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SILKE
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STRIKK DEG FREM TIL DEN DELIKATE
FØLELSEN I DENNE KOLLEKSJONEN. DET
BOHEME UTTRYKKET SKAPES GJENNOM
MYKE GARN I BEHAGELIGE FARGER.
Myk strikk i behagelige, duse farger. Strikket i Alpakka Silke og Silk Mohair, to innbydende
garn som kan strikkes sammen eller hver for seg. Alpakka Silke består av 70% babyalpakka
og 30% mulberry silke, og har over 200 meter i hvert nøste. På den måten trenger man ikke
mange nøster før en lett og luftig jakke eller genser ser dagens lys.
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Hefte 1412 Nr 1
Genser i halvpatent
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 94 (101) 111 cm
Hel lengde: (65) 67 (69) 71 cm,
målt midt bak, (60) 62 (64) 66 cm
målt midt foran
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Lys brun 3471: (150) 200 (250)
250 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Strikkefasthet:
16 m halvpatent på p nr 4 = 10 cm
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Vr-glattstrikk:
Vr på r-siden, r på vr-siden
Patentm:
Strikk 1 m r i underliggende m
Halvpatent frem og tilbake:
1. p: (vr-siden) Strikk 1 kantm, 1 r,
*1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
2. p: (r-siden) Strikk 1 kantm, 1 vr,
*1 r i underliggende m (= patentm),
1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Gjenta 1. og 2 p.
Halvpatent rundt:
1. omg: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* omg rundt.
2. omg: Strikk *1 vr, patentm*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Gjenta 1. og 2. omg
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp litt løst (71) 77 (83) 91 m
på rundp nr 4.
Strikk halvpatent frem og tilbake
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (46) 47 (48) 49 cm,
samtidig som det felles til
ermehull 2 m i beg av de neste 2
p. Strikk 2 p med 1 kantm i hver
side.
*Strikk 1 kantm, 1 vr, 3 r sm, strikk
til det gjenstår 5 m, ta 1 m r løs av,
2 r sm, trekk den løse m over, 1 vr,
1 kantm*. Gjenta fra *-* hver 4. p i
alt 5 ggr = (47) 53 (59) 67 m.
Stikk til arb måler (65) 67 (69) 71
cm.
Fell løst av fra r-siden.
Forstykke:
Legg opp litt løst (55) 61 (67) 75 m
på rundp nr 4.
Strikk 5 p halvpatent frem og
tilbake innenfor 1 kantm i hver
side.
Øk i siden slik: Strikk 1 kantm, 1
vr, 1 patent, øk 1 m vr, 1 patent,
øk 1 m vr, strikk til det gjenstår 4
m, øk 1 m vr, 1 patent, øk 1 m vr,
1 patent, 1 vr, 1 kantm.
Gjenta økningene hver 4. p i alt 4
ggr = (71) 77 (83) 91 m.
Strikk til arb måler 7 cm og sett et
merke i hver side (= slutten av
splitten).
Strikk til arb måler (41) 42 (43) 44
cm, samtidig som det felles til
ermehull 2 m i beg av de neste to
p. Strikk 2 p med 1 kantm i hver
side.
*Strikk 1 kantm, 1 vr, 3 r sm, strikk
til det gjenstår 5 m, ta 1 m r løs av,
2 r sm, trekk den løse m over, 1 vr,
1 kantm*. Gjenta fra *-* hver 4. p i
alt 5 ggr = (47) 53 (59) 67 m.
Stikk til arb måler (54) 56 (58) 60
cm. Fell de midterste (15) 17 (19)
19 m til hals og strikk hver del
ferdig for seg.
Høyre side:
= (16) 18 (20) 24 m
Strikk 4 p. Fell fra halssiden slik:
Strikk 1 kantm, 1 vr, 3 r sm, strikk
p ut. Gjenta fellingene hver 4. p i
alt 3 ggr. Strikk til arb måler (60)
62 (64) 66 cm.
Fell løst av.
Venstre side:
Strikk som høyre men speilvendt.
Fell slik:

Strikk til det gjenstår 5 m på p, ta 1
m r løs av, 2 r sm, trekk den løse
m over, 1 vr, 1 kantm.
Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) 36 m på
strømpep nr 4, strikk halvpatent
rundt til arb måler 5 cm. Sett et
merke der omg beg.
Øk 1 m på hver side av merkem
hver (4.) 3½. (3½.) 3½. cm til i alt
(50) 54 (58) 62 m.
Strikk til arb måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 1 patentm midt under erme.
Strikk 4 p frem og tilbake
halvpatent med 1 kantm i hver
side. *Strikk 1 kantm, 1 patent, 1
vr, 3 r sm, strikk til det gjenstår 6
m, ta 1 m r løs av, 2 r sm, trekk
den løse m over, 1 vr, 1 patent, 1
kantm*. Gjenta fra *-* hver 4. p, 4
ggr, hver 6. p (2) 3 (3) 3 ggr, hver
4. p ytterligere (4) 4 (5) 6 ggr.
Fell av 10 masker.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy sm i sidene.
Halskant:
Strikk opp ca (84) 88 (92) 92 m på
p nr 4 rundt halsen. Strikk 4 cm vrglattstrikk rundt. Fell av slik at
kanten ikke strammer.
Brett kanten dobbel mot vr-siden
og sy til med løse sting.
Sy i ermer.

Hefte 1412 Nr 2
Raglangenser med
boblemønster
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 98 (105) 111 cm
Hel lengde: (60) 62 (63) 64 cm
Ermelengde: 45 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Mint 7212: (150) 200 (200) 250
gram
SILK MOHAIR
Mint 7513: (100) 100 (150) 150
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6½
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6½ = 10 cm
Mønster:
1. – 3. p/omg: Strikk r på r-siden,
vr på vr-siden.
4. p/omg: Strikk vr på r-siden, r på
vr-siden.
Gjenta 1. – 4. omg.
Økning:
Ta opp tråden mellom 2 m og
strikk den vridd r

Strikk ovenfra og ned, og beg
øverst i nakken.
Legg opp (43) 45 (47) 49 m på
rundp nr 6½ med 1 tråd i hver
kvalitet.
Strikk første p vr (= vr-siden),
samtidig som det settes 4
merketråder rundt 3 masker for
hver merketråd = merkem for
økning til raglan slik:

Strikk 1 vr, 3 vr (= merkem), strikk
4 vr, 3 vr (= merkem), strikk (21)
23 (25) 27 vr, 3 vr (= merkem),
strikk 4 vr, 3 vr (= merkem), slutt
med 1 vr.
Strikk mønster frem og tilbake,
beg på 1. p, samtidig som det
økes 1 m på hver side av hver
merkem = 8 m økt til raglan.
Gjenta økningene annenhver p i
alt 4 ggr = 32 m økt (75) 77 (79)
81 m.
Gjenta økningene til raglan,
ytterligere 4 ggr, samtidig som det
økes 1 m i beg og slutten på hver
p fra r-siden = (115) 117 (119) 121
m.
Legg opp (11) 13 (15) 17 nye m på
slutten av neste p til hals, og sett
et merke rundt den midterste av
de nye m = midt foran = (126) 130
(134) 138 m.
Klipp av garnet.
Strikk 6 omg rundt, omg beg ved
en
merkem
på
bakstykke,
samtidig som det økes til raglan
hver 4. omg.
Strikk diagram, beg etter 3. rille
fra halsen, og tell ut fra midt på
forstykke hvor diagrammet skal
beg. Øk til raglan hver 4. omg til
det er økt i alt (15) 16 (17) 18 ggr
= (182) 194 (206) 218 m.
Det arb til ermer, for- og bakstykke
ved å felle den midterst m i hver
merkem = 4 m felt.

Sett ermem på en tråd = (36) 38
(40) 42 m til hvert erme, og strikk
hver del ferdig for seg.
For- og bakstykke:
= (106) 114 (122) 130 m.
Legg opp 7 m mellom hver del til
ermehull = (120) 128 (136) 144 m.
Sett et merke rundt den midterste
m under hvert erme = merkem.
Strikk diagram ferdig, og stikk
mønster som før, samtidig som
merkem tas løs av med tråden bak
arb på 2. og 4. omg i mønsteret.
Strikk mønster til arb måler (58)
60 (61) 62 cm, slutt med 4. omg i
mønsteret.
Strikk 2 cm vr-bord 2 r, 2 vr.
Fell løst av med r og vr m.
Ermer:
= (36) 38 (40) 42 m.
Sett m fra den ene tråden over på
rundp nr 6½, og legg opp 7 nye m
under erme = (43) 45 (47) 49 m.
Sett et merke rundt den midterste
m under erme = merkem, og omg
beg med merkem.
Strikk mønster rundt, samtidig
som merkem tas løs av med
tråden bak arb på 2. og 4. omg i
mønsteret.
Strikk mønster til arb måler 8 cm.

Fell 1 m på hver side av merkem.
Gjenta fellingene hver 8. cm i alt
(2) 2 (2) 3 ggr = (39) 41 (41) 43 m.
Strikk til erme måler 43 cm, eller 2
cm før ønsket lengde, slutt med 4.
omg i mønsteret.
Strikk 2 cm vr-bord 2 r, 2 vr,
samtidig som m-tallet reguleres til
(36) 40 (40) 40 m på første omg.
Fell av med r og vr m.
Strikk det andre erme på samme
måte.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp (72) 72 (76) 80 m med
1 tråd i hver kvalitet på rundp nr
6½ rundt halsen.
Strikk 2 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell løst av med r og vr m.

Hefte 1412 Nr 3
Genser med flette og
raglanfelling
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 88 (98) 103 (110)
120 cm
Hel lengde: (59) 60 (61) 63 (64) 65
cm
Ermelengde: 47 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Hvit 1002: (150) 200 (200) 250
(300) 350 gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (100) 100 (150) 150
(200) 200 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½ og 6
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6 = 10 cm
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden og r på vrsiden.
Hele genseren strikkes med en
tråd i hver kvalitet

For- og bakstykke:
Legg opp (146) 154 (172) 180
(194) 212 m med en tråd i hver
kvalitet på rundp nr 5½, og strikk 5
cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 6 og strikk 1 omg
vr-glattstrikk, samtidig som det
felles (14) 14 (16) 16 (18) 20 m
jevnt fordelt = (132) 140 (156) 164
(176) 192 m.
Sett et merke i hver side med (66)
70 (78) 82 (88) 96 m til hver del.
Strikk diagram over de midterste

16 m på forstykke (20 m etter
første omg), og vr-glattstrikk over
de resterende.
Strikk til arb måler 39 cm.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) 36 (38) 40
m med en tråd i hver kvalitet på
strømpep nr 5½, og strikk 5 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 6.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk vr-glattstrikk rundt.
Øk 1 m på hver side av merkem
når arb måler 10 cm, og deretter
hver (3½.) 3½. (3½.) 3. (3.) 3. cm
til i alt (50) 52 (54) 58 (60) 62 m.
Strikk til arb måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme.
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (212) 224 (244) 260
(276) 296 m.
Sett
et
merke
ved
hver
sammenføyning.
Strikk som før, og fell til raglan ved
hvert merke fra r-siden slik:
Strikk *2 r sm, strikk til 2 m før
neste merke, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over*, gjenta fra
*-* omg rundt = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingene annenhver
omg i alt (12) 13 (14) 15 (16) 17
ggr.
Fell 4 m over flettene midt foran
ved å strikke 2 r sm 4 ggr,
motsvarende økningen i beg på
diagram.
På neste p felles de midterste 16
m til hals. Strikk omg rundt, klipp
av tråden, omg beg midt foran.
Fortsett med raglanfellingene der
det er mulig, og fell videre 2 m i
beg av hver p til hals hele tiden til
det er felt til raglan (18) 19 (20) 21
(22) 23 ggr på bakstykke.
Fell av.
Montering:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p med en tråd
i hver kvalitet på rundp nr 5½ rundt
halsen.

M-tallet må være delelig med 2, i
alt ca (90) 92 (94) 96 (98) 100 m.
Strikk 3 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.

Hefte 1412 Nr 4

Strikk den andre siden på samme
måte men speilvendt.

Genser med hette

Forstykke:
= (88) 94 (99) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Strikk til arb måler 59 cm. Sett de
midterste (16) 18 (19) på en hj.p til
hette, og strikk hver side ferdig for
seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 5,4,3,2,1 m. Strikk til arb måler
(64) 65 (66) cm.
Fell av de resterende (15) 17 (19)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Størrelse:
(S) M (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 104 (110) cm
Hel lengde: (64) 65 (66) cm
Ermelengde: 42 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Khaki 3051: (300) 350 (350) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5½
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 188 (198) m på
rundp nr 4½, og strikk 1 omg r, 1
omg vr. Sett et merke i hver side
med (88) 94 (99) m til hver del.
Skift til rundp nr 5½ og fortsett
med glattstrikk til arb måler 44 cm.
Del arb i sidene, og strikk hver del
ferdig for seg.
Bakstykke:
= (88) 94 (99) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell videre til ermehull i hver
side annenhver p 3,2,1 m = (76)
82 (87) m. Strikk til arb måler (62)
63 (64) cm.
Sett de midterste (26) 28 (29) m
på en hj.p. til hette, og strikk hver
side ferdig for seg. Fell ytterligere
mot nakke annenhver p 5,5 m.
Strikk til arb måler (64) 65 (66) cm.
Fell av de resterende (15) 17 (19)
skulderm.

Ermer:
Legg opp (40) 44 (46) m på
strømpep nr 4½, og strikk 4 omg r.
Sett et merke midt under erme.
Skift til strømpep nr 5½.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merket når arb måler 5 cm.
Gjenta økningene hver (3.) 3½.
(3.) cm til i alt (62) 64 (68) m.
Strikk til erme måler 42 cm, eller til
ønsket lengde.
Fell (6) 6 (8) m midt under erme,
og strikk glattstrikk frem og tilbake.
Fell 2 m i beg på de neste 2 p,
deretter 1 m i beg av hver p til det
gjenstår = 32 m.
Fell til slutt 3,5,5 m.
Fell av de resterende 6 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Hette:
Beg midt foran. Ta med m fra hj.p
og strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
halsen i alt (112) 116 (120) m.
Strikk de 3 første og siste m r på
hver p = rillekant. Strikk glattstrikk
frem og tilbake over de resterende
m. Sett et merke rundt de 2
midterste m midt bak = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem
hver 3. cm til i alt (126) 130 (134)
m. Strikk til hetten måler (27) 28
(29) cm. Fell 1 m på hver side av
merkem.
Gjenta
fellingen
annenhver p til hetten måler (35)
36 (37) cm.
Del m på 2 p.

Legg r-side mot r-side, og strikk 1
m fra hver p r sm, samtidig som
det felles av.

Hefte 1412 Nr 5
Lang jakke med lommer
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (119) 124 (130) 135
cm
Hel lengde: (100) 102 (104) 106
cm, målt midt foran
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Grå 1076: (200) 250 (250) 300
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Perlestrikk:
1. p: Strikk 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut.
2. p: Strikk r over r og vr over vr.
3. p: Strikk 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* p ut.
4. p: Strikk r over r og vr over vr.
Gjenta disse 4. p.
Perlestrikk rundt:
1. omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* omg rundt.
2. omg: Strikk r over r og vr over
vr.
3. omg: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* omg rundt.
4. omg: Strikk r over r og vr over
vr.
Gjenta disse 4. omg.
For- og bakstykke:
Legg opp (179) 187 (195) 203 m
på rundp nr 5½.
Strikk perlestrikk frem og tilbake
til arb måler (80) 82 (83) 85 cm.
Sett et merke i hver side med (46)
48 (50) 52 m til hvert forstykke,
(87) 91 (95) 99 m til bakstykke.

Fell 4 m i hver side til ermehull = 2
m på hver side av merkene.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 m på
strømpep nr 5½, strikk perlestrikk
rundt til arb måler 5 cm. Sett et
merke der omg beg.
Øk 1 m på hver side av merke
hver 4½. cm til i alt (46) 48 (50) 52
m.
Strikk til arb måler 47 cm, eller
ønsket lengde, slutt med sm omg
som på for- og bakstykke.
Fell 4 m midt under erme.
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett delene inn på rundp nr 5½ =
(255) 267 (279) 291 m.
Sett et merke rundt 2 m i hver
sammenføyning = merkem som
strikkes vr på r-siden og r på vrsiden.
Strikk frem og tilbake i perlestrikk
og fell til raglan slik:
1. p: Strikk til 2 m før merkem, ta 1
m r løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 vr, 2 r sm. Fell på samme
måte ved hver merkem = 8 m felt.
2. p: Fell kun over for- og
bakstykkets m slik: Strikk til 2 m
før merkem, 2 vr sm, 2 r, strikk til
merkem, 2 r, 2 vr sm, strikk til 2 m
før merkem, 2 vr sm, 2 r, strikk til
merkem, 2 r, 2 vr sm, strikk p ut =
4 m felt.
3. og 4. p: Perlestrikk uten
fellinger.
Gjenta 1.- 4. p i alt 3 ggr.
Gjenta 1.- 2. p i alt (11) 12 (13) 14
ggr, samtidig når det gjenstår 2
fellinger, felles 10 m ved
forkantene til hals, og videre
annenhver p mot hals 2,1 m. Sett
m på en hj.p.
Lommer:
Legg opp 25 m på p nr 5, og strikk
5 p glattstrikk frem og tilbake (1. p
vr-siden) = kant øverst. Skift til p
nr 5½, og strikk perlestrikk
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler 16 cm.
Fell av med r og vr m.
Strikk en lomme til på samme
måte.

Montering:
Halskant:
Strikk opp 15 m langs halsen, ta
med m fra hj.p, strikk opp 15 m på
andre siden på p nr 5. Strikk 5 p
glattstrikk frem og tilbake. Fell av.
Brett kanten dobbel mot vr-siden
og sy til med løse sting.
Sy sm under ermene.
Lomme:
Brett kanten dobbel mot vr-siden
og sy til med løse sting.
Sy en lomme på hvert forstykke,
se foto.

Hefte 1412 Nr 6
Genser
Størrelse:
(S) M (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 106 (111) cm
Hel lengde: (53) 54 (55) cm
Ermelengde: 42 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (200) 250 (250)
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½ og 5½
Heklenål nr 3½ til halskant
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (180) 190 (200) m på
rundp nr 4½, og strikk 1 omg r, 1
omg vr. Sett et merke i hver side
med (90) 95 (100) m til hver del.
Skift til rundp nr 5½ og fortsett
med glattstrikk til arb måler 33 cm.
Del arb i sidene, og strikk hver del
ferdig for seg.
Bakstykke:
= (90) 95 (100) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell videre til ermehull i hver
side annenhver p 3,2,1 m = (78)
83 (88) m. Strikk til arb måler (51)
52 (53) cm.
Fell de midterste (26) 27 (28) m til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg. Fell ytterligere mot nakke
annenhver p 6,4 m.

Strikk til arb måler (53) 54 (55) cm.
Fell av de resterende (16) 18 (20)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (90) 95 (100) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Strikk til arb måler 43 cm.
Fell de midterste (16) 17 (18) m til
hals, og strikk hver side ferdig for
seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 5,3,2,1,1,1,1,1 m. Strikk til arb
måler (53) 54 (55) cm.
Fell av de resterende (16) 18 (20)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (46) 50 (54) m på
strømpep nr 4½, og strikk 4 omg r.
Sett et merke midt under erme.
Skift til strømpep nr 5½, strikk
glattstrikk, samtidig som det økes
1 m på hver side av merket når
arb måler 5 cm.
Gjenta økningene hver (4½.) 5.
(5.) cm til i alt (62) 64 (68) m.
Strikk til erme måler 42 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (6) 6 (8) m midt under erme,
og strikk glattstrikk frem og tilbake.
Fell 2 m i beg på de neste 2 p,
deretter 1 m i beg av hver p til det
gjenstår = 32 m.
Fell til slutt 3,5,5 m.
Fell av de resterende 6 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Heklet kant rundt halsen med
dobbel tråd og heklenål nr 3½ slik:
Beg med 1 lm ved skulder i den
ene siden = 1. fm. Hekle 1 fm i
hver m/p omg rundt, slutt med 1
kjm i første lm.

Hefte 1412 Nr 7
Genser med
vaffelmønster
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (95) 107 (113) 119
(124) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (68) cm
Ermelengde: (44) 45 (45) 46 (46)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Khaki 3051: (600) 650 (700) 750
(800) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk og 27 m mønster
med dobbelt garn på p nr 5½ = 10
cm
Vaffelmønster:
1. omg: Strikk *1 vr, stikk høyre p
inn mellom 6. og 7. m på venstre
p, trekk opp en løkke på høyre p,
strikk 1 r, trekk løkken over, 1 r, 2
vr, 2 r, 1 vr*, gjenta fra *-* omg
rundt.
2. - 4. omg: Strikk som m viser, r
over r, vr over vr.
5. omg: Strikk 1 vr, 2 r, 2 vr, *stikk
høyre p inn mellom 6. og 7. m på
venstre p, trekk opp en løkke på
høyre p, strikk 1 r, trekk løkken
over, 1 r, 2 vr, 2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-* omg rundt, slutt med 2 r, 1 vr.
6. - 8. omg: Strikk som 2.–4. omg.
Gjenta fra 1. – 8. omg.

For- og bakstykke:
Legg opp (256) 288 (304) 320
(336) m med dobbelt garn på
rundp nr 5½, og strikk 8 omg vrbord slik: Strikk 1 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med
(128) 144 (152) 160 (168) m til
hver del (= mellom 2 vr m i hver
side).
Strikk vaffelmønster som gjentas
til arb måler (44) 45 (46) 47 (47)
cm.
Del arb i hver side til ermehull, og
strikk hver del ferdig hver for seg.
Bakstykke:
= (128) 144 (152) 160 (168) m.
Strikk vaffelmønster frem og
tilbake som før til arb måler (60) 62
(64) 66 (66) cm.
Sett de midterste (42) 42 (46) 46
(50) m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere 1 m mot nakke.
Strikk til arb måler (62) 64 (66) 68
(68) cm, og sett de resterende (42)
50 (52) 56 (58) skulderm på en
hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (128) 144 (152) 160 (168) m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(54) 56 (58) 60 (60) cm.
Sett de midterste (18) 18 (22) 22
(26) m på en hj.p til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 4,4,2,2,1 m. Strikk til arb måler
(62) 64 (66) 68 (68) cm.
Sett de resterende (42) 50 (52) 56
(58) skulderm på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (56) 60 (60) m
med dobbelt garn på strømpep nr
5½, og strikk 6 cm vr-bord rundt 2
r, 2 vr.
Strikk videre glattstrikk, samtidig
som det på første omg felles jevnt
fordelt til (40) 44 (44) 48 (48) m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk glattstrikk til arb måler (12)
10 (10) 12 (12) cm.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (2½.) 2½.

(2.) 2. (2.) cm til i alt (64) 70 (76)
80 (80) m.
Strikk til erme måler (44) 45 (45)
46 (46) cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (104) 112 (112) 112
(120) m rundt halsen med dobbelt
garn på rundp nr 5½, inkl m på
hj.p.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 3-4 cm vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
OBS! Tilpass m-tallet slik at det
stemmer overens med r og vr m
på for- og bakstykke.
Fell av med r og vr m.
Sy i ermene.

Hefte 1412 Nr 8
Genser med raglan og
rundt bærestykke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 86 (94) 102 (110)
120 (126) cm
Hel lengde: (64) 64 (66) 68 (70) 70
(72) cm
Ermelengde: 47 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Lyng 4853: (100) 100 (150) 150
(150) 150 (150) gram
Tilbehør:
1 knapp til splitt i nakken
Hjelmtvedt K300962
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Heklenål nr 3 (til hempe/knapphull)
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (124) 130 (140) 154
(164) 180 (190) m på rundp nr 5½.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(44) 44 (45) 47 (48) 47 (48) cm.
Sett et merke i hver side med (62)
65 (70) 77 (82) 90 (95) m til hver
del.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene) =
(56) 59 (64) 71 (76) 84 (89) m til
hver del.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (30) 32 (34) 36
(36) m på strømpep nr 5½, og
strikk 2 cm glattstrikk rundt.
Sett et merke midt under erme.
Øk 1 m på hver side av merke.
Fortsett med glattstrikk og gjenta
økningene hver (4½.) 4. (3½.) 3½.

(3.) 3. (3.) cm til i alt (48) 50 (54)
56 (60) 62 (66) m.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme.
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Raglan og rundt bærestykke:
Strikk ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 5½ = (196)
206 (224) 242 (260) 280 (298) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
På neste omg felles til raglan ved
hvert merke slik: Strikk 2 r sm etter
hvert merke og 2 vridd r sm før
hvert merke = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver omg i
alt (7) 7 (8) 8 (9) 10 (11) ggr =
(140) 150 (160) 178 (188) 200
(210) m.
Strikk 4 omg glattstrikk, samtidig
som m-tallet reguleres til (140) 150
(160) 170 (180) 190 (200) m på
første omg.
Del arb midt på bakstykke til splitt,
og strikk glattstrikk frem og tilbake
med 1 r kantm i beg og slutten på
hver p (som strikkes r på alle p).
P beg midt bak.
Fell (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) m
jevnt fordelt slik:
Strikk *8 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt = (126) 135 (144) 153
(162) 171 (180) m.
Strikk 5 p uten felling.
Fell (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) m
jevnt fordelt slik:
Strikk *7 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt = (112) 120 (128) 136
(144) 152 (160) m.
Strikk 5 p uten felling.
Fell (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) m
jevnt fordelt slik:
Strikk *6 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt = (98) 105 (112) 119
(126) 133 (140) m.
Strikk 5 p uten felling.
Fell (14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) m
jevnt fordelt slik:
Strikk *5 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt = (84) 90 (96) 102 (108)
114 (120) m.
La m være på p til halskant.
Montering:
Fell 1 m på neste p, samtidig som
det strikkes ca 2½ cm vr-bord frem
og tilbake slik: 1 kantm, 1 r, *1 vr,
1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.

Fell av med r og vr m.
Sy sm under ermene.
Splittkant:
Hekle en hempe med 4-6 lm til
knapphull midt på halskanten
langs venstre side av splitten.
Sy i knapp.

Hefte 1412 Nr 9
Stripete genser i
vr-glattstrikk
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 103 (108) 115
(120) cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 61 (62)
cm
Ermelengde: (46) 45 (45) 44 (44)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnmengde:
SILK MOHAIR
Grå 1076: 150 gram alle str
ALPAKKA SILKE
Gråmelert 1042: (100) 100 (150)
150 (150) gram
Inkblå 6063: 50 gram alle str
Støvet petrol 7212: 50 gram alle
str
Vinrød 4554: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½ og 6
Strikkefasthet:
15 m vr-glattstrikk med 1 tråd i
hver kvalitet på p nr 6 = 10 cm
Stripemønster:
Strikk med en tråd grå SILK
MOHAIR
hele
tiden,
og
stripemønster
med
1
tråd
ALPAKKA SILKE slik:
*Strikk 6 omg med gråmelert, 2
omg vinrød, 4 omg inkblå, 4 omg
gråmelert, 2 omg støvet petrol, 4
omg vinrød, 2 omg gråmelert, 2
omg inkblå, 4 omg støvet petrol
*, gjenta fra *-* hele tiden.
Genseren strikkes i glattstrikk,
og vrenges med vr-siden ut ved
montering

For- og bakstykke:
Legg opp (144) 154 (162) 172
(180) m med 1 tråd grå SILK
MOHAIR, og 1 tråd gråmelert
ALPAKKA SILKE på rundp nr 5½.
Strikk 4 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke i hver side med (72)
77 (81) 86 (90) m til hver del.
Skift til rundp nr 6. Strikk glattstrikk
og stripemønster.
OBS! La trådene være på r-siden
ved fargeskifte, da genseren
vrenges ved montering.
Strikk til arb måler (39) 40 (41) 42
(42) cm.
Del arb ved merkene, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (72) 77 (81) 86 (90) m.
Strikk stripemønster frem og
tilbake med 1 kantm i hver side, til
arb måler (53) 55 (57) 58 (59) cm.
Sett de midterste (32) 33 (35) 36
(36) m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermesiden (6,7,7) 7,7,8 (7,8,8)
8,8,9 (9,9,9) m.
Arb måler ca (56) 58 (60) 61 (62)
cm.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Forstykke:
= (72) 77 (81) 86 (90) m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(48) 50 (51) 52 (53) cm.
Sett de midterste (10) 11 (13) 14
(14) m på en hj.p til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 4,3,2,1,1 m.
Skråfell til skulder ved samme
lengde, og likt som på bakstykke.
Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) 36 (36) m
med 1 tråd grå SILK MOHAIR, og
1 tråd gråmelert ALPAKKA SILKE
på strømpep nr 5½, og strikk 6 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Sett et merke midt under erme.
Skift til strømpep nr 6.
Strikk stripemønster, samtidig
som det økes 1 m på hver side av
merke hver (6½.) 6½. (5.) 6. (4½.)
cm til i alt (42) 44 (48) 48 (52) m.
Strikk til erme måler (46) 45 (45)
44 (44) cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme.

Strikk frem og tilbake og fell til
ermetopp i hver side annenhver p
(2,1,1,1,3,7) 2,1,1,1,4,7
(2,1,1,1,1,4,7) 2,1,1,1,1,4,7
(2,1,1,1,1,1,4,7) m.
Fell de resterende (6) 6 (8) 8 (10)
m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Vreng arb med vr-siden ut.
Sy sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (86) 90 (94) 96 (96)
m rundt halsen med 1 tråd grå
SILK MOHAIR, og 1 tråd gråmelert
ALPAKKA SILKE på p nr 5½, og
ta med m på hj.p.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 4 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Sy sm under ermene.

Hefte 1412 Nr 10
Jakke strikket i 2 deler,
fra erme til erme og
forstykke til forstykke
Størrelse:
(S-M) L-XL (XXL-XXXL)
Plaggets mål:
Vidde bakstykke: (82) 86 (90) cm
Vidde forstykker: (32) 33 (34) cm
Hel lengde bakstykke: ca (65) 67
(69) cm
Ermelengde: (36) 35 (34) cm
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Inkblå 6063: (250) 300 (300) gram
SILK MOHAIR
Inkblå 6863: (150) 200 (200) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk og 17 m vr-bord
med 1 tråd i hver kvalitet på p nr 6
= 10 cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r

Bærestykke fra erme til erme:
Legg opp (36) 36 (38) m på
strømpep nr 6 med 1 tråd i hver
kvalitet, og strikk 2 cm glattstrikk
rundt.
Sette et merke rundt første og
siste m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (2½.) 2½.
(2.) cm til det i alt er (62) 64 (68)
m.
Strikk til erme måler (36) 35 (34)
cm.
Skift til rundp, del arb mellom
merkem, og strikk ytterligere (82)
86 (90) cm glattstrikk frem og
tilbake innenfor 1 kantm i hver side
(= for- og bakstykke).

Strikk 2 cm glattstrikk rundt. Sett et
merke rundt første og siste maske
= merkem.
Fell 1 m på hver side av merkem.
Gjenta fellingene hver (2½.) 2½.
(2.) cm til det gjenstår (36) 36 (38)
m.
Strikk til erme måler (36) 35 (34)
cm.
Fell av.
For- og bakstykke:
Strikkes i et stykke på tvers.
Legg opp (76) 80 (80) m med en
tråd i hver kvalitet, og strikk vrbord frem og tilbake slik:
(1. p = vr-siden), strikk 1 kantm, 2
vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantm.
Strikk med denne inndeling til arb
måler (146) 152 (158) cm.
Fell av med r og vr m fra r-siden.
Sett et merke i hver side med (32)
33 (34) cm til hvert forstykke, og
(82) 86 (90) cm til bakstykke.
Montering:
Vreng bærestykke med vr-siden
ut.
Sy de midterste (82) 86 (90) cm på
for- og bakstykke sm med
bærestykke til bakstykke.
Sy de resterende (32) 33 (34) cm
til forstykker i hver side på
forstykke.
Det gjenstår en åpning på ca (18)
20 (20) cm til nakke.

Hefte 1412 Nr 11
Oversize jakke
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Vidde bakstykke: (59) 62 (66) 68
cm
Vidde forstykker: (21) 22 (24) 26
cm
Hel lengde bakstykke: ca (63) 65
(67) 69 cm
Ermelengde: (47) 46 (45) 44 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Lilla 5063: (200) 250 (300) 350
gram
SILK MOHAIR
Lys grå 1032: 150 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½ og 6
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6 = 10 cm
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (155) 163 (175) 183 m
med en tråd i hver kvalitet på
rundp nr 5½, og strikk 8 cm vrbord frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden) 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Sett et merke i hver side med (30)
32 (35) 37 m til hvert forstykke og
(95) 99 (105) 109 m til bakstykke.
Skift til rundp nr 6.
Strikk jakken ca (9) 9 (10) 11 cm
lengre bak med forkortede rekker
og i glattstrikk slik:
Strikk til 3 m forbi merket i den ene
siden, vend, 1 kast, strikk til 3 m
forbi merket i den andre siden,

vend, 1 kast, strikk 3 m mer hver
gang i alt (9) 9 (10) 10 ggr i hver
side, samtidig som kastene
strikkes sm med neste m på neste
p for å unngå hull i arb.
Strikk videre glattstrikk over alle m,
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (43) 44 (45) 46 cm, målt på
bakstykke.
Del arb ved merkene til ermehull,
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (95) 99 (105) 109 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (57) 59 (61) 63 cm.
Skråfell til skulder i beg på hver p
(5,5,5,5,5,5) 5,5,5,5,6,6
(5,6,6,6,6,6) 6,6,6,6,6,7 m, og arb
måler ca (63) 65 (67) 69 cm.
Fell de resterende 35 m til nakke.
Høyre forstykke:
= (30) 32 (35) 37 m.
Strikk glattstrikk som på bakstykke
til arb måler (57) 59 (61) 63 cm,
målt i siden.
Skråfell til skulder fra ermesiden
på samme måte som på
bakstykke.
Venstre forstykke:
= (30) 32 (35) 37 m.
Strikk som høyre forstykke.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 32 m med
en tråd i hver kvalitet på strømpep
nr 5½, og strikk 5 cm vr-bord rundt
1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 6.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merkem når arb måler 7 cm.
Gjenta økningene hver 4. cm til i
alt (46) 48 (52) 54 m.
Strikk til erme måler (47) 46 (45)
44 cm, eller ønsket.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Kant langs forstykker og nakke:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over ca hver 4. m/p med en
tråd i hver kvalitet på rundp nr 5½
langs forstykker, og langs nakke.
Strikk 1 p r tilbake, samtidig som

m-tallet reguleres til ca (203) 209
(211) 217 m.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vr-bord frem og tilbake
slik: 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* p
ut.
Fell løst av med r og vr m.
Sy i ermer.

Hefte 1412 Nr 12
Hals
Størrelse:

One size
Plaggets mål:
Ca 145 x 30 cm
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 6
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm

Legg opp 217 m på rundp nr 6.
Strikk rundt 1 omg vr, 1 omg r, 1
omg vr, 1 omg r.
Strikk diagram til arb måler ca 30
cm, slutt med helt diagram.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr.
Fell av med r m.

Hefte 1412 Nr 13
Genser med hullmønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 93 (100) 107 (114)
121 cm
Hel lengde: (55) 56 (57) 58 (59) 60
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys gråmelert 1042: (300) 350
(350) 400 (450) 500 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strømpep nr 2½
Strikkefasthet:
28 m mønster på p nr 3½ = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (121) 131 (141) 151
(161) 171 m på rundp nr 3½, og
strikk 5 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) Strikk 1
kantm, *1 r, 2 vr, 1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 r, 2 vr, 1 r, 1
kantm.
Slutt med 1 p fra vr-siden.
Legg arb til side og strikk
forstykke.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke.
For- og bakstykke:
Sett begge delene inn på rundp nr
3½, samtidig som første og siste

m fra hver del strikkes r sm =
(240) 260 (280) 300 (320) 340 m.
Sett et merke rundt disse m =
merkem.
Strikk diagram rundt til arb måler
39 cm.
Fell 7 m i hver side til ermehull
(merkem + 3 m på hver side), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (113) 123 (133) 143 (153) 163
m.
Strikk diagram til arb måler (53)
54 (55) 56 (57) 58 cm.
Fell de midterste (39) 41 (43) 45
(47) 49 m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m = (35) 39 (43)
47 (51) 55 skulderm. Strikk til arb
måler (55) 56 (57) 58 (59) 60 cm.
Fell av med r og vr m.
Forstykke:
= (113) 123 (133) 143 (153) 163
m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(48) 49 (50) 51 (51) 52 cm.
Fell de midterste (29) 31 (29) 31
(31) 33 m til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell videre mot hals annenhver p
(3,2,1,1)
3,2,1,1
(3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1
m.
Strikk til arb måler (55) 56 (57) 58
(59) 60 cm.
Fell av som m viser.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 56 (58) 60
m på strømpep nr 2½, og strikk 5
cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3½ og strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som det
økes (13) 13 (13) 15 (15) 15 m
jevnt fordelt = (63) 65 (67) 71 (73)
75 m.
Strikk diagram, tell ut fra merke
hvor diagram beg.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (3.) 2½.
(2½.) 2. (2.) 2. cm til i alt (89) 95
(99) 105 (111) 117 m.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
2½ rundt halsen, ca (102) 104
(106) 108 (110) 112 m.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 2½ cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fell av med r og vr m.

Hefte 1412 Nr 14
Oversize genser i to
kvaliteter
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (107) 111 (119) 127
(135) 144 (151) cm
Hel lengde: (74) 75 (76) 77 (78) 79
(80) cm
Ermelengde: 43 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnmengde:
SILK MOHAIR
Inkblå 6863: (50) 100 (100) 150
(200) 250 (250) gram
ALPAKKA SILKE
Inkblå 6063: (100) 150 (150) 150
(200) 200 (250) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5 og 5½
Strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk med SILK
MOHAIR på p nr 5½ = 10 cm
27 m glattstrikk med ALPAKKA
SILKE på p nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 182 (196) 210
(222) 238 (248) m med SILK
MOHAIR på rundp nr 5, og strikk 6
cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 5½ og strikk
glattstrikk, samtidig som det felles
(16) 16 (18) 20 (20) 22 (22) m
jevnt fordelt på 1. omg = (160) 166
(178) 190 (202) 216 (226) m.
Sett et merke i hver side med (80)
83 (89) 95 (101) 108 (113) m til
hver del.
Strikk til arb måler (61) 61 (61) 61
(61) 61½ (62) cm. Fell 2 m i hver
side til ermehull, og strikk hver del
ferdig for seg.

Bakstykke:
= (78) 81 (87) 93 (99) 106 (111)
m.
Fortsett med glattstrikk frem og
tilbake til arb måler (72) 73 (74) 75
(76) 77 (78) cm.
Fell de midterste (36) 37 (39) 41
(43) 44 (45) m til nakke og strikk
hver side ferdig for seg. Fell
ytterligere 1 m mot nakken.
Strikk til arb måler (74) 75 (76) 77
(78) 79 (80) cm.
Fell av (20) 21 (23) 25 (27) 30 (32)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (78) 81 (87) 93 (99) 106 (111)
m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(64) 65 (66) 67 (68) 69 (70) cm.
Fell de midterste (28) 29 (31) 33
(35) 36 (37) m til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell videre annenhver p ved
halsen 3,1,1 m.
Strikk til arb måler (74) 75 (76) 77
(78) 79 (80) cm.
Fell av (20) 21 (23) 25 (27) 30 (32)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (60) 62 (64) 68 (70) 72
(74) m med ALPAKKA SILKE på
strømpep nr 2½ og strikk 6 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk.
Strikk til arb måler (12) 10 (8) 6 (6)
6 (6) cm.
Sett et merke rundt første og siste
m.
Øk 1 m på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (6.) 5.
(4½.) 4. (3½.) 3. (3.) cm til i alt (70)
76 (80) 86 (90) 94 (98) m.
Strikk til arb måler 43 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk til erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p rundt
halsen med ALPAKKA SILKE på

rundp nr 3, ca (156) 160 (164) 168
(172) 176 (180) m.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 2½ cm vr-bord rundt 1 r, 1
vr.
Fell av med r og vr m.

Hefte 1412 Nr 15
Jakke strikket på tvers
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 100 (108) 116
(128) cm
Hel lengde: (70) 72 (74) 76 (78)
cm, inkl blonde
Ermelengde: (33) 32 (31) 30 (29)
cm
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Lys brun 3471: (150) 150 (150)
200 (200) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4½ og 5½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p 5½ = 10 cm
1 rille frem og tilbake:
Strikk 2 p r
Jakken strikkes på tvers, fra
erme til erme. Blonden strikkes
for seg og sys på under
montering

Venstre side:
Legg opp (54) 58 (60) 62 (64) m til
erme på rundp nr 4½. Strikk 3 cm
vr-bord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 5½, og strikk
glattstrikk til arb måler (22) 21 (20)
19 (18) cm.
Legg opp nye m i hver side
annenhver p 1,1,1,1,2,2,2,3,3,4 m.
Legg løst opp (40) 42 (44) 46 (48)
nye m i hver side til for- og
bakstykke = (174) 182 (188) 194
(200) m.
Strikk (15) 17 (18) 20 (22) cm
glattstrikk, innenfor 3 m riller i hver
side.
Fell (89) 92 (95) 98 (101) m løst
av på neste p fra vr-siden =
venstre forstykke.
Strikk (16) 16 (18) 18 (20) cm
videre over de resterende (85) 90
(93) 96 (99) m (= bakstykke).

Legg løst opp (89) 92 (95) 98
(101) m på slutten av neste p fra rsiden = høyre forstykke.
Strikk (15) 17 (18) 20 (22) cm
glattstrikk, innenfor 3 m riller i hver
side.
Fell (40) 42 (44) 46 (48) m løst av
i hver side.
Fell deretter i hver side annenhver
p 4,3,3,2,2,2,1,1,1,1 m = (54) 58
(60) 62 (64) m.
Strikk (19) 18 (17) 16 (15) cm
glattstrikk.
Skift til rundp nr 4½ og strikk 3 cm
vr-bord 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r
Montering:
Brett arb ved skuldrene og sy sm
under ermene og i sidene.
Forkanter:
Strikk opp 1 m i hver m/p på rundp
nr 4½, (pga bred vr-bord må det
strikkes opp i alle m/p) langs høyre
forstykke, nakke, og ned langs
venstre forstykke = ca (209) 215
(225) 231 (241) m.
M-tallet må være delelig med 2+1.
Strikk (8) 8 (9) 9 (10) cm vr-bord
slik: (1. p = vr-siden) Strikk 1
kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.
Blonde:
Legg opp 12 m på p 5½.
Strikk diagram til blonden måler
samme lengde som kanten nede
på jakken, når den strekkes litt, fell
av på siste p i diagrammet.
Sy blonden til langs nederste kant
på jakken, kant i kant.

Hefte 1412 Nr 16
Jakke med v-hals og
flettemønster
Størrelse:
(S) M (L) XL-XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (115) 121 (128) 134
cm
Hel lengde: (84) 86 (88) 90 cm,
målt midt foran
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Gråmelert 1042: (250) 300 (350)
350 gram
SILK MOHAIR
Lys grå 1032: (150) 200 (200) 250
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½ og 6
Strømpep nr 6
Tilbehør:
6 knapper
Hjelmtvedt K240743
Strikkefasthet:
16 m mønster med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6 = 10 cm
Hele jakken strikkes i dobbelt
garn med en tråd i hver kvalitet

For- og bakstykke:
Legg opp (184) 194 (204) 214 m
på rundp nr 6.
Strikk 1. p slik: 1 kantm, 2 vr, *3 r,
2 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med
1 kantm (1. p = vr-siden). Strikk
diagram frem og tilbake innenfor 1
kantm i hver side til arb måler (37)
39 (41) 43 cm.
Lommer: Strikk 1 kantm, 15 m
diagram, *strikk 18 m glattstrikk

med en kontrastfarge, ta de 18 m
tilbake på venstre p og strikk 18 m
glattstrikk*, strikk diagram til det
gjenstår 34 m, gjenta fra *-*, strikk
15 m diagram, 1 kantm.
Sett et merke i hver side med (47)
49 (52) 54 m til hvert forstykke,
(90) 96 (100) 106 m til bakstykke.
Strikk diagram over alle m til arb
måler (65) 66 (67) 68 cm.
Fell 2 m i hver side til ermehull = 1
m på hver side av merkene og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (88) 94 (98) 104 m.
Strikk diagram frem og tilbake
som før, innenfor 1 kantm i hver
side.
Strikk til arb måler (80) 82 (84) 86
cm. Skråfell til skulder fra
ermesiden
(7,7,7,8)
8,8,8,8
(8,8,8,9) 9,9,9,9 m. Fell av de
resterende (30) 30 (32) 32 m.
Høyre forstykker:
= (46) 48 (51) 53 m.
Strikk diagram frem og tilbake
som før, innenfor 1 kantm i hver
side samtidig som det felles til Vhals mot forkanten.
Stikk 1 kantm, 2 r sm, strikk p ut.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
(17) 16 (18) 17 ggr.
Skråfell til skulder fra ermesiden
ved samme lengde, og likt som på
bakstykke.
Venstre forstykke:
= (46) 48 (51) 53 m.
Strikk som høyre men speilvendt.
Fell til V-hals mot forkanten slik:
Strikk til det gjenstår 3 m, 2 vridd r
sm, 1 kantm.

Ermer:
Legg opp (30) 30 (35) 35 m på
strømpep nr 6, og strikk diagram
rundt til arb måler 5 cm. Sett et
merke rundt omg første og siste
m.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (4½.) 4.
(4.) 3½. cm til i alt (48) 50 (55) 57
m. De økte m strikkes etter hvert
med i diagram.
Strikk til arb måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Kant: Strikk opp 1 m i hver m/p
men hopp over hver 4. m/p ca
(280) 286 (290) 296 m på rundp nr
5½ langs forkanter og nakke.
Strikk 3 p r frem og tilbake
samtidig som det lages 6
knapphull jevnt fordelt på høyre
forkant på første p. Det nederste
ca 2 cm fra oppleggskanten, det
øvrige med 11 cm mellomrom.
Knapphull: Strikk 2 r sm, 1 kast.
Fell av.
Lomme:
Ta ut kontrasttråden, og sett m på
2 p nr 6 = 18 m på hver p.
Lommefor = øverste p:
Strikk 15 cm glattstrikk frem og
tilbake. Fell av.
Lommekant = nederste p.
Strikk 3 p r frem og tilbake (1. p =
vr-siden). Fell av.
Strikk den andre lommen på
samme måte.
Sy lommeforet til på vr-siden med
skjulte sting.
Sy lommekanten til i hver side på
r-siden.
Sy i ermer.
Sy i knapper.

Hefte 1412 Nr 17
Sjal med hullmønster

strikke 2 og 2 m r sm over
flettemønsteret (= 3 m felt).
Fell de resterende m.

Størrelse:
Ca 150 cm x 35 cm

Pulsvarmere med fletter
og hullmønster

Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)

Størrelse:
Dame

Garnmengde:
SKJERF OG PULSVARMERE
Lyng 4853: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½
Strikkefasthet:
15 m rillestrikk på p nr 5½ = 10 cm
1 rille frem og tilbake:
Strikk 2 p r

Legg opp 12 m på rundp nr 5½, og
strikk 2 p r frem og tilbake (1. p =
vr-siden).
Strikk fra vr-siden slik:
8 r, *1 r, 1 kast*, gjenta fra *-* i alt
3 ggr, slutt med 1 r = 15 m.
Strikk på neste p slik:
1 r, sett et merke, diagrammet beg
her, strikk diagram, vend, strikk
andre p i diagrammet, slutt med 1
kast som strikkes vridd r på neste
p, 1 r.
Gjenta økningene etter merke på
hver p fra vr-siden, (kastene
strikkes alltid vridd r på neste p) til
det i alt er 40 m før merke, sett fra
r-siden.
OBS! De økte m strikkes r på alle
p = rillestrikk.
Etter økningene, strikkes det med
forkortede rekker slik:
1. p: (= r-siden) Strikk over alle m,
vend.
2. – 3. p: Strikk kun over m i
diagrammet, vend og strikk tilbake.
4. – 7. p: Strikk over alle m.
Gjenta 2. – 7. p til arb måler ca
115
cm,
målt
langs
den
rillestrikkede siden.
Strikk videre over alle m, uten
forkortede rekker, samtidig som
det felles ved å strikke 2 m sm før
merke på hver p fra r-siden, til det
gjenstår 1 rillem. Strikk 1 p,
samtidig som det felles ved å

Veiledende pinner:
Strømpep nr 3 eller 3½
Strikkefasthet:
20 m rillestrikk på p nr 3 eller 3½ =
10 cm

Legg opp 37 m på p nr 3 eller 3½
og strikk 2 p r (1. p = vr-siden).
Strikk fra vr-siden slik:
8 r, *1 vr, 1 kast*, gjenta fra *-* i alt
3 ggr, strikk r p ut = 40 m.
Strikk videre riller over de første
26 m, de øvrige m strikkes med
diagram. Strikk med denne
inndelingen til arb måler ca 15 cm,
slutt når det gjenstår 2 p av
diagrammet.
Fell på neste p ved å strikke 2 og
2 m r sm over flettemønsteret (= 3
m felt).
Fell de resterende m.
Strikk den andre pulsvarmeren på
samme måte.
Montering:
Sy sm oppleggs- og avfellingskant
kant i kant med skjulte sting.

