men speilvendt.

For- og bakstykke:
Legg opp (186) 198 (219) 246
(270) 288 (306) m på rundp nr 3,
og strikk 10 cm vr-bord frem og
tilbake (1. p = vr-siden) slik: 1
kantm, 1 vr, *2 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* slutt med 1 kantm.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
videre
med
mønster
etter
diagram med 1 kantm i hver side
til arb måler 17 cm, samtidig
som det felles 1 m i slutten av 1.
p.
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Høyre forstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke, samtidig som det
skrås videre for v-hals til i alt
(16) 18 (20) 24 (26) 31 (34) m.
Når arb måler (60) 64 (66) 68
(70) 72 (74) cm settes de (16)
18 (20) 24 (26) 31 (34)
skulderm på en hj.p.
Venstre forstykke:
Strikk
som
høyre,
men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (54) 54 (60) 60 (66) 66
(66) m på strømpep nr 3 og strikk
7 cm vr-bord rundt 1 r, 2 vr. Skift
til p nr 3½. Fortsett videre i
glattstrikk til arb måler (12) 10
(15) 11 (14) 10 (10) cm. Øk 2 m
på undersiden, ca hver 2½ cm til
i alt (80) 84 (88) 92 (96) 100
(100) m.
Når ermet måler (44) 48 (50) 51
(52) 53 (53) cm felles 6 m midt
under ermet. Strikk videre frem
og tilbake samtidig som det
felles (2) 2 (2) 2,2 (2,2) 2,2
(2,2) m i hver side annenhver p
og videre 1 m til ermetoppen
måler (9) 10 (10) 12 (12) 13
(13) cm. Fell ytterligere i hver
side annenhver p (2,2,3,4,5)
2,2,3,4,5 (2,2,3,4,5) 2,2,3,4,5
(2,2,2,3,4,5)
2,2,2,3,4,5
(2,2,2,3,4,5) m.
Fell av de resterende m. Strikk et
erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Forkanter:
Strikk opp 1 m i hver m men
hopp over hver 4. m langs begge
forkantene og nakken med beige
på p nr 3½. Obs! Legg samtidig
opp 22 m i beg og slutten av p til
å brette rundt på vr-siden =
belegg (ca (138) 146 (150) 156
(160) 164 (164) m langs hver
forkant og videre rundt nakken
ta med de avsatte m).
Strikk frem og tilbake i
glattstrikk 3½ cm. Obs! Etter 2
cm økes det 2 m der v-halsen
beg og felles 3 m jevnt fordelt på
hver skulder. Fell av m fra beg
av p og til der v-halsen beg,
strikk vr til brettekant til neste vhals slutt. Fell av de resterende
m.

Legg opp nye m over de avfelte
m minus 44 m i beg og slutten
av p.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
øk og fell slik at kanten blir lik.
Strikk til brettekanten måler 3½.
Fell av.
Sy i ermene. Sy til belegg. Sy i
glidelåsen inni belegget.

Nr 11
Jakke
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (81) 90 (99) 108
(118) 127 (136) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Ermelengde: (47) 47 (49) 50
(50) 51 (52) cm eller ønsket
lengde
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Koks 1088: (500) 550 (600) 600
(650) 700 (750) gram
Beige 3031: (100) 100 (100) 100
(150) 150 (150) gram
Hvit 1002: (50) 50 (100) 100
(100) 150 (150) gram

Strikk 6 cm vr-bord frem og
tilbake slik: 1 kantm, 2 vr, *2 r,
2 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Skift til rundp nr 7 og fortsett
frem og tilbake i glattstrikk,
samtidig som det økes (3) 3 (3)
3 (3) 3 (3) m jevnt fordelt på 1.
p = (99) 111 (123) 135 (147)
159 (171) m.
Strikk til arb måler ca (36) 37
(39) 40 (42) 43 (45) cm.
Fortsett med mønster etter
diagram innenfor 1 kantm i hver
side (1. p fra vr-siden), ved pil
for felling til ermehull felles slik:
Strikk (20) 23 (27) 30 (33) 35
(39) m (= høyre forstykke), fell
7 m, strikk (45) 51 (55) 61 (67)
75 (79) m (= bakstykke), fell 7
m, strikk (20) 23 (27) 30 (33) 35
(39) m (= venstre forstykke).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 32 (32) 32 (36)
36 (36) m med koks på
strømpep nr 6½.
Strikk 6 cm vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
Skift til strømpep nr 7 og fortsett
rundt i glattstrikk, samtidig som
det på 1. omg økes (3) 1 (1) 3
(1) 1 (1) m = (31) 33 (33) 35
(37) 37 (37) m.

Tilbehør:
(8) 8 (8) 8 (8) 9 (9) knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6½ og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden r.

Sett et merke midt under ermet.
Øk 1 m på hver side av merket
med 3½ cm mellomrom til i alt
(53) 55 (55) 57 (57) 59 (59) m.
Samtidig når ermet måler (41)
41 (43) 44 (44) 45 (46) m
strikkes mønster etter diagram,
tell ut fra midt på erme hvor
mønsteret beg.
De økte m strikkes med i
mønsteret etter hvert som det
oppstår.
Strikk til ermet måler hel lengde.
Fell 6 m midt under ermet, slutt
med samme omg som på bolen.
Legg arb til side, og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (179) 195 (207)
223 (235) 251 (263) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fortsett med mønster, samtidig
som det felles til raglan ved hver
merke slik: Strikk til det gjenstår
3 m før merket, ta 1 m løs av, 1
r, trekk den løse m over, strikk 2
m r med koks, 2 r sm. Gjenta
fellingen ved hvert merke (= 8 m
felt). Gjenta fellingen annenhver
p (fra r-siden) til det er felt til i
alt (15) 16 (17) 19 (20) 22 (23)
ggr i høyden.
Når diagrammet er strikket
ferdig, fortsett med koks til hel
lengde.
Samtidig når det er felt i alt
(14) 15 (16) 18 (19) 21 (22)
ggr, felles 7,3,1,1,1 m i hver side
annenhver p til hals.
Strikk til arb måler hel lengde.
Fell av.
Halskant:
Strikk opp ca (76) 80 (84) 88
(92) 96 (100) m med koks på
rundp nr 6½ (inkl m på hj.p) mtallet må være delelig på 4.
Strikk 6 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.
Fell av.
Høyre forkant:
Strikk opp ca (80) 84 (88) 92
(96) 100 (104) m med koks på
rundp nr 6½, (strikk opp 1 m i
hver p, men hopp over hver 4.
m) m-tallet må være delelig på
4.

For- og bakstykke:
Legg opp (96) 108 (120) 132
(144) 156 (168) m med koks på
rundp nr 6½.
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Strikk 6 cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden) *2
vr, 2 r*, gjenta fra *-*.
Fell av.
Sett merker for i alt (8) 8 (8) 8
(8) 9 (9) knapper. Et ca 1 cm fra
øverste kant og et ca 1 cm fra
nederste kant, de resterende
med jevne mellomrom.
Venstre forkant:
Strikk som høyre, med knapphull
tilsvarende merkene når kanten
måler ca 3 cm.
Knapphull:
Strikk 2 m sm, 1 kast.
Montering:
Sy sm under ermene.
Sy i knapper.

Nr 12

Strikk videre mønster A etter
diagram tell ut fra midt foran hvor
mønsteret beg. Strikk til arb
måler (27) 32 (33) 34 (36) cm.
OBS!
På siste omg reguleres m-tallet til
(126) 144 (162) 180 (198) m.
Sett et merke i hver side med
(63) 73 (81) 91 (99) m til
forstykket og (63) 71 (81) 89
(99) m til bakstykket.
Strikk mønster B etter diagram
og tell deg ut fra midt foran hvor
mønsteret beg.
Skift til mellombrun og strikk
videre i glattstrikk til arb måler
(40) 45 (46) 47 (49) cm.
Fell (6) 6 (8) 8 (8) i hver side =
(3) 3 (4) 4 (4) m på hver side av
side merke og strikk hver del
ferdig for seg.

Genser
Størrelse:
(XXS) S (M) L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 96 (108) 120
(132) cm
Hel lengde: (60) 66 (68) 70 (72)
cm
Ermelengde: (46) 48 (50) 52
(52) cm

Bakstykke:
= (57) 65 (73) 81 (91) m
Fortsett frem og tilbake i
glattstrikk og fell ytterligere til
ermehull i hver side annenhver p
2,1,1 m. Strikk til hel lengde sett
m på 1 hj.p = (49) 57 (65) 73
(83) m.
Nakke = (23) 27 (29) 33 (37) m.
Skulder = (13) 15 (18) 20 (23)
m.
Forstykke:
= (57) 67 (73) 83 (91) m
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (49) 59 (65) 75 (83)
m.
Strikk til arb måler (54) 59 (60)
62 (63) cm. Sett de midterste 15
m på en hj.p og hver side strikkes
ferdig for seg. Fell videre mot
halsen på annenhver p (2,1,1)
3,2,1,1
(3,2,1,1)
3,2,2,2,1
(3,2,2,2,1,1) m. Strikk til hel
lengde og sett de resterende (13)
15 (18) 20 (23) skulderm på en
hj.p. Strikk den andre siden på
samme måte men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (40) m
på
strømpep
nr
5½
med
mellombrun og strikk 8 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr. Sett et
merke rundt omg første og siste
m. Strikk videre glattstrikk, øk 1
m på hver side av merke. Gjenta
økingene hver (2) 2½ (2) 2 (2)
cm til i alt (54) 54 (66) 68 (68) m
og arb måler (33) 35 (37) 39 (39)
cm. Strikk diagram B, tell ut fra
midt på erme hvor mønsteret
beg. For str (XXS) S: Øk 1 m midt
under erme på 20. og 24.
mønster omg.
Pass på at mønsteret slutter på
samme sted som på bolen.
Skift til mellombrun og strikk til
erme måler (46) 48 (50) 52 (52)
cm. Fell (6) 6 (8) 8 (8) m midt
under erme.

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Mellombrun 3161: (450) 550
(600) 650 (700) gram
Brun 3082: (100) 100 (150) 150
(200) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (128) 144 (160) 176
200 m med mellombrun på rundp
nr 5½ og strikk 8 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr. Strikk 3 omg i
glattstrikk.
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Mønster til ermetopp:
Mellombrun, 4 p glattstrikk *3
første p av diagram B, 5 p
glattstrikk med mellombrun*,
gjenta fra *-* i alt (3) 3 (3) 4 (4)
ggr.
Strikk
videre
med
mellombrun.
Ermetopp:
Strikk frem og tilbake i glattstrikk
og mønster og fell i hver side på
annenhver p, 2 m og videre 1 m
til ermetoppen måler 10 cm. Fell
til slutt i hver side annenhver p
(2,3,4)
2,2,3,4
(2,2,2,3,4)
2,2,2,2,3,4 (2,2,2,2,3,4) m. Fell
av. Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m men
hopp over hver 4. m og ta med
de avsatte m rundt halsen ca
(80) 84 (88) 88 (92) m. Strikk
(14) 14 (15) 15 (16) cm vr-bord
2 r, 2 vr. Fell av. Sy i ermene.

Nr 13
Genser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 93 (104) 109
(120) 125 (136) cm
Hel lengde: (60) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Ermelengde: (44) 48 (50) 51
(52) 53 (53) cm

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m mønster på p nr 3½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (192) 204 (228) 240
(264) 276 (300) m med gråblå på
rundp nr 3 og strikk 3 omg vrbord 1 r, 1 vr. Skift til p nr 3½.
Strikk 6 cm vr-bord 1 r med
gråblå, 1 vr med grå.
Strikk med grå i mønster slik:
Strikk 2 m vr sm, *6 r, 6 vr*,
gjenta
fra
*-*
hele
arb
(mønsteret forskyves utomatisk
med 1 m for hver omg, se
diagram).
Strikk til arb måler (42) 45 (46)
47 (48) 49 (51) cm, samtidig
som det økes 1 m i slutten av
omg. Sett et merke i hver side
med (96) 102 (114) 120 (132)
138 (150) m til for- og bakstykke.
Fell 6 m i hver side (3 m på hver
side av merkene) til ermehull, og
strikk for- og bakstykke ferdig
for seg.
Bakstykke:
= (90) 96 (108) 114 (126) 132
(144) m. Fortsett frem og tilbake
i mønster etter diagram og fell
ytterligere til ermehull i hver side
annenhver p (2,1,1,1) 2,1,1,1
(2,1,1,1)
2,1,1,1
(2,2,1,1,1)
2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1,1) m.

Garn:
sandnes duo (55 % merinoull,
45 % bomull, 50 gram = ca 124
meter)
Garnalternativ:
sandnes alpakka, smart, peer
gynt, mandarin classic
Garnmengde:
Grå 5873: (400) 450 (500) 550
(600) 650 (700) gram
Gråblå 5962: 100 gram alle str
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Strikk til arb måler (58) 62 (64)
66 (68) 70 (72) cm. Sett de
midterste (36) 36 (38) 42 (44)
46 (48) m på en hj.p til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere 1,1 m mot nakken
= (20) 23 (28) 29 (32) 34 (37)
skulderm. Strikk til arb måler
(60) 64 (66) 68 (70) 72 (74) cm.
Sett m på en hj.p. Strikk den
andre siden på samme måte,
men speilvendt.
Forstykke:
= (90) 96 (108) 114 (126) 132
(144) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Nå arb måler (50) 54
(56) 58 (60) 62 (64) cm, settes
de midterste (16) 16 (18) 22
(24) 26 (28) m på en hj.p til
hals, og hver side strikkes ferdig
for seg.
Fell ytterligere 3,3,2,2,1,1 m mot
hals = (20) 23 (28) 29 (32) 34
(37) m til skulder. Strikk til arb
måler (60) 64 (66) 68 (70) 72
(74) cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (48) 48 (54) 60 (60) 60
(60) m med gråblå på strømpep
nr 3 og strikk 3 omg vr-bord 1 r,
1 vr. Skift til p nr 3½. Strikk 4 cm
vr-bord 1 r med gråblå, 1 vr med
grå men på siste omg økes (0) 0
(6) 0 (0) 0 (0) m jevnt fordelt.
Strikk med grå, mønster etter
diagram slik: Strikk 1 vr =
merkem, = ikke med i diagram,
*6 r, 6 vr*, gjenta fra *-* hele
arb (mønsteret forskyves med 1
m for hver omg, se diagram).
Samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem, ca hver (22½) 2-2½ (3) 2½-3 (2½) 2-2½
(2-2½) cm til i alt (80) 84 (88)
92 (96) 100 (100) m, de økte m
tas med i mønsteret etter hvert.
Når ermet måler (44) 48 (50) 51
(52) 53 (53) cm felles 6 m, midt
under ermet.

Strikk videre frem og tilbake i
mønster samtidig som det felles
(2) 2 (2) 2,2 (2,2) 2,2 (2,2) m i
hver side annenhver p, og videre
1 m til ermetoppen måler (8) 9
(10) 10 (10) 10 (10) cm. Fell
ytterligere i hver side annenhver
p
(2,2,3,4,5)
2,2,3,4,5
(2,2,3,4,5)
2,2,3,4,5
(2,2,2,3,4,5)
2,2,2,3,4,5
(2,2,2,3,4,5) m.
Fell av de resterende m. Strikk et
erme til på samme måte.
Montering:
Strikk sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m, men
hopp over hver 4. m og ta med
m på hj.p rundt halsen på p nr
3½ med gråblå.
Strikk 2 cm vr-bord rundt 1 r
med gråblå, 1 vr med grå. Skift
til p nr 3, gråblå og strikk 2 omg
vr-bord. Fell av. Sy i ermene.

Gjenta fra *-*, slutt med (0) 0 (2
r, 1 vr, 1 r) 2 r, 1 vr, 1 r (0) 0 (2
r, 1 vr, 1 r).
Skift til rundp nr 3 og strikk
mønster etter diagram slik:
Strikk (6) 10 (14) 18 (22) 26
(30) m vr-bord som før, 116 m
mønster etter diagram, (12) 20
(28) 36 (44) 52 (60) m vr-bord,
116 m mønster etter diagram,
(6) 10 (14) 18 (22) 26 (30) m
vr-bord som før.
Strikk med denne inndeling til
arb måler (41) 41 (42) 43 (44)
45 (46) cm.
Sett et merke i hver side med
(128) 136 (144) 152 (160) 168
(176) m til hver del.
Fell til ermehull ved å felle 12 m i
hver side (= 6 m på hver side av
merkene). Strikk hver del ferdig
for seg.

Nr 14
Herregenser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)

Størrelse:
(XXS-XS) S-M (L-XL)

Plaggets mål:
Overvidde, utstrakt: (88) 94
(100) 106 (112) 118 (124) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 (73) cm
Ermelengde: (50) 50 (51) 52
(52) 53 (54) cm

Garnmengde:
Grå 5873: 50 gram alle str
Gråblå 5962: (250) 250 (300)
gram

Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)

Skjerf

Legg opp (49) 61 (61) m med grå
på p nr 3 og strikk 3 p vr-bord
frem og tilbake 1 r, 1 vr. Skift til
p nr 3½. Strikk 10 cm vr-bord, 1
r med grå, 1 vr med gråblå.
Strikk med gråblå og mønster
etter diagram, beg slik: Strikk 2
m vr sm, 5 vr, *6 r, 6 vr*, gjenta
fra *-*.
Strikk til arb måler (170) 180
(190) cm. På siste p økes 1 m.
Strikk 10 cm vr-bord, 1 r med
grå, 1 vr med gråblå. Skift til p nr
3 og grå. Strikk 3 p vr-bord, 1 r,
1 vr. Fell av.

Garnmengde:
Grå 5873: (450) 450 (500) 500
(550) 550 (600) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og nr
3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
29 m mønster på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp (256) 272 (288) 304
(320) 336 (352) m på rundp nr
2½. Strikk (5) 5 (5) 5 (6) 6 (6)
cm vr-bord rundt slik:
Strikk (0) 0 (1 r, 1 vr, 2 r) 1 r, 1
vr, 2 r (0) 0 (1 r, 1 vr, 2 r), *2 r,
1 vr, 2 r, 1 vr, 2 r*.
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Forstykket:
Strikk mønster som før frem og
tilbake, og fell videre til ermehull
i hver side annenhver p 3,2,1,1,1
m = (100) 108 (116) 124 (132)
140 (148) m.
Strikk til arb måler (5) 5 (5) 6
(6) 7 (7) cm før hel lengde.
Fell til halsringning slik:
Sett de midterste (20) 20 (22)
24 (26) 28 (28) m på en hj.p, og
strikk hver side for seg. Fell ved
halsen annenhver p 2 m (4) 4
(4) 4 (4) 4 (5) ggr, deretter 1 m
3 ggr = (29) 33 (36) 39 (42) 45
(47) m til hver skulder.

Strikk til hel lengde. Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Bakstykket:
Fell
til
ermehull
som
på
forstykket.
Strikk til det gjenstår 5 p før hel
lengde, sett de midterste (38) 38
(40) 42 (44) 46 (50) m på en
hj.p. Strikk 5 p, samtidig som
det felles annenhver p ved
halsen 1,1 m.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (52) 52 (52) 56 (56)
60 (64) m på strømpep nr 2½.
Strikk (5) 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm
vr-bord rundt slik: Strikk (4 r) 4
r (4 r) 1 r, 1 vr, 4 r (1 r, 1 vr, 4
r) 0 (2 r), strikk *1 vr, 2 r, 1 vr,
4 r*. Gjenta fra *-*, slutt med
(0) 0 (0) 1 vr 1 r (1 vr, 1 r) 1 vr,
2 r, 1 vr (1 vr, 2 r, 1 vr, 2 r).
Skift til strømpep nr 3, samtidig
som det økes 1 m i beg av omg
= merkem som hele tiden
strikkes vr.
Strikk mønster etter diagram
over
de
midterste
52
m,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem ca hver 1½
cm, de nye m strikkes etter hvert
i vr-bord.
Øk til i alt (117) 121 (125) 131
(137) 143 (147) m, og strikk til
ermet måler (50) 50 (51) 52
(52) 53 (54) cm.
Fell 13 m midt under ermet,
strikk frem og tilbake og fell
videre til ermetopp i hver side
annenhver
p
3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,4,4,6
m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp (104) 112 (120) 128
(128) 136 (136) m med p nr 2
½. Strikk vr-bord, 4 r, 1 vr, 2 r,
1 vr til hele halskanten måler (6)
6 (6) 6 (6) 7 (7) cm.
Fell av med r og vr m.
Sy i ermene.
Brett halskanten dobbel mot vrsiden, og sy til.

For- og bakstykke:
Legg opp (180) 198 (216) 234
(252) 270 (288) m på rundp nr 4
og strikk 6 cm vr-bord rundt slik:
3 r, *3 vr, 6 r*, gjenta fra *-*
omg rundt, slutt med 3 vr, 3 r.
Fortsett med mønster etter
diagram til arb måler (40) 44
(47) 48 (49) 50 (51) cm.
Sett et merke i hver side med
(90) 99 (108) 117 (126) 135
(144) m (det skal være 3 r på
hver side av merke) til hver del.
Fell (18) 18 (20) 22 (24) 24 (24)
m i hver side (= (9) 9 (10) 11
(12) 12 (12) m på hver side av
merkene).
Strikk hver del for seg.

Nr 15
Genser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 90 (98) 106
(115) 123 (131) cm
Hel lengde: (60) 64 (68) 70 (72)
73 (74) cm
Ermelengde: (44) 47 (49) 50
(50) 51 (52) cm
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Khaki 3051: (600) 650 (700) 750
(750) 800 (800) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Liten rundp nr 3½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
22 m mønster på p nr 4 = 10 cm
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Bakstykke:
= (72) 81 (88) 95 (102) 111
(120) m.
Strikk frem og tilbake til arb
måler (58) 62 (66) 68 (70) 71
(72) cm. Sett de midterste (22)
25 (26) 29 (32) 33 (34) m på en
hj.p til nakke, og strikk hver side
ferdig for seg. Fell ytterligere ved
nakken, annenhver p (1,1) 1,1
(1,1) 1,1 (1,1) 2,1 (2,1) m og
strikk til arb måler (60) 64 (68)
70 (72) 73 (74) cm. Sett de
resterende (23) 26 (29) 31 (33)
36 (40) m på en hj.p til skulder.
Strikk den andre siden ferdig på
samme måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (72) 81 (88) 95 (102) 111
(120) m.
Strikk som på bakstykket til arb
måler (54) 58 (62) 64 (66) 67
(68) cm. Sett de midterste (12)
15 (16) 19 (20) 23 (24) m på en
hj.p og strikk hver side for seg.

Fell ytterligere ved halssiden
annenhver p (2,2,2,1) 2,2,2,1
(2,2,2,1)
2,2,2,1
(2,2,2,1,1)
2,2,2,1,1 (2,2,2,1,1) m = (23)
26 (29) 31 (33) 36 (40) m til
skulder.
Strikk til arb måler (60) 64 (68)
70 (72) 73 (74) cm og sett m på
en hj.p til skulder.
Strikk den andre siden ferdig på
samme måte, men speilvendt.
Montering:
Strikk sm skuldrene.
Ermer:
Legg opp (45) 45 (54) 54 (54)
63 (63) m på strømpep nr 4 og
strikk 6 cm vr-bord rundt slik: 3
r, *3 vr, 6 r*, gjenta fra *-*,
slutt med 3 vr, 3 r.
Forsett rundt med mønster etter
diagram.
Sett et merke rundt 2 m midt
under erme. Disse 2 m strikkes
hele tiden i glattstrikk, og det
økes 1 m på hver side av
merkem ca hver (1½) 1½ (2) 2
(1½) 2 (2) cm, til i alt (85) 87
(96) 98 (102) 103 (103) m. De
økte m strikkes etter hvert i
mønster.
Når ermet måler (44) 47 (49) 50
(50) 51 (52) cm, deles erme
midt under, og det strikkes
videre frem og tilbake i (3½) 3½
(4) 5 (5½) 5½ (5½) cm.
Fell 4 m i beg av hver p i alt 5
ggr i hver side. Fell av de (45) 47
(56) 58 (62) 63 (63) resterende
m. Fell av som m viser.

Nr 16
Genser med raglan
Størrelse:

(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (91) 98 (105) 113
(120) cm
Hel lengde: (57) 62 (66) 68 (70)
cm
Ermelengde: (45) 49 (49) 49
(49) cm eller ønsket lengde
Garn:
sandnes duo (55 % merinoull,
45 % bomull, 50 gram = ca 124
meter)
Garnalternativ:
sandnes alpakka, smart, peer
gynt, mandarin classic
Garnmengde:
Svart 1099: (400) 450 (500) 550
(600) gram
Hvit 1002: (150) 150 (200) 200
(200) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Halskant:
Strikk opp inkl m på hj.p ca (84)
88 (92) 98 (104) 110 (114) m
med liten rundp nr 3½. Strikk 4
omg vr, 2 omg r, samtidig som
det på siste omg økes (6) 8 (10)
10 (10) 10 (6) m jevnt fordelt =
(90) 96 (102) 108 (114) 120
(120) m. Strikk 4 cm vr-bord
rundt 3 r, 3 vr. Fell av med r og
vr m.
Montering:
Sy
i
ermene,
undersiden
sys
ermehullsfellingen
bakstykke.

splitten
på
fast
langs
på for- og
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For- og bakstykke:
Legg opp (200) 216 (232) 248
(264) m med svart på rundp nr 3
og strikk (5) 5 (6) 6 (6) cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3½ og fortsett
med glattstrikk.
Når arb måler (25) 28 (30) 31
(31) cm strikkes striper slik: *3
omg hvit, 3 omg svart*, gjenta
fra *-*.
Strikk til arb måler (36) 40 (43)
44 (45) cm. Fell til ermehull slik:
Fell (5) 6 (7) 6 (7) m, strikk (91)
97 (103) 113 (119) m, fell (9) 11
(13) 11 (13) m, strikk (91) 97
(103) 113 (119) m, fell (4) 5 (6)
5 (6) m.
Legg arb til side og strikk ermer.
Erme:
Legg opp (50) 52 (54) 56 (58) m
med svart på strømpep nr 3, og
strikk (5) 5 (6) 6 (6) cm vr-bord
rundt som på for- og bakstykke.
På siste omg økes det jevnt
fordelt til (56) 60 (62) 62 (66)
m.
Skift til strømpep nr 3½ og
fortsett i glattstrikk. Samtidig
økes 2 m midt under ermet når
arb måler (6) 6 (8) 10 (8) cm, og
deretter med (2½) 2½ (2) 2 (2)
cm mellomrom i alt (16) 18 (20)
20 (21) ggr = (88) 96 (102) 102
(108) m.
Når arb måler (34) 37 (36) 36
(35) cm strikkes striper slik: *3
omg hvit, 3 omg svart*, gjenta
fra *-*.
Når ermet måler (45) 49 (49) 49
(49) cm eller ønsket lengde,
(slutt med samme stripe som på
for- og bakstykke) felles (9) 11
(11) 13 (13) m midt under ermet
= (79) 85 (91) 89 (95) m.

Legg arb til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglan:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (340) 364 (388)
404 (428) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Omg beg ved
merket
på
høyre
side
på
bakstykket.
Fortsett med striper som før,
samtidig som det felles til
raglan ved hvert merke på
annenhver omg slik: Strikk til 3
m før merke, ta 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r, 2 r
sm.
Når det er felt til raglan (5) 5 (6)
6 (6) ggr, fortsetter fellingene,
men etter neste svarte stripe,
strikkes mønster etter diagram.
Sett
et
merke
rundt
den
midterste m på bakstykke, og tell
ut fra pilen midt foran/bak hvor
diagrammet beg.
Beg og slutt mønsteret på ermer
og forstykke som på bakstykke,
det skal være likt på hver side av
alle merkene. Det er (1) 1 (1) 2
(2) mønsterrapporter mer på forog bakstykke, enn på ermene.
Når diagrammet er strikket,
fortsett med striper slik: *3 omg
svart, 1 omg hvit*, gjenta fra ** resten av arb.
Strikk til det er felt til raglan i alt
(21) 23 (24) 25 (27) ggr = (172)
180 (196) 204 (212) m.
Sett de midterste (9) 9 (11) 13
(13) m på forstykke på en hj.p til
hals, og strikk glattstrikk og
striper frem og tilbake.
Fortsett med raglanfellingene,
samtidig som det felles mot
halsen i hver side, annenhver p 3
m 3 ggr, videre 2 m (4) 4 (5) 5
(6) ggr.
Skift til rundp nr 3 og strikk
halskant:
Strikk med svart over de
resterende m og strikk opp m
langs halsen inkl m på hj.p i alt
ca (124) 128 (132) 136 (140) m.
Strikk 8 cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fell av med r og vr m.
Brett kanten mot vr-siden, og sy
til med løse sting.
Sy sm under ermene.

Nr 17
Aran genser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 91 (98) 105
(112) 118 (125) cm
Hel lengde: (66) 68 (70) 72 (74)
76 (78) cm
Ermelengde, målt midt under
ermet: (50) 51 (51) 52 (52) 53
(53) cm
Garn:
peer gynt (100 % ren, ny ull, 50
gram = ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Hvit 1002: (800) 850 (900) 950
(1000) 1050 (1100) gram
Veiledende strikkepinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
23 m mønster på bol = 10 cm
104
m
strukturmønster
på
bærestykke = 39 cm

For og bakstykke:
Legg opp (192) 208 (224) 240
(256) 272 (288) m på rundp nr 3
og strikk (6) 7 (7) 7 (7) 7 (7) cm
vr-bord rundt slik: 1 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-*, slutt med 2 r,
1 vr.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
videre slik:
1. omg: Rett
2. omg: 1 vr, *6 r, 2 vr*, gjenta
fra *-*, slutt med 6 r, 1 vr.
Gjenta disse 2 omg til arb måler
(36) 37 (38) 39 (40) 41 (42) cm.
Skift til rundp nr 3 og strikk 3
riller (1 rille = 1 omg r, 1 omg
vr).
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Sett et merke i hver side med
(96) 104 (112) 120 (128) 136
(144) m på hver del.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
mønster med denne inndeling:
Strikk (3) 7 (11) 15 (19) 23 (27)
vr, over de neste 90 m strikkes
første omg mønster etter diagram
(= 104 m med økninger), strikk
(6) 14 (22) 30 (38) 46 (54) vr,
over de neste 90 m strikkes første
omg mønster etter diagram (=
104 m med økninger), avslutt
med (3) 7 (11) 15 (19) 23 (27)
vr.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (43) 41 (42) 43 (44) 45
(46) cm.
Fell 10 m til ermehull i hver side.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
Strikk mønster frem og tilbake,
og fell til ermehull i hver side
annenhver p (3,2,1) 3,1,1 (3,2,1)
4,2,1 (4,2,1,1) 4,2,1,1 (4,2,2,1)
m = (88) 98 (104) 110 (116) 124
(130) m. (På (XXS) strikkes nå
glattstrikk over første og siste
flette).
Strikk med denne inndeling til arb
måler hel lengde. På siste p felles
14 m, tilsvarende økningen på
første omg i diagrammet.
Sett m på en hj.p.
Forstykke:
Strikk og fell som på bakstykke til
arb måler (6) 6 (7) 7 (7) 7 (7) cm
før hel lengde. Sett de midterste
(18) 18 (18) 20 (20) 22 (22) m
på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere for hals annenhver
p
(3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1
(3,2,2,1,1) 3,3,2,1,1 (4,3,2,1,1)
4,3,2,1,1 (4,3,2,1,1,1) m = (26)
31 (34) 35 (37) 40 (42) m til
skulder.
Strikk til forstykke er like langt
som bakstykke, på siste p felles 3
m på hver skulder.
Sett m på hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Ermer:
Legg opp (52) 56 (56) 60 (60) 64
(64) m på strømpep nr 3 og strikk
(6) 6 (6) 7 (7) 7 (7) cm vr-bord
slik: 1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-*, slutt med 2 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½ og strikk rundt i
glattstrikk, samtidig som det
økes 1 m midt under erme =
merkem, som hele tiden strikkes
vr.
1. omg: 1 vr (= merkem), (1 r,
2 vr) 1 vr (1 vr) 1 r, 2 vr (1 r, 2
vr) 1 vr (1 vr), *6 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*. Slutt med (1 r) 6
r, 1 vr (6 r, 1 vr) 1 r (1 r) 6 r, 1
vr (6 r, 1 vr).
2. omg: Rett

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.

Gjenta disse 2 omg hele tiden,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem ca hver (2
½) 2 ½ (2 ½) 2 ½ (2) 2 (2) cm
til i alt (81) 85 (89) 93 (97) 101
(105) m. De økte m strikkes
etter hver med i mønsteret.
Strikk til ermet måler (50) 51
(51) 52 (52) 53 (53) cm.
Fell 9 m (merkem + 4 m på hver
side) midt under ermet.
Strikk videre fram og tilbake,
samtidig som det felles til
ermetopp i hver side annenhver p
(3,2) 3,2 (3,2) 4,2 (4,2) 4,2
(4,2,2) m, deretter 1 m (10) 11
(12) 13 (14) 14 (15) ggr, videre
felles 2,4,6 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
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Halskant:
Strikk opp ca (112) 116 (120)
124 (124) 128 (132) m på rundp
nr 3 langs halsringningen.
Strikk (20) 20 (20) 22 (22) 22
(22) cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av.

Nr 18

Genser
Størrelse:
(XXS) XS-S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 95 (109) 116
(123) 131 cm
Hel lengde: (66) 68 (70) 72 (73)
74 cm
Ermelengde: (48) 49 (50) 51
(52) 52 cm, eller ønsket lengde
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
mandarin classic

Ermer:
Legg opp (48) 52 (52) 56 (56)
60 m med svart på strømpep nr
3. Strikk 6 cm vr-bord rundt, 2 r,
2 vr. Skift til strømpep nr 3½.
Strikk 2 cm glattstrikk, samtidig
som det økes jevnt fordelt til
(60) 64 (64) 66 (66) 70 m på
første omg. Sett et merke rundt
første og siste m på omg (=
merkem). Strikk mønster etter
diagram som gjentas hele arb.
OBS! Tell ut fra midt på erme
hvor mønsteret beg, og øk
samtidig 1 m på hver side av
merkem. Gjenta økningene hver
3. cm til i alt (88) 92 (92) 96
(96) 100 m. Strikk til hel lengde,
slutt med et ”helt” mønster.

Vend arb med vr-siden ut, og
strikk 2 cm glattstrikk med svart
til belegg. Fell av. Strikk det
andre erme på samme måte.
Montering og hals:
Damp arb forsiktig fra vr-siden.
Sy 2 maskinsømmer i sidene,
tilsvarende ermets bredde til
ermehull. Klipp opp mellom
sømmene. Mask eller sy sm
skuldrene.
Sy i ermer og sy belegget over
sårkanten på vr-siden.
Hals: Strikk opp ca (108) 112
(112) 116 (120) 120 m med
svart på p nr 3 rundt halsen, (mtallet må være delelig med 4).
Strikk ca 6 cm vr-bord rundt, 2 r,
2 vr. Fell løst av.

smart,

Lue

Garnmengde:
Svart 1099: (400) 450 (500) 550
(600) 650 gram
Hvit 1001: (250) 250 (300) 300
(350) 400 gram

Størrelse:
(M) L
Garnmengde:
Svart 1099: 100 gram alle str
Hvit 1001: 50 gram alle str

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Legg opp (120) 128 m med svart
på strømpep nr 3. Strikk 6 cm vrbord rundt, 2 r, 2 vr. Skift til
strømpep nr 3½. Strikk mønster i
glattstrikk som vist for lue etter
diagram til arb måler (20) 22 cm.
Strikk videre med svart resten av
arb og fell på neste omg slik:
Strikk *6 r, 2 r sm*.
Gjenta fra *-* omg rundt. Strikk
2 omg uten felling.
Fell på neste omg slik: *5 r, 2 r
sm*, gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk 2 omg uten felling.
Gjenta fellingene hver 3. omg,
med
1
m
mindre
mellom
fellingene for hver fellingsomg til
det gjenstår (15) 16 m. Strikk 1
omg uten felling, strikk 2 m sm
omg rundt på neste omg.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom m og fest tråden godt.
Lag en passe stor dusk med svart
og hvit og sy i toppen av luen.

For og bakstykke:
Legg opp (192) 208 (240) 256
(272) 288 m med svart på p nr
3. Strikk 6 cm vr-bord rundt, 2 r,
2 vr. Skift til p nr 3½. Sett et
merke i hver side med (96) 104
(120) 128 (136) 144 m til hver
del. Strikk 2 cm glattstrikk og
deretter mønster i glattstrikk
etter diagram, som gjentas til hel
lengde, samtidig når arb måler
(61) 63 (64) 66 (67) 68 cm,
settes de midterste (14) 16 (18)
18 (20) 20 m på forstykket på en
hj.p til hals.
Omg beg ved halsen. Strikk
mønster som før frem og tilbake,
samtidig som det felles i beg på
hver p 4,3,2,1,1,1 m til hals.
Strikk til arb måler
(66) 68 (70) 72 (73) 74 cm, men
slutt med et ”helt” mønster. Fell
av de resterende m.
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Nr 19
Genser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Mål:
Overvidde: (88) 94 (100) 107
(113) cm
Lengde: (64) 65 (66) 68 (70) cm
Ermelengde: 49 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Khaki 3051: (650) 700 (800) 850
(950) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
OBS! Genseren er elastisk pga
vr-bord i siderne

For- og bakstykke:
Legg opp (120) 128 (136) 144
(152) m på rundp nr 6, og strikk
4 cm vr-bord rundt slik:
(XS) S (M): 1 r, *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 vr, 1
r. Sett et merke der omg beg og
midt på omg (merkene er
mellom 2 r m).
Skift til rundp nr 7 og strikk vrbord over 30 m i hver side slik: 1
r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*
i alt 3 ggr, strikk glattstrikk til 15
m før neste merke, *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-* i alt 7 ggr, 2 vr,
strikk glattstrikk til 15 m
gjenstår, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta
fra *-* i alt 3 ggr, 1 r.
Str. L (XL): 1 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1
vr. Sett et merke der omg beg og
midt på omg (merkene er
mellom 2 vr).
Skift til rundp nr 7 og strikk vrbord over 34 m i hver side slik: 1
vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra ’-* i alt
4 ggr, strikk glatrstrikk til 17 m
før neste merke, 2 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-* i alt 8 ggr,
strikk glattstrikk til 17 m
gjenstår, *2 vr, 2 r*, gjenta fra
*-* i alt 4 ggr, 1 vr.
Alle str: Strikk som m viser. Når
arb måler (43) 43 (43) 44 (45)
cm felles 6 m i hver side (= 3 m
på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (54) 58 (62) 66 (70) m.
Fell til ermehull i hver side,
annenhver
p
(1,1,1)
1,1,1
(1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) m =
(48) 52 (56) 56 (60) m.
Når ermehullet måler (20) 21
(22) 23 (24) cm, settes de
midterste (22) 22 (24) 24 (24) m
på en hj.p til nakke og strikk
hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermehullsiden (6,7) 7,8 (8,8) 8,8
(9,9) m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
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Forstykke:
= (54) 58 (62) 66 (70) m.
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket = (48) 52 (56) 56
(60) m. Når ermehullet måler
(13) 14 (15) 16 (17) cm settes
de (14) 14 (16) 16 (16)
midterste m på en hj.p til hals og
hver side strikkes ferdig for seg.
Fell videre mot halsen annenhver
p 2,1,1 m.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som på bakstykke.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 36 (36) 40 (40) m
på strømpep nr 6. Strikk 4 cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr, samtidig
som det på siste omg felles jevnt
fordelt til (30) 32 (34) 36 (36)
m. Skift til strømpep nr 7. Sett et
merke rundt første og siste m i
omg = merkem.
Strikk glattstrikk, samtidig når
arb måler (10) 8 (8) 7 (7) cm
økes det 1 m på hver side av
merkem. Gjenta økningene hver
(5) 4 (4) 4 (3½) cm i alt (8) 9
(9) 10 (11) ggr = (46) 50 (52)
56 (58) m.
Strikk til erme måler 49 cm, eller
ønsket lengde. Fell 6 m under
ermet og strikk videre frem og
tilbake. Fell til ermetopp i hver
side,
annenhver
p
(2,1,1,1,1,1,2,3,4)
2,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3) m.
Fell de resterende (8) 10 (10) 10
(12) m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Hals: Strikk opp ca (76) 76 (80)
80 (80) m rundt halsringningen
på p nr 6 m (m-tallet må være
delelig med 4).
Strikk 17 cm vr-bord 2 r, 2 vr,
men skift til p nr 7 når vr-borden
måler 9 cm. Fell av med r og vr
m. Sy i ermene.

Halvpatent:
1. p: r (fra vr-siden)
2. p: *1 m vr, neste m r, men
gjennom den underliggende m
(fra forrige p)*. Gjenta fra *-* p
ut, slutt med 1 m vr.

Nr 20
Higgins jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (102) 109
(116) cm
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72)
cm
Ermelengde (49) 50 (50) 51 (52)
cm
Garn:
peer gynt (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Koks 1088: (850)
1000 (1050) gram

900

(950)

Tilbehør:
Knapper 5-6 knapper
Hjelmtvedt K-340344
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
19 m halvpatent lett utstrukket
på p nr 3½ = 10 cm

Bakstykke:
Legg opp (83) 87 (93) 99 (105)
m på p nr 3 og strikk 6 cm (1. p
er r-siden) vr-bord frem og
tilbake 1 vr, 1 r, slutt med 1 vr.
Skift til p nr 3½. Strikk videre
halvpatent, men når arb måler
(45) 46 (47) 49 (50) cm felles 3
m i hver side. Fell videre til
raglan slik: Strikk 1 vr, 2 r sm,
strikk til det gjenstår 3 m på p, 2
m vridd r sm, 1 vr. Gjenta
fellingen vekselvis hver 4. og 2.
p i alt (22) 24 (26) 28 (30)
raglanfellinger.
Fell
av
de
resterende (33) 33 (35) 37 (39)
m.
Høyre forstykke:
Legg opp (45) 47 (51) 55 (57) m
på p nr 3 og strikk 6 cm vr-bord
frem og tilbake (1. p er r-siden)
1 vr, 1 r.
Sett de (8) 8 (8) 10 (10) første
m på en hj.p (= forkant som
strikkes senere). Skift til p nr 3½
og strikk videre halvpatent men
når arb måler 15 cm settes det
av m til lomme: Strikk (4) 4 (4)
6 (6) m fra forkanten sett (29)
29 (31) 31 (31) m på en tråd,
legg opp like mange nye m,
strikk (4) 6 (8) 8 (10) m. Strikk
videre halvpatent, men når arb
måler (45) 46 (47) 49 (50) cm
felles 3 m i siden. Fell videre i
siden til raglan slik: Strikk til det
gjenstår 3 m på p, 2 m vridd r
sm, 1 vr. Gjenta raglan fellingene
som på bakstykket samtidig
som det felles til V-hals ved
forkanten slik: Strikk 1 m, 2 m
sm, gjenta fellingen vekselvis
hver 4. og 6. p til det er felt (12)
12 (12) 14 (14) ggr. Fortsett
med raglan fellingene som før.
Fell av.
Vestre forstykke:
Strikkes
som
høyre
men
speilvendt.
I
venstre
side
strikkes (5) 5 (5) 6 (6)
knapphull. Det første 3 cm fra
oppleggskanten, det siste ca 5
cm før overgang til V-hals. De
øvrige jevnt fordelt.
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Knapphull: Strikk 3 m, fell 3 m
som legges opp igjen på neste p.
Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) m
på p nr 3 og strikk 6 cm frem og
tilbake vr-bord med 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 3½. Strikk 1 p
glattstrikk fra r-siden og øk
samtidig 7 m jevnt fordelt = (49)
51 (53) 55 (57) m. Strikk videre
halvpatent samtidig som det
økes 1 m i beg og 1 m i slutten
av p på hver (6) 5½ (4½) 4 (3½)
cm, til det er (63) 67 (71) 77
(81) m på p.
Strikk til erme måler (49) 50
(50) 51 (52) cm. Fell 3 m i hver
side. Fell videre for raglan som
på bakstykke (22) 24 (26) 28
(30) raglanfellinger. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Lommekant:
Sett de (29) 29 (31) 31 (31) m
inn på p nr 3 og strikk 3 cm vrbord 1 vr, 1 r. Fell av med r og
vr m. Sy kanten til i hver side.
Lomme-for: Strikk opp på p nr
3½ m der det ble lagt opp nye
m. Strikk glattstrikk til foret
måler ned til vr-borden. Fell av.
Sy foret til på vr-siden.
Sy sm i sidene. Sy sm ermene og
sy i ermene i raglan fellingen.
Forkant og sjalskrage:
Sett de avsatte (8) 8 (8) 10 (10)
m og legg opp 1 ny m inn mot
forstykket på p nr 3. Strikk frem
og tilbake i vr-bord 1 r, 1 vr til
kanten når opp til der fellingen
for v-hals beg. Øk 1 m i beg av
hver p mot v-hals fellingen til det
i alt er (42) 42 (42) 44 (44) m.
Strikk til kragen når midt bak i
nakken. Strikk den andre forkant
og sjalskrage på samme måte.
OBS! Knapphull på venstre
forkant.
Mask sm midt bak og sy kanten
til forstykkene og midt bak.
Sy i knappene.

Nr 21
Jakke
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 100 (106) 111
(117) cm
Hel lengde: (74) 75 (76) 77 (78)
cm
Ermelengde: 49 cm eller ønsket
lengde
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Grå 1055: (650) 700 (750) 800
(800) gram
Tilbehør:
5 knapper (25 mm)
Veiledende pinner:
Rundp nr 5, 5½ og 6
Strikkefasthet:
14 m mønster på p nr 6 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden rett.

Bakstykke:
Legg opp (74) 78 (82) 86 (90) m
på rundp nr 5½ og strikk 7 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p =
vr-siden) 1 kantm, 1 vr, 2 r, *2
vr, 2 r*, gjenta fra *-*, slutt med
1 vr, 1 kantm.

På siste p fra vr-siden reguleres
m-tallet jevnt fordelt til (68) 72
(76) 80 (84) m.
Skift til rundp nr 6 og strikk
mønster etter diagram (kantm er
ikke med i diagrammet).
Når arb måler 53 cm felles (3) 4
(5) 5 (6) m i hver side til
ermehull. Fell ytterligere 1,1,1 m i
hver side annenhver p = (56) 58
(60) 64 (66) m.
Strikk til ermehullet måler (19)
20 (21) 22 (23) cm.
Sett de midterste (24) 24 (24) 26
(26) m på en hj.p til nakke og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell til skulder på hver p fra
ermehullsiden
(5,5,6)
5,6,6
(6,6,6) 6,6,7 (6,7,7) m.
Venstre forstykke:
Legg opp (39) 39 (43) 43 (47) m
på rundp nr 5½ og strikk 7 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p =
vr-siden) 1 kantm, *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 vr, 1
kantm. På siste p fra vr-siden
reguleres m-tallet jevnt fordelt til
(34) 36 (38) 40 (42) m.
Skift til rundp nr 6 og strikk
mønster etter diagram.
Når arb måler (35) 36 (37) 36
(37) cm felles til v-hals fra r-siden
slik: Strikk til det gjenstår 3 m, 2
vridd r eller 2 vridd vr sm, 1
kantm. Gjenta fellingen på hver
6. p i alt (12) 12 (12) 13 (13)
ggr, samtidig som det felles til
ermehull som på bakstykke =
(16) 17 (18) 19 (20) m.
Fell til skulder samme høyde som
på bakstykke.
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Høyre forstykke:
Legg opp (39) 39 (43) 43 (47) m
på rundp nr 5½ og strikk 7 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p =
vr-siden) 1 kantm, 1 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm. Strikk og fell til v-hals,
ermehull og skulder som på
venstre
forstykke,
men
speilvendt.
Når det felles til v-hals, strikkes 1
kantm, 2 r eller 2 vr sm, strikk p
ut.
Ermer:
Legg opp (46) 50 (50) 54 (54) m
på rundp nr 5½ og strikk vr-bord
frem
og
tilbake
som
på
bakstykke. På siste p fra vr-siden
reguleres m-tallet jevnt fordelt til
(36) 38 (40) 42 (44) m.
Skift til rundp nr 6 og strikk
mønster etter diagram.
Øk 1 m i hver side, innenfor
kantm, når arb måler 14 cm,
deretter med (6) 7 (6) 5 (5) cm
mellomrom i alt (5) 5 (6) 7 (7)
ggr = (46) 48 (52) 56 (58) m. De
nye m strikkes med i mønsteret
etter hvert som de oppstår.
Når ermet måler 49 cm, eller
ønsket lengde, felles til ermetopp
i hver side, annenhver p,
(3,2,2,1,1,1,1,1,2,3,3)
3,2,2,1,1,1,1,1,2,3,4
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
3,3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
m.
Fell av de resterende (6) 6 (8) 10
(10) m.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Strikk opp ca (52) 54 (56) 54
(56) m langs hver forkant, ca
(60) 60 (60) 63 (63) m langs vhalsen på hvert forstykke og ca
(30) 30 (30) 32 (32) m i nakken
(m-tallet må være delelig med 4
+ 2), på rundp nr 5 (bruk evt.
flere rundp). Strikk 7 p vr-bord
frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) Strikk *2 vr, 2 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 2 vr.
På 3. p strikkes 5 knapphull jevnt
fordelt langs venstre forkant.
Fell av med r og vr m.
Knapphull: Fell 3 m, som legges
opp igjen på neste p.
Sy sm erme- og side sømmene.
Sy i ermene.
Sy i knapper.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
For- og bakstykket:
Legg opp (192) 204 (228) 240
(264) 276 (300) m med koks på
rundp nr 3. Strikk (6) 6 (7) 7 (7)
8 (8) cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 3½.
Sett et merke i hver side med
(97) 103 (115) 121 (133) 139
(151) m til forstykket og (95)
101 (113) 119 (131) 137 (149)
m
til
bakstykket.
Strikk
glattstrikk til arb måler (39) 41
(43) 45 (47) 49 (51) cm. Strikk
mønster etter diagram A.

Nr 22
Jæren
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 93 (104) 109
(120) 125 (136) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Ermelengde: (48) 50 (50) 52
(52) 53 (53) cm, eller ønsket
lengde

Strikk videre 3 omg glattstrikk
med koks, deretter 4 cm vr-bord,
1 r, 1 vr, samtidig som det på
siste omg felles til hals slik: Fell
av de midterste (41) 45 (49) 51
(53) 53 (55) m på forstykket og
(39) 43 (47) 49 (51) 51 (53) m
på bakstykket til hals = (28) 29
(33) 35 (40) 43 (48) skulderm i
hver side, på hver del.
Sett skulderm på en hj.p.
Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 52 (54)
56 (58) m med koks på
strømpep nr 3. Strikk (6) 6 (7) 7
(7) 8 (8) cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr. Skift til strømpep nr 3½.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes jevnt fordelt til (60) 64
(64) 66 (66) 70 (70) m på første
omg. Sett et merke rundt første
og siste m på omg (= merkem).
Øk 1 m på hver side av merkem
hver 2½. cm til i alt (88) 92 (92)
96 (96) 100 (100) m, samtidig
når erme måler (38) 40 (40) 42
(42) 43 (43) cm, eller 10 cm før
hel lengde, strikkes mønster
etter diagram B, tell ut fra midt
på erme hvor mønsteret beg.
Vend arb med vr-siden ut, og
strikk 2 cm glattstrikk med koks
til belegg. Fell av. Strikk et erme
til på samme måte.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer i
sidene,
tilsvarende
ermets
bredde til ermehull. Klipp opp
mellom sømmene. Mask eller sy
sm skuldrene.
Sy i ermer. Sy belegget over
sårkanten på vr-siden.

Garn:
peer gynt (100 % ren ny ull, 50
gram = 91 meter) eller
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)

Lue med øreklaffer
Størrelse:
(XXS-S) M-L (XL-XXL)

Garnalternativ:
sandnes alpakka, sandnes
duo, mandarin classic

Garnmengde peer gynt:
Koks 1088: 50 gram alle str
Hvit 1002/gråmelert 1042: 50
gram alle str
Gråmelert 1042/orange 2708: 50
gram alle str

Garnmengde peer gynt:
Koks 1088: (500) 550 (600) 650
(650) 700 (750) gram
Hvit 1002/gråmelert 1042: 100
gram alle str
Gråmelert 1042/orange 2708: 50
gram alle str

Veiledende pinner:
Liten rundp nr 3 og 3½
Heklenål nr 3
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Øreklaff:
Legg opp (7) 7 (9) m med koks
på p nr 3½. Strikk glattstrikk og
øk 1 m i hver side hver p til (21)
21 (23) m. Strikk (6) 6 (8) p
uten
økning.
Fortsett
med
glattstrikk og øk videre 1 m i
hver side annenhver p til (27) 27
(29) m. Strikk 6 p uten økning.
Legg arb til side og strikk en
øreklaff til på samme måte.
Klipp ikke av tråden, men legg
opp 9 m i beg av klaffen, strikk
klaffens m, legg opp (44) 48 (50)
m, strikk den andre klaffen, legg
opp 9 m = i alt (116) 120 (126)
m. Strikk (4) 6 (6) omg rundt,
samtidig som m-tallet reguleres
på siste omg til (114) 120 (126)
m.
Strikk mønster etter diagram B.
Strikk med koks til arb midt
foran måler (13) 15 (17) cm.
Fell slik: *(12) 13 (14) r, 2 r
sm*, gjenta fra *-* omg rundt =
8 m felt. Strikk 1 omg uten
felling.
Strikk *(11) 12 (13) r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* omg rundt. Strikk
1 omg uten felling.
Gjenta
fellingene
annenhver
omg, med 1 m mindre mellom
fellingene for hver fellingsomg til
16 m gjenstår. Trekk tråden
gjennom de resterende m og fest
den godt.
Kant: Hekle 1 omg fm med koks
rundt hele luen. Beg midt bak,
hekle 1 fm i hver m, og ca 5 fm
pr 2 cm langs de skrå sidene.
Pass på at det blir nok fm nede
på øreklaffene slik at arb ikke
trekker seg sm.
Skift til gråmelert og hekle 1 fm i
hver fm omg rundt, nede på
øreklaffene hekles 2-3 fm mer.
Snor: Tvinn 2 snorer med 2
tråder i hver farge, ca 26 cm
ferdig tvinnet. Knytt en knute i
enden og fest den andre enden
midt på hver øreklaff.

For- og bakstykket:
Legg opp (176) 192 (204) 220
(232) 248 (262) m med mørk
grå på rundp nr 2½ og strikk 1
omg vr-bord rundt 1 r, 1 vr. Skift
til natur og strikk 4 omg vr-bord.
Skift til mørk grå og strikk 2 omg
vr-bord, fortsett med natur til vrborden måler (5) 5 (5) 6 (6) 6
(6) cm.
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg
r. Øk samtidig (24) 24 (28) 28
(32) 32 (34) m jevnt fordelt =
(200) 216 (232) 248 (264) 280
(296) m. Strikk glattstrikk og
mønster etter diagram. Når arb
måler (42) 43 (44) 44 (45) 45
(47) cm, settes et merke i hver
side med (100) 108 (116) 124
(132) 140 (148) m på hver del.
Fell til ermehull (12) 12 (12) 14
(14) 14 (16) m i hver side. Legg
arb til side og strikk ermene.

Nr 23
Islender
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (91) 98 (105) 113
(120) 127 (135) cm
Hel lengde: (61) 63 (66) 68 (70)
72 (75) cm
Ermelengde: (42) 46 (48) 49
(50) 50 (51) cm
Garn:
peer gynt (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 91 m)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Natur 1012: (450) 500 (550) 600
(650) 700 (750) gram
Mørk grå 1053: (150) 150 (150)
200 (200) 200 (200) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
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Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48)
50 (52) m med mørk grå på
strømpep nr 2½ og strikk vr-bord
med striper som på for- og
bakstykke. Skift til p nr 3½,
strikk 1 omg r og øk samtidig
jevnt fordelt til (50) 54 (56) 60
(64) 68 (72) m. Strikk glattstrikk
og mønster etter diagram og øk
1 m på hver side av 1 vr midt
under erme ca hver 2 cm til i alt
(74) 80 (86) 92 (98) 104 (110)
m.

Strikk til ermet måler ca (42) 46
(48) 49 (50) 50 (51) cm, slutt
med samme mønster omg som
på for- og bakstykke. Fell (12)
12 (12) 14 (14) 14 (16) m midt
under erme. Legg arb til side og
strikk ett erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Strikk ermene inn over de avfelte
m på bolen = (300) 328 (356)
376 (404) 432 (452) m. Fell
videre slik: Strikk til 2 m før
første sammenføyning, strikk 2 r
sm, ta neste m løs av, strikk 1 r
og trekk den løse m over. Gjenta
dette
i
de
3
neste
sammenføyninger = 8 m felt.
OBS! Fellingsmaskene strikkes
hele tiden med natur.
Strikk 1 omg uten felling.
Fortsett å felle annenhver omg til
det gjenstår (44) 46 (48) 52 (54)
56 (58) m på forstykket. Fell de
midterste (18) 20 (22) 24 (26)
26 (28) m til hals på forstykket.
Fortsett frem og tilbake og fell 2
m i beg av hver p, samtidig som
raglanfellingen fortsetter på rsiden som før, til alle m på
forstykket er felt.
Halskant:
Skift til liten rundp nr 2½ og
strikk opp passe tett med m med
natur rundt halsen. Strikk 1 omg
og fell samtidig jevnt fordelt til
ca (100) 102 (104) 108 (114)
118 (122) m.
Strikk vr-bord 1 r, 1 vr slik:
Strikk (5) 6 (6) 6 (7) 7 (7) omg
med natur, 2 omg med mørk grå,
4 omg med natur og slutt med
(13) 14 (14) 14 (15) 15 (15)
omg mørk grå. Fell av med r og
vr m. Brett kanten dobbel mot
vr-siden og sy til med løse sting.
Sy sm under ermene.

Nr 24
Islender
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 93 (103) 114
(120) 126 (130) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 (74) cm
Ermelengde: (46) 46 (48) 49
(50) 52 (55) cm eller ønsket
lengde
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
smart,
sandnes
duo,
mandarin
classic
Garnmengde:
Natur 1012: (350) 400 (450) 550
(600) 700 (750) gram
Koks 1088: (100) 150 (200) 200
(250) 300 (350) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
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For- og bakstykket:
Legg opp (168) 180 (200) 224
(232) 244 (254) m med koks på
rundp nr 3 og strikk vr-bord
rundt 1 r, 1 vr slik: Strikk 4 omg
koks *3 omg natur, 3 omg koks*
Gjenta fra *-* i alt 2 ggr.
Fortsett med natur til vr-borden
måler (7) 7 (7) 7 (8) 8 (8) cm.
Skift til rundp nr 3½, strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som
det økes (24) 24 (28) 28 (32) 32
(34) m jevnt fordelt = (192) 204
(228) 252 (264) 276 (288) m.
Fortsett rundt i glattstikk og
mønster etter diagram.
Når arb måler (55) 57 (59) 61
(63) 65 (67) cm settes et merke
i hver side med (96) 102 (114)
126 (132) 138 (144) m til hver
del. Fell de midterste (18) 20
(20) 22 (22) 24 (26) m på
forstykket til hals. Strikk videre
frem og tilbake, samtidig som
det felles i hver side annenhver p
mot
halsen
(2,2,2,2,1,1)
2,2,2,2,1,1
(2,2,2,2,1,1)
2,2,2,2,2,1,1 (2,2,2,2,2,1,1)
2,2,2,2,2,1,1 (2,2,2,2,2,1,1) m
= (29) 31 (37) 40 (43) 45 (47)
m til forstykkets skuldre.
Strikk til arb måler (62) 64 (66)
68 (70) 72 (74) cm.
Fell av.
Ermer:
Legg opp (52) 54 (56) 58 (60) 62
(64) m med koks på strømpep nr
3 og strikk vr-bord og striper
som på for- og bakstykke.
Skift til strømpep nr 3½, og
strikk rundt i glattstrikk og
mønster etter diagram.

Første m midt under ermet =
merkem og strikkes hele tiden
vr. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 2 cm til i alt
(88) 92 (92) 96 (98) 102 (102)
m. Når arb måler (46) 46 (48) 49
(50) 52 (55) cm, eller ønsket
lengde, vendes vr-siden ut og
det strikkes 5 omg glattstrikk
med natur til belegg.
Fell av.
Montering:
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden.
Sy små, tette maskinsømmer på
hver side av merket og klipp opp
mellom sømmene.
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Sy belegget til på vr-siden.
Halskant:
Strikk opp m med natur på rundp
nr 3 langs halsen. Strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det
felles jevnt fordelt til ca (96) 100
(104) 108 (114) 118 (122) m.
Strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm
vr-bord 1 r, 1 vr. Skift til koks og
strikk til kanten måler (7) 7 (7) 9
(9) 9 (9) cm.
Fell av med r og vr m.
Brett kanten dobbel mot vr-siden
og sy til.

Gjenta rad 2 og 3 hele tiden,
med striper slik:
*2 rader lys grå, 2 rader oliven,
2 rader lys grå, 2 rader mørk
oliven*, gjenta fra *-* til arb
måler ca 14 cm, slutt med 2
rader lys grå.
Frynser:
Lag frynser av 2 tråder i hver
farge ca 20 cm, som knyttes i
annenhver rad i hver ende (se
foto).

Nr 26
Genser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL

Nr 25
Heklet skjerf
Størrelse:
Ca 14 x 180 cm
Garn:
sandnes alpakka (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, sandnes
duo, mandarin classic
Garnmengde:
Lys grå 1042: 150 gram
Mørk oliven 9273: 50 gram
Oliven 9334: 50 gram
Veiledende heklenål:
Nr 3½
Heklefasthet:
16 fm på heklenål nr 3½ = 10
cm
Legg opp 281 lm med lys grå og
heklenål nr 3½.
1. rad: Vend med 1 lm (= 1. fm)
og hekle 280 fm tilbake.
2. rad: Skift til mørk oliven og
hekle 1 lm, hekle fm tilbake i
bakerste m-ledd.
3. rad: Vend med 1 lm, hekle fm
tilbake i bakerste m-ledd.
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Plaggets mål:
Overvidde: (93) 99 (104) 109
(114) 119 cm
Hel lengde: (57) 62 (66) 68 (70)
71 cm
Ermelengde: (45) 49 (49) 49
(49) 49 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 grå 1042: (450) 500 (550)
600 (600) 650 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½, 3 og
3½
Strikkefasthet:
27 m strukturmønster på p nr 3½
= 10 cm
27 m rillemønster på p nr 3 = 10
cm

Rillemønster, strikket rundt:
*2 omg vr, 4 omg r*. Gjenta fra
*-*.
Rillemønster, strikket frem og
tilbake:
1. p (r-siden): Vr
2. og 3. p: R
4. p: Vr
5. p: R
6. p: Vr.
Gjenta 1.-6. p
For- og bakstykke:
Legg opp (272) 288 (304) 320
(332) 348 m på rundp nr 2½ og
strikk 6 cm vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
På siste omg felles jevnt fordelt
til (252) 266 (280) 294 (308)
322 m. Skift til rundp nr 3½ og
fortsett
med
mønster
etter
diagram.
Strikk til arb måler (34) 37 (39)
40 (41) 42 cm (slutt med helt
mønster).
Skift til rundp nr 3 og strikk
rillemønster, samtidig når arb
måler (38) 42 (45) 46 (47) 47
cm felles til ermehull slik: Fell 7
m, strikk (119) 126 (133) 140
(147) 154 m, fell 7 m strikk
(119) 126 (133) 140 (147) 154
m.
Strikk hver del for seg.

Forstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Når arb måler (51) 56 (59) 61
(63) 64 cm settes de midterste
(23) 24 (25) 26 (27) 28 m på en
hj.p til hals, og hver side strikkes
ferdig for seg. Fell ytterligere
mot
halsen
annenhver
p
3,2,2,1,1,1 m.
Fell til skulder ved samme lengde
som bakstykke.
Erme:
Legg opp (64) 68 (68) 72 (72)
76 m på strømpep nr 2½ og
strikk vr-bord rundt som på forog bakstykke, samtidig som mtallet på siste omg reguleres til
(61) 65 (69) 73 (77) 81 m.
Skift til strømpep nr 3½ og strikk
mønster etter diagram, tell ut
fra
midt
på
erme
hvor
diagrammet beg. Samtidig økes
1 m på hver side av omg første
m på 7. omg etter vr-borden,
deretter på hver (8.) 9. (9.) 8.
(8.) 7. omg i alt (15) 16 (17) 18
(19) 20 ggr = (91) 97 (103) 109
(115) 121 m. Strikk til ermet
måler (19) 23 (23) 23 (23) 23
cm (slutt med helt mønster) skift
til strømpep nr 3 og strikk
rillemønster.

Bakstykke:
Fortsett med rillemønster frem
og tilbake, samtidig som det
felles til ermehull i hver side,
annenhver p 2,2,1,1 m = (107)
114 (121) 128 (135) 142 m.
Strikk til ermehullet måler (9) 10
(10) 11 (11) 12 cm (slutt med 2
p glattstrikk i rillemønsteret)
Skift til rundp nr 3½ og fortsett
med mønster etter diagram.
Obs! Pass på at mønsteret
stemmer
over
det
forrige
mønsteret (Første og siste m er
kantm og strikkes hele tiden r).
Når ermehullet måler (18) 19
(20) 21 (22) 23 cm, settes de
midterste (43) 44 (45) 46 (47)
48 m på en hj.p til hals,
samtidig som det felles til
skulder
på
hver
p
fra
ermehullsiden
(10,11,11)
11,12,12 (12,13,13) 13,14,14
(14,15,15) 15,16,16 m.
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Når ermet måler (40) 43 (43) 43
(43) 43 cm (slutt med 2 omg
glattstrikk som på for- og
bakstykke). Skift til strømpep nr
3½ og fortsett med mønster
etter diagram. Obs! Pass på at
mønsteret stemmer over det
forrige mønsteret.
Når ermet måler (45) 49 (49) 49
(49) 49 cm felles 7 m midt under
ermet, strikk videre frem og
tilbake.
Fell til ermetopp ved å felle 3 m i
beg av de neste (22) 24 (24) 26
(26) 28 p.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Strikk opp ca (112) 116 (124)
124 (128) 128 m langs halsen på
rundp nr 2½.
Strikk 8 cm vr-bord 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
Brett halsen til på vr-siden, og sy
til med løse sting.
Sy i ermene.

