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Nr 1
Jakke i lys blå
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 68 (73) 78 cm
Hel lengde: (32) 36 (40) 43 cm
Ermelengde: (20) 22 (25) 28 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lys blå 6211: (200) 200 (250)
300 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Tilbehør:
3 knapper
For og bakstykke:
Legg opp (186) 202 (218) 234 m
og strikk 3 riller fram og tilbake.
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r. Sett en
merketråd på begge sider med
(46)
50
(54)
58
m
på
forstykkene og (94) 102 (110)
118 m på bakstykket. Beg med
høyre forstykke: Strikk 1 kantm,
(2) 4 (4) 4 m vr på retten,
mønster
etter
diagram
C,
diagram A, (6) 8 (12) 16 m vr.

Deretter strikkes m på bakstykke
slik: (7) 10 (13) 16 m vr på
retten, diagram A, (3) 4 (5) 6 m
vr på retten, diagram C, diagram
B, (3) 4 (5) 6 m vr på retten,
ret
diagram A, (7) 10 (13) 16 m vr
på retten.
Venstre forstykke: Strikk (6) 8
(12) 16 m vr på retten, diagram
A, diagram B, strikk (2) 4 (4) 4
m vr på retten, 1 kantm. De vr m
i sidene blir etter hvert felte,
men mønsteret fortsetter som
før. Når arb måler
må
5 cm felles 1
m i hver side av merketråden (=
4 m felt). Strikk fram og tilbake
med mønster samtidig som det
felles som over hver 5 cm til i alt
(174) 186 (198) 214 m. Når arb
måler (21) 23 (25) 28 cm felles
for ermehull.
Bakstykke:
Fortsett med mønster,
møns
og fell til
ermehull (3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1
(3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 m =
(70) 76 (80) 88 m. Strikk til arb
måler 2 cm før hel lengde, fell de
midterste (24) 26 (28) 30 m. Fell
ytterligere 1 m på hver side
annenhver p. Strikk til hel
lengde, fell av.
Venstre forstykke:
f
Strikk og fell før ermehull som på
bakstykke. Når arb måler 5 cm
før
hel
lengde,
felles
før
halsringning
slik:
(4,3,2,2,1)
4,3,3,2,1 (4,4,3,2,1) 4,4,3,2,1,1
m. Strikk til hel lengde, fell av.
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Høyre forstykke:
Strikkes som venstre forstykke,
forst
men speilvendt.
speil
Mål ut fra det
venstre
forstykket
hvor
knapphullene skal være (det
første ved ermehullet, det siste
ved hals og ett i midten).
Knapphull:
Strikk 3 m fell 2 m, de felte
legges opp igjen på neste p.
Ermerr:
Legg opp (47) 49 (51) 53 m og
o
strikk fram og tilbake 3 riller. Tell
ut fra midtmasken hvor diagram
A skal beg.
De andre m strikkes vr på retten
og r på vrangen.
Strikk fram og tilbake og øk 1 m
i hver side hver 5 omg i alt (15)
15 (17) 17 ganger = (77) 79
(85) 87 m. Når ermet måler
må
(19)
21 (24) 27 cm felles annenhver
p, til ermetopp i hver side slik:
(3,2,2,2,1,1,1,1,1,2,2,3,5)
3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,2,2,3,5
(3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,5)
3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,5
m. Fell av de resterende m på en
gang. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene.
Ta opp m rundt hals, 1 m i hver
m men hopp over hver 4 m.
Strikk 3 riller fram og tilbake. Fell
av.

Nr 2
Vest
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 cm
Hel lengde: (32) 35 (38) 42 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lime 9012: (100) 150 (150) 200
gram

Strikk mønster etter diagram B
og fell som diagrammet viser,
samtidig som det lages 1
knapphull på høyre forkant slik:
Strik 1 m, 2 m sammen, 1 kast.
Strikk
Lag 2 knapphull til med (3) 3 ½
(4) 4 cm i mellom.
Når diagrammet er ferdig strikket
gjenstår (120)
(
132 (144) 156 m.
Strikk 2 p glattstrikk. Skift til p
nr 2 ½, strikk r fram og tilbake,
på første p reguleres masketallet
til (110)
(110 120 (130) 140 m. Strikk
til sammen 5 pinner rett, men
husk å lage det siste knapphullet
tilsvarende de andre midt på
halskanten. Fell av med rette m
fra
vrangsiden.

Tilbehør:
4 små knapper
Veiledende pinner:
Nr 2 ½ og 3
Heklenål nr 3

Nr 3
Mønstret jakke
Størrelse:
(4) 6 (8-9)
(8
10-11 år
Plaggets mål:
Overvidde: (68) 73 (77) 81 cm
Hel lengde:
engde: (40) 43 (46) 49 cm
Ermelengde: (27)
(
30 (33) 36 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Grå 1042:(200)
1042:
200 (250) 250
gram
Aqua
qua 7133:
7133 50 gram alle str
Lyslilla 5226: 50 gram alle str
Lys
ys grønn
grøn 9012:50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på p nr 3 =
10 cm

Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 knapper

For- og bakstykket:
Legg opp (162) 174 (186) 198 m
på rundp nr 3 og strikk 2 p rett,
fram og tilbake på rundp. Strikk
mønster etter diagram A. De 3
første og 3 siste m er forkanter
og strikkes hele tiden rett
(rillestrikk). Strikk til arbeidet
måler (19) 21 (23) 26 cm. Sett
et merke i hver side med (42) 45
(48) 51 m til hvert forstykke og
(78) 84 (90) 96 m til bakstykke.
Avslutt med helt mønster og fell
for ermehull på siste p ved å felle
10 m i hver side (5 m på hver
side av merkem)

Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.
Vridd vrangbord strikket fram
og tilbake:
tilbake
1. p: (Vrangsiden):
(Vrang
1 kantm, *1
r, 1 vr*, gjenta fra *-*,
*
avslutt
med 1 r, 1 kantm.
kantm
2. p: 1 kantm, *1 vr, 1 vridd r*,
gjenta fra *-*,
*
avslutt med 1 vr,
1 kantm.
kantm
Gjenta p 1-2.
1
Vridd
vrangbord
strikket
rundt:
1. omg: (Rettsiden): Strikk 1 r,
1 vr omg rundt.
2. omg: Strikk 1 vridd r, 1 vr
omg rundt.
Gjenta omg 1-2.
1

Bærestykke/rund sal:
Strikk ene forstykkets (37) 40
(43) 46 m, legg opp (46) 52 (58)
64 m over ermefelling, strikk
bakstykkets (68) 74 (80) 86
masker, legg opp (46) 52 (58)
64 m over ermefelling, strikk
forstykkets (37) 40 (43) 46 m
masker = (234) 258 (282) 306
m. Strikk mønster B (som en
fortsettelse av mønster A), men
over de nye m strikkes de 3
første p rett (= riller).

For- og bakstykke:
Legg opp (199) 211 (225) 237 m
med grå, og rundp nr 2 ½.
Strikk (7) 8 (8) 9 cm vridd
vrangbord, fram og tilbake.
3

Samtidig som det på siste p
felles jevnt til (183) 195 (207)
219 m.
Skift til p nr 3 og strikk mønster
etter diagram.
OBS: I oppskriften strikkes det
fram og tilbake, ønsker
du i
stedet å strikke rundt, og klippe
opp til slutt, legg opp 3 m ekstra
til å klippe i.
Når det i mønsteret strikkes med
2 farger, strikkes kantm med
begge fargene.
Strikk til arb måler (25) 27 (29)
31 cm, fell til ermehull fra
rettsiden slik: Strikk (45) 48 (51)
54 m, fell 1 m, strikk (91) 97
(103) 109 m, fell 1 m, strikk p ut
(= (45) 48 (51) 54 m). Strikk
hver del ferdig for seg.

Merk omg første m, og øk 1 m på
hver
ver side av denne m når
nå arb
måler (9) 10 (10) 11 cm og
deretter med 3 cm mellomrom
mellomro til
i alt (64) 68 (72) 76 m.
Strikk til arb måler (27) 30 (33)
36 cm. Fell omg første m, og
strikk ermet ferdig fram
fra
og
tilbake.
Fell til ermetopp,
ermetopp annenhver p,
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4
(4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4)
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,4,5
m.
Fell av de siste m på en
e gang.
Montering:
Sy sammen skuldersømmene.
Forkanter:
Strikk opp m med grå og p nr 2
½, langs venstre forkant (strikk
opp ca
a 3 m for hver 4 p).
Strikk 3 cm vridd vrangbord frem
og tilbake.
tilbake
Fell av.
Strikk
k høyre forkant på samme
måte,
e, men med (4) 4 (5) 5
knapphull
knapphull,
som strikkes når
kanten måler 1 ½ cm.
Det nederste 2 cm fra nederste
nederst
kant, og de øvrige med jevne
jev
mellomro
mellomrom,
det siste knapphullet
strikkes i halskanten.
Knapphull: Fell 3 m. På neste p
legges opp 3 nye m over de felte.

Bakstykke:
Fell videre til ermehull i begge
sider, annenhver p (3,2,1,1)
3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 m
= (77) 83 (87) 91 m.
Strikk til ermehullet måler (14)
15 (16) 17 cm, sett de midterste
(41) 43 (45) 47 m på en hjelpep
til halsringning og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell til skulder på hver p fra
ermehullsiden
(6,6,6)
6,7,7
(7,7,7) 7,7,8 m.
Venstre forstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykket = (38) 41 (43) 45 m.
Når ermehullet måler (8) 9 (9)
10 cm felles for halsringning
annenhver
p
(8,4,3,2,1,1,1)
9,4,3,2,1,1,1
(10,4,3,2,1,1,1)
10,4,3,2,2,1,1 m.
Fell til skulder i samme høyde
som på bakstykket.
Høyre forstykke:
Strikkes
som
venstre,
speilvendt.

Halskant:
Strikk opp ca (101) 105 (113)
117 m med grå, og p nr 2 ½
langs halsringningen.
halsringningen
Strikk 3 cm vridd vrangbord frem
og tilbake (husk det øverste
knapphul
hullet når det er strikket 11½ cm).
Fell av i r og vr m.
Sy i ermene.
Sy i knapper.

men

Ermer:
Legg opp (56) 58 (62) 66 m med
grå og strømpep nr 2 ½.
Strikk (7) 8 (8) 9 cm rundt i
vridd vrangbord, samtidig som
m tallet på siste omg reguleres til
(55) 57 (61) 63 m.
Skift til strømpep nr 3 og strikk
rundt i glattstrikk.
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Fell 8 m i hver side (4 m på hver
side av sidem). Strikk forfor og
bakstykket ferdig hver for seg.
Bakstykke:
Fell
ytterligere
(3,2,2
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,2,1,1)
3,2,2,2,1,1 (3,2,2,2,2,1) m i
hver side for ermehull. Strikk til
arb måler (26) 30 (33) 36 (36)
cm. Fell de midterste (32) 38
(40) 44 (46) m til hals. Strikk
hver skulder ferdig for seg. Fell
ytterligere ved halssiden 2,1 m =
(6) 6 (6) 7 (8) m igjen på p.
Strikk til hel lengde, fell av.

Nr 4
Vest
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 62 (66) 70 (74)
cm
Hel lengde: (30) 34 (37) 40 (44)
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Lyng 4853: (100) 100 (100) 150
(150) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål 2 ½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (156) 168 (176) 188
(200) m med lyng på p nr 3.
Strikk vrangbord rundt 2 r, 2 vr i
5 cm. Sett ett merke i hver side
med (78) 84 (88) 94 (100) m på
for- og bakstykke. Fortsett i
glattstrikk til arb måler (10) 13
(15) 17 (20) cm. Nå strikkes *4
omg vrangt, 4 omg rett* til
sammen 5 ganger.
Samtidig,
når arb måler (17) 20 (22) 24
(27) felles det for ermehull.

Forstykke:
Strikk som på bakstykket, men
fell for hals når arb måler (19) 22
(24) 26 (29) cm. Fell de
midterste (24) 30 (30) 34 (34) m
til hals og strikk ferdig hver side
for seg. Fell ytterligere mot
halssiden
annenhver
p
(2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1)
2,2,2,1,1 (2,2,2,2,1) m. Strikk til
forstykket har samme lengde
leng
som bakstykket. Fell av.
Montering:
Sy skuldrene sammen.
Halskant: Strikk opp rundt
halsen, fra rettsiden, 1 m i hver
m, men hopp over ca hver 4.
(maskeantallet må være delelig
med 4). Strikk rundt 6 omg
vrangbord 2 r, 2 vr. På neste
omg strikkes 2 vr
v sammen i alle
vrange felt. Strikk deretter 2 r, 1
vr i ytterligere 6 omg. Fell av.
Heklekant:
Hekle rundt ermehullet 1 omg fm
passe stramt. Neste omg hekles
slik: 2 lm (=1 hst) *i samme m
hekles 3 st, 1 hst, *hopp over 3
fm, 1 neste m hekles (1 hst, 3 st,
st
1 hst)*. Gjenta fra *-*
* hele omg.
Ta sammen med en kjm.
Hekle på samme måte rundt
halsåpningen. Kanten skal være
ganske stram og ligge fint mot
halsen.
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Nr 5
Tunika
legg

med

mønster

og

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 70 (75) 78 cm
Hel lengde: (48) 52 (56) 60 cm
Ermelengde: (25) 28 (32) 35 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lys grå 1042: (100)
(
150 (150)
200 gram
Lilla 4853: (150)
(
200 (250) 250
gram
Grønn 9012: 50 gram i alle str
Rosa 3911: 50 gram i alle str
Natur 1012: 50 gram i alle str
Mørk grå 1053: 50 gram i alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 knapper (her grå)
Legg:
1. leggside: Bruk 3 strømpep
som hjelpep. Sett 4 m på 1.
hjelpep (D), 4 m på 2. hjelpep
(C), 4 m på 3. hjelpep (B). Brett
legget som vist på tegning.
Strikk sammen disse 3 masker:
Første m fra 1. hjelpep, fjerde m
fra 2. hjelpep og første m fra 3.
hjelpep Fortsett med de neste
hjelpep.
maskene tilsvarende til alle 4
masker på hjelpep er strikket.
Andre leggside: Fortsett slik over
de neste 12 m. Sett 4 m på 1.
hjelpep (B), 4 m på 2. hjelpep
(A), og de siste 4 fra hovedp (H).
Brett legget som vist på tegning,
og strikk første m fra 1. hjelpep,
fjerde fra 2. hjelpep, og første m
fra hovedp sammen. Strikk
videre som på første leggside til
alle m er strikket sammen.

Nå er de 24 maskene felt inn
til 8 m.
Heklet kant:
Hekle i samme m: 3 lm (*1 st), 2
st, 3 lm, ta sammen med 1 fm i
1 lm, 3 st. Hopp over 2 m, 1 fm i
neste m, hopp over 2 m*, gjenta
fra *-*, ta sammen med en kjm.
For og bakstykke:
Legg opp (260) 280 (292) 300 m
med lys grå på p nr 3 og strikk
vrangbord, 2 r, 2 vr i 4 cm. Skift
til lilla og strikk glattstrikk. Sett
et merke i hver side med (130)
140 (146) 150 m på for- og
bakstykket.
Fortsett
med
glattstrikk samtidig som det etter
2 cm felles 2 m i hver side slik:
Strikk til 3 m før sidem, 2 m
vridd r sammen, 2 m r, 2 m r
sammen. Gjenta dette i andre
siden (= 4 m felt).
Gjenta denne fellingen for hver
(5) 5 (5) 6 cm til det er felt til
sammen 6 ganger = (118) 128
(134) 138 m på hver side.
Samtidig når arb måler (26) 27
(29) 30 cm deles forstykket i to
til splitt ved å felle de 4
midterste m: (57) 62 (65) 67 m
på hver side på forstykkene.
Strikk videre til arb måler (29)
31 (35) 39 cm. Nå strikkes 2
legg foran og 2 legg bak. Beg
omg med å strikke forstykke:
(17) 20 (21) 22 m, lag legg av
de neste 24 m (legg, se
forklaring)
strikk
resten
av
forstykke (16) 18 (20) 21 m.
Strikk det andre forstykke (16)
18 (20) 21 m, lag legg (legg, se
forklaring), strikk de resterende
(17) 20 (21) 22 m. Bakstykket:
Strikk (20) 23 (24) 24 m, lag
legg, strikk (30) 34 (38) 42 m,
lag legg. Strikk de resterende
(20) 23 (24) 24 m. Strikk 2 omg
glattstrikk,
deretter
strikkes
vrangbord, 2 r, 2 vr i 3 cm.
Nå
strikkes
mønster
etter
diagram A, samtidig når arb
måler (35) 38 (41) 44 cm felles
for ermehull slik: Fell 6 m rundt
sidem på begge sidene. Strikk
hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (80)
(80 90 (96) 100 m. Strikk
fram og tilbake (fortsett med
mønster etter diagram) og fell i
hver side (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1 m. Strikk til
arb måler 2 cm før hel lengde fell
de midterste (28) 32 (34) 36 m
til hals. Strikk ferdig hver side for
seg. Fell ytterligere 1 m i hver
side mot hals, 2 ganger = (17)
20 (20) 21 m igjen til skulder.
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Dersom mønsteret blir ferdig før
hel lengde strikkes arb ferdig
fe
med lilla.
Venstre forstykke:
f
= (38
38) 43 (46) 48 m. Strikk
mønster fram og tilbake og fell
for ermehull som på bakstykke.
Når arb måler (5) 5 (5) 6 cm før
hel lengde, felles for halsåpning.
Fell (8) 9 (9) 10 m mot halsen.

Deretter felles annenhver p
(2,2,1,1)
2,2,2,1
(3,2,2,1)
3,2,2,1 m. = (17) 20 (20) 21 m
igjen til skulder.
Ermer:
Legg opp (48) 48 (56) 56 m med
lys grå på strømpep nr 3 og
strikk rundt 4 cm vrangbord, 2 r
2 vr. Deretter strikkes mønster
etter diagram B. Tell ut fra
midtmasken, bord 1 skal være
midt oppe på ermet, bord 2 på
sidene. Sett en tråd rundt den
første m = merkem. Øk 1 m på
hver side av merkem hver 2 ½
cm. De nye m strikkes etter
hvert inn i mønsteret. Når arb
måler (25) 28 (32) 35 cm felles 6
m midt under ermet. Strikk
videre fram og tilbake. Fell
ytterligere annenhver p (2,2,1,1)
2,2,2,1 (3,2,2,1) 3,2,2,1 m på
begge sidene. Fortsett og fell 1
m annenhver pinne 5 ganger.
Fell av.
Stolpe:
Ta opp m på venstre forstykke i
splitten med lys grå, 1 m i hver
m, men hopp over hver 4. Strikk
vrangbord 1 r, 1 vr, 6 pinner. Fell
løst av. Ta opp like mange m på
høyre forstykke og strikk
vrangbord, samtidig som det
lages (5) 5 (6) 6 knapphull, slik:
på 3 p felles 2 m til hvert
knapphull, ta opp m på neste p.
Mål så første og siste knapphull
ligger 1 cm fra kantene, plasser
resten jevnt fordelt.
Lommer:
Legg opp 25 m med lys grå og
strikk 2 p glattstrikk. Strikk
mønster
etter
diagram
B,
samtidig som det økes 1 m i hver
side annenhver p, til i alt 35 m.
Strikk til arb måler 10 cm. Strikk
4 cm vrangbord, 2 r, 2 vr (siste
m blir vr). Fell løst av. Hekle kant
på vrangborden. Form til og sy
fast på tunikaen.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene. Sy i knappene. Hekle
kant rundt ermer og nede på
tunikaen.
Krave:
Ta opp rundt halsen 1 m i hver m
men hopp over hver 4. Strikk
vrangbord 2 r, 2 vr i 4 cm. Fell
løst av. Hekle en kant rundt etter
beskrivelse.

Strømper
Størrelse:
(2-4) 6 (8) år
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lys grå 1042: 100 gram i alle str
Lilla 4853: 50 gram i alle str
Grønn 9012: 50 gram i alle str
Rosa 3911: 50 gram i alle str
Mørk grå 1053: 50 gram i alle str
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Stripemønster:
7 omg grønn, 3 omg mørk grå, 7
omg rosa, 3 omg mørk grå, 7
omg lilla, 3 omg mørk grå
Legg opp (60) 64 (68) m løst
med lys grå på strømpepinne nr
3. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr,
rundt til vrangborden måler (12)
14 (16) cm. (Kan brettes
nedover leggen, dobbel). Skift til
grønn og strikk stripemønster i
glattstrikk.
Stripemønsteret
gjentas hele tiden, samtidig når
arb måler (26) 29 (31) cm, felles
2 m midt bak ved å strikke 2 m
rett sammen i begynnelsen og 2
m vridd rett sammen i slutten av
omg. (I begynnelsen av 1. pinne
og på slutten av 4. pinne).
Gjenta denne fellingen for hver
4. omg til det er (44) 48 (52) m
igjen og arb måler ca (38) 40
(42) cm fra toppen. Mønsteret
avsluttes med 3 omg mørk grått.
Resten av sokken strikkes lys
grå.
Strikk til arbeidet måler (40) 42
(44) cm. Fordel m på 4 pinner
med likt antall m på hver pinne.
Hæl: Strikkes med maskene på
1. og 4. pinne = (22) 24 (26) m.
Strikk glattstrikk (4) 4,5 (5) cm
fram og tilbake.
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Sett et merke på midten av
hælmaskene. Fell hælen slik:
Begynn på rettsiden, strikk 4 m
forbi merket, vend, strikk tilbake
4 m forbi merket, vend. * Strikk
3 m forbi merket (dvs. 1 m før
"hullet"), strikk 2 m vridd
sammen, vend. Strikk tilbake 3
m forbi merket og strikk 2 m
vridd sammen, vend*. Gjenta fra
*-* til det ikke er flere sidem
igjen.
Kile: Strikk opp (11) 12 (13) m
på hver side av hælen. Fordel de
(30) 32 (34) hælmaskene på 2
pinner. Strikk nå rundt over alle
m samtidig som det felles 1 m på
hver side av hælen på annenhver
omg slik: Strikk 2 m vridd
sammen i slutten av 1. pinne, 2
m rett sammen i begynnelsen av
4. pinne til det er igjen like
mange m på hver pinne = (44)
48 (52) m. Strikk uten felling til
foten måler (14) 16 (18) cm
(eller til passe lengde før
tåfellingen).
Tåfelling: Fell 4 m på annenhver
omg ved å strikke 2 m rett
sammen i slutten av hver pinne.
Gjenta fellingen til det gjenstår 8
m. Klipp av tråden. Trekk tråden
gjennom resten av m, trekk den
godt sammen og fest godt.
Heklet kant:
Hekle en kant øverst på sokken.
Hekle i samme m: 3 lm (*1 st), 2
st, 3 lm, ta sammen med 1 fm i
1 lm, 3 st. Hopp over 2 m, 1 fm i
neste m, hopp over 2 m*, gjenta
fra *-*, ta sammen med en kjm.
Heklet blomst:
Hekle 6 lm, ta sammen men 1
kjm. Hekle 12 fm i ringen, ta
sammen med 1 kjm. Hekle *6
lm, hopp over 2 fm, 1 fm i neste
fm*. Gjenta fra *-* omg rundt.
Ta sammen med 1 kjm. Hekle 1
fm, 2 hst, 1 st, 2 hst, 1 fm i hver
bue, omg rundt. Ta sammen med
1 kjm. Hekle 5 picot i ringen, 1
picot per bue: *3 lm, 1 fm i 1.
lm, hopp over 2 fm*, gjenta fra
*-*. Ta sammen med 1 kjm.
Sy fast på utsiden av strømpen.

Nr 6
Kort jakke mini alpakka
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 65 (70) 75 (80)
84 cm
Hel lengde: (21) 22 (24) 26 (28)
30 cm
Ermelengde: (18) 22 (26) 29
(32) 35 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde jakke:
Cyklamen 4600: (150) 150 (200)
200 (250) 250 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (152) 166 (180) 194
(208) 222 m på p nr 2 ½.
Strikk rett fram og tilbake i alt 8
p = 4 riller. Skift til p nr 3 og
strikk mønster etter diagram =
(164) 178 (192) 206 (220) 234
m. Strikk til arbeidet måler (8) 9
(10) 11 (12) 13 cm.

Fortsett med mønster etter
diagram og fell
f
til ermehull fra
rett
rettsiden:
Strikk (39) 42 (45) 48
(
(51)
55 m (= høyre forstykke),
fell de neste (8) 8 (10) 10 (12)
12 m, strikk (70) 78 (82) 90 (94)
100 m (= bakstykket), fell (8) 8
(10) 10 (12) 12 m - strikk de
siste (39)
(
42 (45) 48 (51) 55 m
(= venstre forstykke). Strikk
hver del for seg.
Bakstykke
Bakstykke:
Fortsett med strukturmønster og
f
fell
videre til ermehull i hver side
annenhver
pinne
(2,2,1,1)
2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1)
(
2,2,2,1,1
(
(2,2,2,1,1)
2,2,2,1,1,1 m = (58)
64 (68) 74 (78) 82 m.
Strikk til ermehullet rett opp fra
første felling måler (10)
(1
11 (11)
1 (13) 14 cm, fell de midterste
12
(26) 28 (30) 34 (36) 38 m =
(16) 18 (19) 20 (21) 22 m på
hver skulder. Strikk hver side
ferdig
for
seg.
Strikk
til
ermehullet målt rett opp måler
(11) 12 (12) 13 (14)
(14 15 cm. Sett
m på en hjelpep.
Høyre forstykke:
forstykke
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket = (33) 35 (38) 40
(43) 46 m. Strikk til ermehullet
måler (6) 7 (7) 7 (8) 9 cm,
avslutt med 1 p fra rettsiden. På
neste p (fra vrangsiden) strikkes
slik: Strikk til det gjenstår
gj
9 m,
strikk 1 vr, 2 vr sammen, 2 vr, 2
vr sammen, 1 vr, 1 kantm.
Sett de 7 første m på en hj.p.
Fell
for
halsringning
fra
forkantsiden
(3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1,1
(4,3,2,2,1,1)
5,3,2,2,1,1,1 m = (16) 18 (19)
20 (21) 22 m igjen til skulder.
Strikk til forstykket har samme
lengde som bakstykket. Sett m
på en hj.p.
Venstre forstykke:
forstykke
Strikkes
som
høyre,
men
speilvendt.
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Ermer:
Legg opp (39) 41 (43) 45 (45)
47 m på p nr 2 ½. Strikk riller
som på bolen, men strikk rundt:
1 omg r, 1 omg vr til i alt 4 riller.
Skift til p nr 3 og strikk mønster
etter diagram rundt. Første m er
merkem og strikkes hele tiden
vr. Tell ut fra midt på ermeerme
merket
hvor
mønsteret
begynner. Samtidig økes 1 m på
hver side av merkem ca hver 2
cm til i alt (56) 60 (64) 66 (72)
76 masker. Når ermet måler hel
lengde felles (5)
( 7 (7) 9 (9) 11 m
midt under ermet. Fortsett fram
og tilbake og fell 2 m 2 ganger i
hver side, videre felles 1 m i hver
side
annenhver
pinne
til
ermetoppen på midten fra første
felling måler
må
(4) 5 (6) 7 (8) 9
cm. Fell 2 masker 4 ganger i
hver side, så resten av maskene.
Montering:
Strikk
trikk
elles
mask
sammen
skuldrene.
Halskant: Strikk opp m på p nr
2 ½ ca 5 m pr 2 cm rundt hele
halsen. Strikk rett fram og
tilbake til det er 3 riller. Fell av
a
fra vrangen med rette m, slik at
fellingen lager den fjerde rillen.
Forkanter:
Venstre forkant: Strikk opp på
p nr 2 ½ ca 1 m i hver m, men
hopp over hver 4. Strikk rett
fram og tilbake i alt 5 p. Fell av
fra vrangen med rette m.
Høyre forkant: Strikk opp på
samme måte og strikk riller, men
på 3 p strikkes 3 knapphull. Det
øverste plasseres på høyde med
halskanten. De andre med 4 cm
mellom under dette.
Knapphull
Knapphull:
1 kast, 2 rett
sammen.
Strikk i alt 5 p. Fell av fra
vrangsiden med rette m.
Sy i ermene.
Sy i knapper.

Nr 7
Kort vest
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 (76)
cm
Hel lengde: (30) 34 (37) 40 (44)
cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Cyklamen 4600: (100) 150 (200)
250 (250) gram
Lilla 5153: 50 gram alle str
Tilbehør:
3 små knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 2 ½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (162) 172 (182)194
(204) m med cyklamen, på
rundp nr 3.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 1
r, 1 vr, til arb måler (12) 13 (14)
15 (15) cm.
Skift til glattstrikk og strikk
mønster etter diagram, samtidig
som det på 1 omg felles jevnt
fordelt til (160) 170 (180) 190
(200) m. Strikk til arb måler (17)
20 (22) 24 (27) cm.
Sett en merketråd i hver side,
med (80) 85) 90 (95) 100 m til
hver del.
Fell 3 m på hver side av
merketrådene, og strikk hver
side ferdig for seg.
Husk å dele arb slik at når det
neste gang skal strikkes ”lus”, at
disse kommer på rettsiden.

Bakstykke:
Bakstykke
= (74) 79 (84) 89 (94) m.
m
Fell ytterligere
ytt
til ermehull på
annenhver
p
(2,1,1)
2,1,1
(2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,2,1,1,1) m
= (66) 71 (74) 79 (80) m.
Strik til arb måler 1 cm før hel
Strikk
lengde. Sett
Set de midterste (30) 31
(34) 37 (36) m på en hjelpep til
halsringning og strikk hver side
halsringning,
ferdig for seg.
se
Fell ytterligere på annenhver p
ved halsringningen 2,1 m.
Ved
hel
lengde
se
settes
de
resterende (15) 17 (17) 18 (19)
på en hjelpep til skulder.
Strik den andre siden ferdig på
Strikk
samme måte,
måt men speilvendt.
Forstykke:
= (74) 79 (84) 89 (94) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (66) 71 (74) 79
(80) m.
Når ermehullet måler (2) 3 (4) 4
(4) cm, felles de midterste (4) 5
(4) 5 (4) m til splitt,
split og hver side
strikkes ferdig for seg = (31) 33
(35) 37 (38) m til hver del.
Strik til ermehullet måler (8) 9
Strikk
(9) 10 (10) cm.
Fell 5 m til halsringning, deretter
annenhver p (4,4,2,1) 4,4,2,1
(4,4,2,2,1)
4,4,2,
4,4,2,2,1,1
(4,4,2,2,1,1) m = (15) 17 (17)
18 (19) m til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde, og
sett de resterende m på en
hjelpep. Strikk den andre siden
fe
ferdig
på samme måte, men
spei
speilvendt.
Montering:
Strik
Strikk
eller mask skuldrene
sammen.
E
Ermekanter:
Strikk opp med cyklamen, og p
nr 3 (ca 4 m for hver 5 p) m
rundt ermehullet (m tallet må
være delelig på 2).
Strikk 1 r, 1 vr, i 5 omg.
Fell av med r og vr m.
Venstre splitt:
s
Strikk opp m med cyklamen, og
p nr 3, ca 4 m for hver 5 p, og
strikk
frem
og
ti
tilbake
i
vrangbordstrikk 1 r, 1 vr, 6 p (m
tallet må være delelig på 2).
Fell av med r og vr m.
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Høyre splitt:
s
Merk av på venstre splitt, til 2
knapphull det 3. knapphullet
knapphull,
skal være i halskanten.
Strikk
k vrangbord som på venstre
splitt,
t, men på 3. p strikkes
strik
knapphull ved å ta 1 kast på p,
knapphull,
2 r sam
ammen.
Når det er strikket 6 p, felles av
med r og vr m.
Halskant
Halskant:
Strikk opp m rundt i halsen, (må
være delelig på 2 + 1), og strikk
vrangbordstrikk
1.
p
fra
vrangsiden slik: 1 vr, *1
* r, 1 vr
*. Strikk
Strik
i alt 6 p, husk
knapphul
hullet på 3. p.
Fell av med r og vr m.
Hekle en rad picoter, med
cyklamen, og heklenål nr 2 ½,
langs høyre splitt slik:
*1 fm, 3 lm, 1 fm i 1. lm, hopp
over 1 m*,
m gjenta fra *-*.
Sy i knapper.
knapper

Nr 8
Lilla jakke
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (70) 73 (76) 79 (82)
cm
Hel lengde: (40) 42 (44) 46 (48)
cm
Ermelengde: (28) 31 (35) 39
(41) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lilla 5153: (250) 250 (300) 350
(400) gram
Tilbehør:
3 store knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 2 ½ og 3
Strømpep 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (213) 223 (233) 243
(253) m på rundp nr 2½.
Strikk 2 cm ribb fram og tilbake
slik: 1 kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr *,
gjenta fra *-*, avslutt med 1
kantm (1. p er vrangsiden).
Skift
til
rundp
nr
3,
og
glattstrikk, samtidig som det på
første p felles jevnt fordelt til
(180) 188 (196) 204 (212) m.
Strikk glattstrikk til arb måler
(19) 20 (21)22 (23) cm.

Reguler m-tallet
m
på neste p fra
re
rettsiden,
ved å øke jevnt fordelt
til (244) 252 (260) 276 (284) m.
Strik vr tilbake.
Strikk
Sett merker
me
med (126) 130
(136) 142 (148) m til bakstykke,
og (59) 61 (62) 67 (68) m til
hvert forstykke.
forstyk
Strikk mønster slik: Strikk 1
k
kantm,
1 r, strikk mønster etter
diagram til det gjenstår 2 m,
strik 1 r, 1 kantm.
strikk
Strik mønster til arb måler (25)
Strikk
26 (28) 29 (30) cm.
Strik mønster til 1 m før første
Strikk
me
merketråd,
fell 2 m, strikk til 1 m
før neste merketråd,
merk
fell 2 m,
strik p ut.
strikk
Strikk hver del ferdig
fe
for seg. Når
det felles til ermehull og det ikke
er nok m til flettevridning
strikkes
overflødige
m
i
glat
glattstrikk.
Venstre forstykke.
forstykke
Fell
ytterligere
til
ermehull
annenhver p 2,2,2,1,1 m = (50)
5 (53) 58 (59) m.
52
Strik mønster til arb måler (30)
Strikk
31 (32) 34 (35) cm.
Avs
Avslutt
med helt mønster, strikk
deretter 1 p r fra rettsiden, på
neste p fra vrangsiden reguleres
m
m-tallet
til (38) 40 (41) 45 (46)
m.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
(33) 35 (36) 38 (40) cm.
Fell for halsringning annenhver p
(5,5,2,2,2,1,1,1,1)
5,5,2,2,2,1,1,1,1
(5,5
(5,5,2,2,2,1,1,1,1,1)
5,5,2,2,2,2,1,1,1,1
(5,5,2,2,2,2,1,1,1,1) m
= (18) 20 (20) 23 (24) m til
skulder.
Strikk til hel lengde, sett m på en
hjelpep
hjelpep.
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Høyre
re forstykke:
Strikkes
som
venstre,
speilvendt
speilvendt.

men

Bakstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
forstykket i begge sider av arb =
forstykket,
(108)) 112
1
(118) 124 (130) m.
Strikk
k mønster etter diagram
som på forstykket. Etter mønster
strikk
k 1 p r,
r på neste p fra
vrangsiden reguleres m-tallet
m
til
(80) 84 (88) 92 (96)
(96 m.
Forsettt i glattstrikk
glat
til arb måler
2 cm før hel lengde.
le
Sett de midterste (40) 40 (42)
42 (44) m på en hjelpep til
halsringning, og strikk hver side
ferdig
rdig for seg.
s
Fell ytterligere på halssiden
hal
annenhver p (1,1) 1,1 (2,1) 1,1
(1,1) m. Strikk til hel lengde,
sett de resterende (18) 20 (20)
23 (24) m på en hjelpep.
Strikk
k den andre skulder på
samme måte,
må
men speilvendt.
Ermer:
rmer:
Legg opp
op (54) 56 (58) 60 (60) m
på strømpep nr 2 ½, og strikk
rundt 2 cm ribb, (1 r, 1 vr).
Skift til strømpep nr 3 og
glattstrikk På første omg felles
glattstrikk.
jevnt fordelt til (46) 48 (50) 52
(54) m. Strikk til arb måler 4 cm.
Øk 1 m på hver side av første og
siste m på omg.
omg
Øk på samme måte på neste
omg, deretter gjentas
gjen
økningene
hver 8. omg til det er i alt (68)
74 (76) 80 (84) m.

Strikk til arb måler hel lengde,
strikk videre fram og tilbake
samtidig som det felles for
ermetopp slik: Fell (6) 6 (6) 8
(8) m midt under, deretter felles
i
beg
av
hver
p
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4)
3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,
4) m.
Fell de resterende m på en gang.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Strikk eller mask skuldrene
sammen. Sy i ermer.
Venstre forkant: Strikk opp ca
(76) 82 (88) 94 (100) m langs
forstykke på p nr 2 ½ og strikk
ribb 1 r, 1 vr i alt 3 cm. Fell av
med r og vr m.
Høyre forkant: Strikk opp m på
samme måte som på venstre
forkant.
Når arb måler ca 1½ cm, strikkes
2 knapphull. Det nederste ut fra
nederste kant av mønsteret, det
øverste skal sitte i halskanten,
det siste midt mellom.
Knapphull: Fell 3 m, som legges
opp igjen på neste p.
Fell av i r og vr m når kanten
måler 3 cm.
Halskant:
Strikk opp ca (137) 141 (145)
149 (153) m på rundp nr 2 ½
rundt i halsen. Beg ved venstre
forkant.
Strikk 3 cm ribb innenfor 1
kantm i hver side slik: 1 kantm,
1 vr *1 r, 1 vr*, avslutt med 1
kantm.
Husk siste knapphull.
Sy i 3 store knapper.

Nr 9
Bolero
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 72 (76) 80 cm
Hel lengde midt bak: (15) 16
(17) 18 cm
Ermelengde: (23) 25 (29) 32 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lys grå 1042: (150) 200 (200)
250 gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3.
Strikkefasthet:
27 m med rillestrikk på p nr 3 =
10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (132) 144 (154) 168
m. Sett merketråd med (21) 24
(26) 29 m til hvert forstykke og
(90) 96 (102) 110 m til
bakstykket. Strikk rillestrikk fram
og tilbake og øk beg og slutten
av
arbeidet
annenhver
p
(5,4,3,2,2,2,1,1,1,1)
5,4,3,2,2,2,1,1,1,1
(5,4,3,2,2,2,1,1,1,1,1)
5,4,3,2,2,2,1,1,1,1,1
m,
øk
videre hver 4 p (1,1) 1,1 (1,1,1)
1,1,1 m = (180) 192 (206) 220
m, men når arb måler (4) 4 (5) 5
cm felles til ermehull 6 m (3 m
på hver side av merketråden).
Strikk ferdig hver del for seg.
Bakstykke:
Fell videre til ermehull 2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler 1 cm før hel
lengde. Fell de midterste 32 m
for hals. Strikk hver side ferdig
for seg og fell annenhver p (3)
3,1 (3,2) 3,3,1 m = (18) 20 (22)
24 m på hver skulder. Når arb
måler hel lengde felles de
resterende m.
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Forstykkene:
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykke. Når alle økningene er
ferdige,
felles
for
skråhals
annenhver p (4,3,2,2,1,1,1,1)
4,3,2,2,2,1,1,1
(4,3,2,2,2,2,1,1,1)
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1 m, fell videre
hver 4. p 1,1,1 m og hver 6. p 1
m = (18) 20 (22) 24 m igjen til
skulder. Strikk til arb måler hel
lengde, fell de resterende m.
Ermer:
Legg opp (126) 132 (138) 144 m
og strikk vrangbord 1 r, 1 vr
fram og tilbake 4 p. På neste p
strikkes 3 og 3 m sammen p ut
(42) 44 (46) 48 m. Fortsett i
rillestrikk. Øk 1 m i hver side
hver 6. p, til i alt (78) 80 (82) 84
m. Når ermet måler (23) 25 (29)
32 cm, felles for ermetopp
annenhver
p
slik:
(5,4,3,2,2,2,1,1,1,1)
5,4,3,2,2,2,1,1,1,1,1
(5,4,3,2,2,2,2,1,1,1,1)
5,4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1
m
og
hver 4. p 1,1 m. De resterende
30 m felles ved å strikke 3 og 3
m sammen, samtidig som det
felles av.
Sy i ermene og sy dem sammen.
Montering:
Halskant:
Strikk opp rundt halsen ca 114 m
og strikk 1 rille.
Volang: Legg opp på en annen p
342 m og strikk vrangbord 1 r, 1
vr 4 p. På 5 p strikkes 3 og 3 m
sammen = 114 m. Nå strikkes
volang sammen med halskant.
Legg volang over halskant og
strikk 1 m fra volang og 1 m fra
hals r sammen, hele p.
Strikk 2 p rillestrikk. Fell løst av,
men samtidig strikkes hver 9. og
10. m sammen før felling, for å
holde halsutringningen litt til.
Kant nede rundt:
Hekle fm fra rettsiden. Beg midt
foran på venstre forstykke med å
hekle fast pyntekanten, fortsett
ned
langs
venstre
forkant,
bakstykke og opp høyre forkant.
Avslutt
ved
å
hekle
fast
pyntekanten. Pass på at kanten
blir passe stram. Hekle en hempe
bestående av 5 lm like under
halskanten på høyre forkant og
sy i en knapp i på motsatt side.

Pyntesnorer: Legg opp 30 m.
Strikk 3 m r i hver m slik: Strikk
1 m vanlig men la den være
igjen på venstre p, strikk 1 m i
det bakre maskeleddet, og en m
vanlig. Strikk slik p ut.
Strikk vrangt tilbake over de 90
m. Fell av. Strikk en pyntesnor til
med 50 m. Rull de opp på en
tykk strikkepinne el lignende. Sy
fast en i hver side, helt ytterst
med knappen og knapphullet.

Nr 10
Dumper
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (67) 73 (78) 83 cm
Hel lengde, midt foran: ca (34)
38 (43) 47 cm
Ermelengde (23) 27 (31) 34 cm
Garn:
smart (100 % ull superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Koks 1088: (150) 150 (200) 200
gram
Svart 1099: (50) 50 (50) 100
gram
Grå tweed 1052: (100) 100
(150) 150 gram
Orange 2708: (100) 100 (150)
150 gram
Rød 4219: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 3
og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp (148) 160 (172) 184 m
med svart på p nr 3.
Strikk vrangbord rundt – 2 r, 2 vr
slik: 2 omg svart, 2 omg orange,
2 omg rødt, 2 omg orange, 2
omg svart.

Skift til p nr 3 ½, og strikk
glattstrikk og mønster etter
diagram A, samtidig som det på
1. omg økes 2 m jevnt fordelt.
Skift til koks, og strikk til arb
måler (15) 18 (21) 24 cm.
Sett et merke i hver side med
(75) 81 (87)
(87 93 m til hver del.
Strikk mønster etter diagram B,
beg ved merke for rett str, strikk
til sidemerke, og beg ved merke
for rett str igjen.
igjen
Skift til grå tweed og del inn
arbeidet slik: Fell 5 m, strikk
(64) 70 (76) 82 m = forstykket,
fell 11 m, strikk (64)
(
70 (76) 82
m = bakstykket, fell de siste 6
m.
Legg arbeidet til side mens
ermene strikkes.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (40) 48 m med
svart på p nr 3.
S
Strikk
vrangbord rundt – 2 r, 2
vr slik: 2 omg svart, 2 omg
orange, 2 omg rødt, 2 omg
orange, 2 omg svart.
Skift til p nr 3 ½, og strikk
glattstrikk og mønster etter
diagram A, samtidig som det på
1. omg økes (2) 2 (2) 0 m jevnt
fordelt.
Når diagram A er strikket, skift
til koks.
S
Samtidig
som det økes 2 m på
undersiden av ermet hver 1 ½
cm til i alt (60)
(6 66 (72) 78 m.
Strikk til oppgitt lengde og fell av
11 m på undersiden. Strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på forfor og bakstykket = (64)
70 (76) 82 m til forstykke, (49)
55 (61) 67 m til ermet, (64) 70
(7
(76)
82 til ryggen og (49) 55
(61) 67 m til ermet.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk med grå tweed 1 omg over
alle m.
Neste omg, strikk til det gjenstår
2 m før sammenføyningen, ta 1
m løst av, strikk 1 rett, trekk den
løse masken over, 2 m rett
sa
sammen.
Gjenta denne fellingen
ved hver sammenføyning (= 8 m
felt). Gjenta denne fellingen
annenhver omg til det er felt i alt
(18) 20 (22) 24 ganger.
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Halskant:
Skift til liten rundp nr 3, og strikk
1
omg
hvor
masketallet
reguleres til (84) 88 (92) 96 m.
Fortsett med grå tweed, og strikk
ribb 2 r, 2vr til halskanten måler
(3) 3 (3) 4 cm.
Skift til svart og strikk 1 omg r,
videre 2 omg 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sammen under ermene med
maskesting.
Damp arbeidet lett.

Nr 11
Jentegenser
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: ca (70) 76 (80) 85
(90) cm
Hel lengde: (39) 43 (47) 51 (54)
cm
Ermelengde: (25) 29 (32) 35
(38) cm
Garn:
sandnes
alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Mørk rosa 4634: (250) 250 (300)
300 (350) gram
Mørk lilla 4855: 50 gram i alle str
Burgunder 4546: 50 gram i alle
str
Rosa 4413: 50 gram i alle str
Lime 9435: 50 gram i alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 ½
Heklenål nr 3

Forstykke:
Strikk og fell for ermehull som på
bakstykke. Strikk til arb måler
måle
(4) 4 (4) 5 (5) cm før hel lengde.
Fell de (15) 17 (17) 19 (21)
midterste m for halsåpning, og
strikk hver del ferdig for seg.
Strikk fram og tilbake og fell ved
halssiden,
annenhver
p
(3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1) m. Strikk til
hel lengde. Fell av de resterende
m. Strikk den andre siden på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 45 (50) 50 (55) m
med rosa på strømpep nr 3 ½,
og
strikk
rundt
i
falsk
patentstrikk etter diagram. Når
arb måler 5 cm økes 1 m etter
siste m, dette er merkem.
Fortsett med falsk patentstrikk
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem hver (1 ½)
1 ½ (2) 2 (2) cm (de nye m
strikkes inn i mønsteret) til i alt
(61) 66 (71) 71 (76) m. Strikk til
arb måler (25) 29 (32) 35 (38)
cm.

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (160) 170 (180) 190
(200) m med mørk rosa på rundp
nr 3½ og strikk 2 riller. Skift til
mørk lilla og strikk mønster etter
diagram A. Bytt til mørk rosa når
mønster er ferdig strikket og beg
med falsk patentstrikk. Gjenta
falsk patentstrikk hele tiden.
Samtidig når arb måler (25) 28
(28) 31 (36) cm deles arb i hver
side med (80) 85 (90) 95 (100)
m til for og bakside. Strikk hver
stykke ferdig for seg.
Bakstykke:
Fortsett med mørk rosa. Fell 6 m
under ermet. Nå felles for
ermehull annenhver p i hver side
(2,2,1,1)
2,2,1,1
(2,2,1,1,1)
2,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) m. Strikk til
ermehullet måler (14) 15 (16) 17
(18) cm. Fell av.
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Fell for ermetopp.
erme
Fell 6 m midt
under ermet, og strikk videre
fram
og
tilbake
i
falsk
patentstrikk. Fell annenhver p
(3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3,4
(3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
(3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
3,3,4) m i hver side. Fell av de
resterende m på en gang. Strikk
et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene.
Halskant:
Plukk opp rundt halskanten ca
(80) 82 (84) 86 (94) m med
burgunder på p nr 3 ½. Strikk
riller rundt, 6 omg. Fell løst av.
Heklet kant:
Nede på genseren hekles med
burgunder og heklenål nr 3.
1. rad: 1 fm i hver strikket m.
2. rad: *1 fm, 1 st, 1 lm, 1 st* i
annenhver fm. Gjenta fra *-*.
*
Hekle på samme måte rundt
ermene.

Nr 12

Legg arb til side og strikk et
erme til på samme måte.

Kort vest
Størrelse:
(2) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (70) 76 (82) cm
Hel lengde: (34) 38 (42) cm
Garn:
sandnes
alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Lime 9435: (150) 200 (200)
gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3 ½
Heklenål nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
Vrangt
glattstrikk:
Vr
rettsiden, r på vrangsiden.

på

For- og bakstykke:
Legg opp (150) 162 (176) m på
rundp nr 3 og strikk 5 p r frem
og tilbake (=riller).
Skift til p nr 3 ½ og fortsett fram
og tilbake i vrangt glattstrikk.
Strikk til arb måler (21) 24 (27)
cm og del til ermehull slik (fra
rettsiden): Strikk (33) 36 (39) m
(høyre forstykke), fell (7) 7 (8)
m, strikk (70) 76 (82) m
(bakstykket), fell (7) 7 (8) m,
strikk (33) 36 (39) m (venstre
forstykke).
Legg arb til side og strikk ermer.

Raglan:
Sett delene på rundp nr 3 ½ =
(224) 244 (264) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning, og fortsett fram
fr
og tilbake i vrangt glattstrikk,
samtidig som det felles til
raglan fra den glattstrikka
glattstrikk siden
slik: Strikk til det gjenstår 3 m
før første sammenføyning, ta 1
m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r, 2 r sammen.
Fell på samme måte ved de 3
neste sammenføyninger = i alt 8
fellinger.
Fell på hver p fra den glattstrikka
siden i alt (2) 3 (4)
(4 ganger =
(208) 220 (232) m. På neste p
fra rettsiden dannes rynker slik:
(5) 6 (7) r, strikk 2 r sammen 3
ganger, strikk 7 r, strikk 2 r
sammen 3 ganger, (54) 58 (62)
r, strikk 2 r sammen 3 ganger, 7
r, strikk 2 r sammen 3 ganger,
(14) 16 (18) r, strikk 2 r
sammen 3 ganger, 7 r, strikk 2 r
sammen 3 ganger, (54) 58 (62)
r, strikk 2 r sammen 3 ganger, 7
r, strikk 2 r sammen 3 ganger,
(5) 6 (7) r = (184) 196 (208) m.
Denne p er samtidig 1.p i den
glattstrikkede
pyntekanten.
Strikk ytterligere 5 p glattstrikk.
glatt
Nå dannes pyntekanten ved å
strikke opp (184) 196 (208) m
på baksiden langs den første av
de 6 p glattstrikk, med rundp nr
3.

Strikk deretter m fra de to rundp
sammen to og to p ut = (184)
196 (208) m.
Fortsett med mønster etter
diagram.
Første
p
er
fra
vrangsiden
vrangsiden.
Gjenta
de
12
markerede m p hen (= i alt (15)
16 (17) ganger).
gange
Bemerk: Den
ytterste m i begge sider er kantm
og strikkes r på alle p. Kantm er
ikke vist i diagrammet.
På diagrammets siste p, (på
vrangsiden) strikkes 2 r sammen
(14) 15 (16) ganger.
Maskene
askene strikkes sammen, der
det er 2 r mellom mønstrene =
(95) 101 (107) m.
Skift til rundp nr 3 og strikk 8 p
vrangbord, 1 r, 1 vr.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Strikk opp, med rundp nr 3 og
fra rettsiden, m langs venstre
forkant (ca 3 m for hver 4 p,
men
litt
færre
langs
bærestykket).
Strikk 7 p vrangbord (første og
siste p er fra vrangsiden).
Fell av.
Strikk høyre forkant på samme
måte som venstre, men med 3
knapphull, som strikkes
strikk
på 3. p
(= vrangsiden).
Det øverste midt i halskanten,
det midterste ut fra pyntekanten
og det nederste med det samme
mellomrom som de to første.
Knapphull: Fell 3 m. På neste p
legges opp 3 nye m over de felte.
Sy i knapper.
Heklete kanter:
Hekle picoter langs ermekanten
slik:
Fest tråden med 1 kjm, * 3 lm, 1
fm i 1. lm, hopp over 2 m, 1 kjm
i neste m *, gjenta fra *-*.
*
Hekle samme kant nederst på
vesten, men pass på så ikke
kanten strammer.

Ermer:
Legg opp (42) 46 (50) m på
rundp nr 3 og strikk 5 p r fram
og tilbake. Skift til p nr 3 ½ og
fortsett
fram
og
tilbake
i
omvendt glatt, samtidig som det
på 1. p økes ved å strikke 2 m i
hver av de 10 midterste m =
(52) 56 (60) m.
Strikk til ermet måler 2 cm.
Fell 4 m i hver side = (44) 48
(52) m.
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Nr 13
Stripet
raglangenser
med hette og lommer
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (70) 74 (79) 83 cm
Hel lengde, cirka: (42) 45 (49)
52 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Petrol 6355: (150) 150 (150)
200 gram
Brun 3082: (50) 50 (100) 100
gram
Brun tweed 3071: (50) 50 (100)
100 gram
Natur tweed 2523: (50) 50 (100)
100 gram
Grønn 9544: 100 gram alle str
Gul 2025: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm

Striper:
4 p grønn
4 p natur tweed
2 p brun
6 p petrol
2 p gul
4 p grønn
6 p brun tweed
4 p brun
6 p petrol,
2 p grønn
4 p gul
6 p natur tweed
2 p petrol
4 p brun tweed
8 p brun
2 p natur tweed
2 p gul
8 p grønn
6 p brun tweed
2 p gul
Gjenta disse omg hele tiden.
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 188 (200) 208 m
med petrol på rundp nr 3 og
strikk (5) 5 (6) 6 cm vrangbord
(2 rett, 2 vrang). Skift til rundp
nr 3 ½ og strikk 1 omg rett,
samtidig som det felles jevnt til
(154) 164 (174) 184 m (fell kun
over rettm). Sett et merke i hver
side = (77) 82 (87) 92 m på hver
del. Sett forstykkets (67) 70 (75)
80
midterste
m
på
en
maskeholder til lomme og legg
opp samme antal m bak disse m.
Strikk rundt i glattstrikk med
striper. Bemerk, på det ferdige
arbeide skal genseren vendes,
slik at rettsiden blir i vrangt
glattstrikk. Strikk til arbeidet
måler (26) 28 (31) 33 cm. Fell
(7) 8 (9) 10 m i hver = (70) 74
(78) 82 m til hver del. La
arbeidet hvile mens ermerne
strikkes.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (44) 48 m med
petrol på strømpep nr 3 og strikk
(5) 5 (6) 6 cm vrangbord. Skift
til strømpep nr 3 ½ og strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som
det felles jevnt til (39) 41 (43)
45 m (fell kun over vrangm).
Fortsett i glattstrikk med striper
som på for- og bakstykke, men
begynn med (3) 4 (4) 6 omg
beige tweed og deretter (0) 2 (2)
2 omg med gul, fortsett med
stripemønster som beskrevet.
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Samtidig økes 2 m under ermet,
første gang når ermet måler (6)
7 (7) 8 cm, og deretter med 2 ½
cm’s mellomrom (= ca hver 7.
omgang) i alt (9) 9 (10) 11
ganger = (57) 59 (63) 67 m.
Strikk til ermet måler cirka (27)
30 (33) 36 cm (avslutt med
samme stripe som på for- og
bakstykke). Fell (7) 7 (9) 9 m
under ermet. La de resterende
(50) 52 (54) 58 m hvile og strikk
et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett inn delene på rundp nr 3 ½
med ermene over de felte m på
for- og bakstykke = i alt (240)
252 (264) 280 m. Begynn omg
ved bakstykkets 1. m. Fortsett i
striper, og fell samtidig raglan
slik: 1 rett, 2 rett sammen, *
strikk
til
3
m
før
neste
sammenføyning, 1 rett løs av, 1
rett, trekk den løse m over, 2
rett, 2 rett sammen *. Strikk fra
*-* i alt 3 ganger, strikk til det
gjenstår 3 m på omg, 1 rett løs
av, 1 rett, trekk den løse m over,
1 rett. Gjenta raglanfellingene
annenhver omg (10) 11 (12) 14
ganger = (160) 164 (168) 168
m.
Nå
felles
forstykkets
midterste 4 m, og arbeidet
strikkes ferdig fram og tilbake,
samtidig som raglanfellingene
fortsetter som før. Når det er felt
(18) 20 (21) 23 ganger, hviler de
ytterste (4) 4 (5) 6 m i hver side
til hals. Fell til raglan ytterligere
3 ganger, men samtidig felles 3
m i begynnelsen av hver p (til
slutt vil det ikke være nok m til
raglanfellingene foran). Fortsett
med hetten.
Hette:
Strikk opp ca (58) 62 (66) 70 m
på p nr 3 ½ med petrol langs
halsutringningen (inkl de avsatte
m). Begynn og avslutt midt foran
med de avsatte m, og øk 4 m
over de avsatte m på bakstykket.
Strikk fram og tilbake i striper i
vrangt glattstrikk (= glattstrikk
med vrangsiden ut). Sett et
merke rundt de to midterste m
(= midt bak), og øk 1 m på hver
side av midtm på hver 4. p (4) 5
(5) 5 ganger = cirka (66) 72
(76) 80 m.

Strikk til hetten måler (18) 19
(20) 21 cm. Fell fra den
glattstrikka
vrangsiden
slik:
*Strikk til 2 m før midtm, 1 r løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 2
r, 2 r sammen, strikk p ut. Strikk
3 p *. Strikk fra *-* 1 gang til.
Fell videre annenhver p 3
ganger. Sett første halvdel av
hettens m på en annen p. Brett
hetten rettside mot rettside, og
strikk 1. m fra hver av de to p
sammen til en, samtidig som det
felles av.
Lomme: Ta de avsatte (67) 70
(75) 80 lommemasker inn på p
nr 3 ½. Strikk striper som på forog bakstykke. Når det er strikket
(4) 4 (5) 5 cm, felles i hver side,
annenhver p 3,2,2,2 m og videre
1 m (4) 4 (5) 5 ganger, deretter
1 m hver fjerde p 3 ganger =
(35) 38 (41) 46 m. Strikk rett
opp til det er strikket (12) 13
(13) 14 cm til sammen. Fell de
resterende (35) 38 (41) 46 m.
Lommekanter: Strikk opp med
p nr 3 og petrol ca (26) 30 (30)
34 m langs den ene lommebue
(det skal være 2 m glatt ytterst i
hver side – ingen kantm). Strikk
7 p vrangbord. Fell av. Strikk på
samme måte langs den andre
lommebuen. Sy lommen fast
langs sidene og midt foran.
Montering:
Sy sømmene under ermene.
Hettekant: Strikk opp m med
petrol på rundp nr 3 langs
åpningen foran og rundt langs
hettens
åpning.
Begynn
og
avslutt i bunnen av åpningen
foran ca 3 m for hver 4 p. Strikk
7 p vrangbord med 2 m glatt
ytterst i hver side. Fell av. Sy
vrangborden til i bunden av
åpningen.

Nr 14
Alfa jakke
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 (82)
cm
Hel lengde:
le
(50) 56 (60) 64 (68)
cm
Ermelengde: (27) 30 (34) 37
(40) cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Blå 6863: (500) 550 (600) 650
(700) gram
Tilbehør:
(5) 6 (6) 7 (7) knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5, 6, og 7,
Hjelpep
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykke:
For
Legg opp (99) 105 (111) 117
(
(123)
m på rundp nr 6, og strikk
fram og tilbake med denne
inndeling (1. p er vrangsiden): 1
vr, * 1 r, 1 vr *,
* gjenta fra *-*,
avslutt
med
1
vr.
Strikk
vrangbord (5) 6 (6) 6 (6) cm.
Siste p strikkes
s
fra vrangsiden,
samtidig som det felles jevnt
je
for
fordel
til (92) 96 (100) 106 (110)
m.
Sett en merketråd i hver side
med (48) 50 (52) 56 (58) m til
bakstykke, og (22) 23 (24) 25
(
(26)
m til hvert forstykke.
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Skift til rundp nr 7 og fortsett
fortset
fram og tilbake med denne
inndeling.
deling.
1 kantm,
antm, (5) 5 (5) 6 (6) vr,
vr 9 r,
(7) 8 (9) 9 (10) vr = forstykke,
forstykke
(7) 8 (9)
(
9 (10) vr, 9 r, (16) 16
(18) 20 (20) vr,
vr 9 r, (7) 8 (9) 9
(10) vr = bakstykke, (7) 8 (9) 9
(10) vr, 9 r, (5) 5 (5) 6 (6) r,
r 1
kantm
antm = forstykke.
Strikk
k 3 p med denne inndeling.
På neste p (fra vrangsiden) økes
det 3 m i hvert felt med 9
glattstrikka m (sett fra rettsiden)
= 12 m økt = (104) 108 (112)
118 (122
122) m.
Fortsett
ett med mønster etter
et
diagram over de 4 glattstrikka
felt.. De resterende m strikkes m
viser.
Strikk til arb måler (23) 25 (26)
27 (28) cm.
Strikk beltestropper i hver side
slik: Sett 2 m på hver side av
hver merketråd på en hjelpep
foran arb, legg opp 4 nye m bak
arb,
b, og fortsett rett opp, over
alle m i 5 cm.
Strikk de 4 m fra hjelpep med p
nr 5.
Strikk fra rettsiden slik: 1 r, 1 vr,
øk 1 m r, 1 vr, 1 r. Strikk
vrangbord over disse 5 m, 6 cm,
Siste p strikkes slik:
slik 1 r, 1 vr, 2 r
sammen
men, 1 r.
Strikk på same måte i motsatt
side.
Strikk beltestroppene på slik:
Strikk til 2 m før første
merketråd, strikk 1 m fra
beltestroppen sammen med 1 m
fra bolen, strikk på samme måte
i andre side.
Strikk til arb måler (35) 40 (43)
46 (49) cm.
Fell for ermehull i hver side slik:
Strikk til det gjenstår 3 m før
første merketråd,
me
fell 6 m, strikk
til det gjenstår 3 m før neste
merketråd, fell 6 m, strikk
s
p ut.
Strikk
k forfor og bakstykke ferdig
hver for seg.

Bakstykke:
= (48) 50 (54) 56 (58) m.
Fell ytterligere for ermehull i hver
side annenhver p 1,1 m. Strikk til
arb måler 2 cm før hel lengde.
Sett de midterste (12) 12 (14)
16 (16) m på en hjelpep til
halsringning, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
1
m
ved
halsringningen.
På neste p fra rettsiden, felles 3
m jevnt fortdelt over de 12
flettem = (12) 13 (14) 14 (15) m
til skulder.
Strikk tilbake som m viser, og
sett m på en hjelpep.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykket:
= (22) 23 (24) 25 (26) m.
Strikk og fell som på bakstykke
= (20) 21 (22) 23 (24) m igjen.
Strikk til arb måler (6) 7 (8) 8
(9) cm før hel lengde.
Fell
for
halsringning,
på
annenhver
p
(2,2,1)
2,2,1
(2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) m.
Når det gjenstår 2 p før hel
lengde, felles 3 m jevnt fordelt
over de 12 flettem = (12) 13
(14) 14 (15) m.
Strikk tilbake som m viser. Sett
m på en hjelpep.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (23) 25 (27) 29 (31) m
på strømpep nr 6 og strikk
vrangbord 1 r, 1 vr rundt til arb
måler (4) 5 (5) 5 (5) cm. Fortsett
rundt slik: (7) 8 (9) 10 (11) vr, 9
r, (7) 8 (9) 10 (11) vr.
Strikk 2 omg med denne
inndeling.
På neste p økes 3 m over de 9 r
m = (26) 28 (30) 32 (34) m.
Sett en merketråd om første og
siste m = merkemasker.
På neste omg strikkes mønster
etter diagram over de 12 r m,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem.
Gjenta økningene hver 3 cm, til
det er i alt (42) 44 (46) 48 (50)
m. Strikk til ermet måler (27) 30
(34) 37 (40) cm.
Fell for ermetopp slik: Fell første
6 m midt under ermet og strikk
ermet ferdig fram og tilbake.

Fell videre i hver side annenhver
p 2 m en gang, deretter 1 m i til
det gjenstår (24) 24 (24) 26 (26)
m.
Fell deretter 2 m i hver side.
På neste p fra rettsiden, felles de
3 første m, deretter felles 3 m
jevnt fordelt over flettem, strikk
p ut.
På neste p felles de 3 første m,
strikk p ut.
Fell av de resterende (11) 11
(11) 13 (13) m.
Strikk et erme til på samme
måte.

Høyre forkant:
Strikkes som venstre, men med
(5) 6 (6) 7 (7) knapphull, når
kanten måler ca (2) 2 ½ (2 ½) 2
½ (2 ¾) cm.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Sy i ermer.
Sy i knapper.

Belte:
Legg opp 9 m på strømpep nr 5
og strikk (1. p er vrangsiden) *1
vr, 1 r*, gjenta fra *-*, avslutt
med 1 vr.
Strikk tilbake som m viser.
Strikk til belte måler (115) 120
(125) 130 (135) cm eller ønsket
lengde.
Fell av i r og vr m.
Montering:
Strikk eller
sammen.

mask

skuldrene

Nr 15
Halskant:
Strikk opp (61) 63 (65) 67 (69)
m på rundp nr 6 (fra rettsiden)
rundt halsringningen.
Strikk (1. p er vrangsiden) 1
kantm, 1 vr *1 r, 1 vr *, gjenta
fra *-*, avslutt med 1 vr, 1
kantm. Strikk vrangbord i alt
(15) 16 (17) 17 (18) cm.
Brett halskanten mot rettsiden.
Sett en nål for å holde kanten på
plass, mens det strikkes opp m.
Venstre forkant:
Strikk opp ca (78) 82 (86) 90
(94) m (strikk opp 1 m i hver m,
men hopp over hver 4.) med
rundp nr 6.
Begynn øverst i halsen, strikk
opp gjennom begge lag, pass på
at det strikkes opp i samme
maske på begge side.
M-tallet må være delelig med 4 +
2 m.
Strikk 2 vr *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-*. Strikk vi alt (4) 5 (5) 5 (5
½) cm.
Fell av med r og vr m.
Merk av til (5) 6 (6) 7 (7)
knapper.
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Jakke med rund sal
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 70 (77) 83 cm
Hel lengde: (34) 37 (40) 43 cm
Ermelengde: (22) 24 (27) 30 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Petrol 6755: (200) 250 (300)
350 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm

For og bakstykket:
Legg opp (92) 98 (104) 110 m
på p nr 7, og strikk fram og
tilbake til sammen 2 riller (4 p).
Sett en merketråd på hver side
(25, 42, 25) 26, 46, 26 (27, 50
27) 28, 54, 28 m. Deretter
strikkes glattstrikk, men de 3
første og 3 siste m strikkes i riller
til kant. Strikk til arb måler (22)
24 (27) 30 cm. Fell for ermehull
ved å felle 5 m før, og 5 m etter
merketråden. Legg arb til side og
strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (24) 26 (28) 30 m på
strømpep nr 7 og strikk rundt i 3
riller. Sett en merke rundt siste
m, dette er merkem. Når arb
måler 6 cm økes 1 m på hver
side av merkem, deretter med 4
cm mellomrom i alt til ermet
måler (21) 23 (26) 28 cm = (34)
36 (38) 42 m. Strikk til 4 m før
merkem,
fell
10
m.
Fell
ytterligere 1,1 m annenhver p.
La de resterende m hvile og
strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett in delene på rundp nr 7 og
strikk r fram og tilbake = riller.
På (5.) 7. (9.) 11. p, fra
vrangsiden felles slik: *Strikk 4
r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* p
ut. Samtidig felles det til 3
knapphull jevnt fordelt på høyre
forstykke slik: strikk fra rettsiden
1 m, fell 1 m, på neste p legges
m opp igjen. Strikk videre i
rettstrikk 6 p, på neste p felles
slik: *3 r, 2 m r sammen*,
gjenta fra *-* p ut. Strikk videre
i rettstrikk 6 p, på neste p felles
slik: *2 r, 2 m r sammen*,
gjenta fra *-* p ut. Strikk til 1
cm før hel lengde. Strikk og fell
fra vrangsiden 2 r, 2 m r
sammen.
Vend og fell av alle m fra
rettsiden.

Lue

Nr 16

Størrelse:
(1-2) 4-6 år

Vest med korte ermer

Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Petrol 6755: 100 gram alle str

Størrelse:
(4-6) 8-9 (10-13) år
Plaggets mål:
Overvidde: (73) 80 (84) cm
Hel lengde, ca: (42) 46 (50) cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)

Tilbehør:
Paljetter
Veiledende pinner:
Nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Legg opp (64) 68 m og strikk 7
omg vrangbord, 2 r, 2 vr.
Strikk deretter riller: 1 omg r, 1
omg vr. På 3. omg økes 8 m
jevnt fordelt. På 5. omg økes
igjen 8 m = (80) 84 m. Strikk til
det er (9) 10 riller.
Felling: Det felles hele tiden på
rette omg. Fell *16 m jevnt
fordelt, strikk 2 riller*, gjenta fra
*-* til det er (32) 36 m igjen.
*Strikk 2 riller, fell 8 m jevnt
fordelt*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 16 m. På neste rette
omg felles 8 m, jevnt fordelt.
Strikk 1 omg vr. (På str 4-6 år
felles 8 m en ekstra gang). Fell til
4 m. Strikk 4 riller over de 4 m til
topp. Fell av og sy fast.
Sy på paljetter etter eget ønske.

Montering:
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper.
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Garnmengde:
Rosa 4634: (250)
gram

300

(350)

Veiledende pinner:
Rundp nr 7 og nr 6
Tilbehør:
5 passe store knapper
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Strikkes ovenfra og ned.
Bærestykke/halskant:
Strikkes på tvers i halvpatent.
Legg opp (13) 13 (13) m på p nr
6.
(Ønskes
ikke
vesten
så
høyhalset, kan det legges opp 2
m mindre).
Halvpatent:
1. pinne, fra vrangsiden: 1
kantm r, strikk (1 vr, 1 r) p ut,
avslutt med 1 vr, kantm r.
2. pinne: 1 kantm, *1 m r ned i
m fra nest siste pinne (slik at den
vrange m løser seg opp og blir
liggende som et kast rundt den
rette m), 1 m vr *. Gjenta fra * * hele pinnen. Avslutt med 1
kantm.
Gjenta disse 2 p til arbeidet
måler (44) 47 (48) cm. På neste
p strikkes to knapphull slik:
Strikk (3) 3 (3) m, fell 1 m,
strikk 5 m, fell 1 m, strikk (3) 3
(3) m. På neste p tas 1 kast over
de felte m. Strikk 2 p halvpatent.
Fell av.

Raglanøkning:
Strikk opp (78) 83 (86) m med
rundp nr 7 langs den ene lange
side av bærestykket/halskanten.
Fordel maskene så det er (15) 17
(16) m til hvert forstykke (de
ytterste m i hver side) og (28)
29 (30) m til bakstykket (= de
midterste m). De (10) 10 (12) m
imellom bak- og forstykke er
ermer. Strikk glattstrikk (1. p
vr), men strikk de 3 ytterste m i
hver side rett på alle p til
forkant. På forkanten lages
ytterligere 3 knapphull med ca 4
cm mellom hvert (strikk 2 m, fell
1 m, som legges opp igjen med 1
kast på neste p).
På første p fra rettsiden økes til
raglan slik: Strikk til 1 m før
første merke, øk 1 m (= strikk
opp tråden mellom maskene), 2
r, øk 1 m. Øk på samme måte
rundt de øvrige merker = 8 nye
m. Øk på denne måte på
vekselvis hver 2. og hver 4. p i
alt (8) 9 (10) ganger = (142)
155 (166) m. Sett de (26) 28
(32) ermem i hver side på en
hj.p. og strikk for- og bakstykke.
For- og bakstykke:
Fortsett i glattstrikk over de
resterende m, samtidig som det
legges opp (4) 4 (5) m over de
avsatte ermem = (98) 107 (112)
m. Strikk fortsatt de 3 ytterste m
i hver side rett på alle p. Sett et
merke rundt 2 m i hver side (de
2 midterste av de (4) 4 (5) nye
m). Øk 1 m på hver side av disse
2 m i hver side (= i alt 4
økninger)
når
”sidesømmen”
måler (4) 5 (6) og (14) 16 (18)
cm = (106) 115 (120) m. Når
”sidesømmen” måler (25) 28
(31) cm, eller ønsket lengde,
strikkes 4 p rett (1. p =
rettsiden) på p nr. 6. Fell av med
rette m.
Ermer:
Legg opp 3 m på p nr 6, strikk
rett over de avsatte m (fra
rettsiden) og legg opp 2 m i
slutten av p = (31) 33 (37) m.
Strikk 3 p rett. Fell av med rette
m.
Lommer:
Legg opp (11) 13 (13) m på p nr
7 og strikk halvpatent som på
bærestykke/halskant.

Strikk ikke kantm, men ta 1. m
på hver p løs av. Strikk til
lommen måler (10) 11 (11) cm.
Fell av. Strikk en lomme til på
samme måte.
Montering:
Sy ermekanten sammen til en
ring, og sy den til i ermehullet.
Sy på lommer på forstykkene.
Sy i knapper.

Lue

Nr 17
Lang vest
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (68) 72 (76) 80 (84)
cm
Hel lengde: (52) 56 (60) 64 (68)
cm

Størrelse:
(2-4) 6-8 år

Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)

Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)

Garnmengde:
Lilla 5226: (200) 200 (250) 300
(300) gram.

Garnmengde:
Rosa 4634: 100 gram alle str

Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 (8) knapper

Veiledende pinner:
Nr 7

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr
2½ og 3.

Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Legg opp (65) 70 m og strikk
glattstrikk rundt i (25) 30 omg.
Fell til topp slik: Strikk 4 m, *ta
2 m løst av som om de skulle bli
strikket, strikk 1 m r, trekk de 2
avtatte m over*, strikk 10 m og
gjenta fellingen, *-*, hele omg
rundt. Neste omg felles over de
felte m slik: Strikk til 1 m før
felling, ta 2 m løst av som om de
skulle bli strikket, strikk 1 m r,
trekk de 2 avtatte m over.
Gjenta over de andre fellingene
alle omg til det gjenstår (5) 6 m.
Klipp av tråden, ta tråden
gjennom m og fest godt.
Hekle en kant rundt kanten med
2 omg fm.
Heklet blomst: Hekle 6 lm, og ta
sammen med 1 kjm. Hekle 12 fm
i ringen og ta sammen med 1
kjm. Hekle 5 lm hopp over 1 fm,
og ta ned i neste fm, hekle 5 lm,
hopp over 1 fm, og ta ned i neste
fm, omg rundt. Ta sammen med
en kjm. Hekle 5 fm i buen, og ta
ned i festet med en kjm,
ytterligere 5 fm i neste bue,
gjenta hele omg, avslutt med 1
kjm.
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Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på p nr 3 =
10 cm
29 m mønster etter diagram på p
nr 3 = 10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp (220) 232 (244) 256
(268) m på rundp nr 2 ½ og
strikk fram og tilbake slik:
Begynn med 1 kantm, strikk ribb
etter diagram A, avslutt med 1
kantm. (Første og siste m er
kantm, denne strikkes hele tiden
rett
og
er
ikke
med
i
diagrammet). Strikk til arb måler
(8) 8 (9) 9 (10) cm. Skift til p nr
3 og fortsett med mønster slik:
Strikk 1 kantm, 2 vr, strikk 2
mønsterrapport etter diagram B,
strikk (12) 18 (24) 30 (36) m
ribb A som før, strikk 4
mønsterrapporter (B), strikk (12)
18 (24) 30 (36) m ribb A som
før,
avslutt
med
2
mønsterrapport etter diagram B,
1 kantm.
Det er nå (212) 224 (236) 248
(260) m.
Sett ett merke midt i ribbefeltet i
hver side.

Når det er strikket 8 cm mønster
B, felles 1 m på hver side av
hver
sidem
(strikk
2
r/vr
sammen etter som det passer i
mønsteret) = 4 m felt.
Gjenta
fellingene med (4) 4 (5) 5 (6) cm
mellomrom til det er felt i alt 4
ganger = (196) 208 (220) 232
(244) m.
Strikk til arb måler (37) 40 (43)
46 (50) cm. Fell 8 m i hver side,
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykket:
= (88) 94 (100) 106 (112) m.
Fell til ermehull i hver side,
annenhver
p,
(1,1,1)
2,1,1
(2,1,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) m =
(82) 86 (90) 94 (98) m.
Når ermehullet måler (14) 15
(16) 17 (17) cm, settes de
midterste (36) 38 (40) 42 (44) m
til hals på en hjelpep og hver
side strikkes ferdig for seg. Fell
ytterlig 1 m for hals = (22) 23
(24) 25 (26) m igjen til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett m på en helpep.
Forstykkene:
= (46) 49 (52) 55 (58) m
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket, samtidig som det
skråfelles til v-hals. Fell 1 m
annenhver p til det er (22) 23
(24) 25 (26) m igjen til skulder.
Strikk til forstykket er like langt
som bakstykket. Sett m på en
hjelpep.

Montering:
Sy sammen
samme skuldrene.
Strikk opp m med rundp nr 2 ½
langs
høyre
forkant,
rundt
hals
halsringningen
og ned venstre
forkant, langs forkanten
fo
strikkes
1 m i hver m, men hopp over
hver 4. m, strikk opp 2 m ekstra
i overgangen mellom forkant og
skråkant på begge sider, langs
skråfellingen strikkes 1 m i hver
m, men hopp over ca hver 6. m.
Masketallet må være delelig på 6
+ 2. Strikk 2 r *4 vr, 2 r*.
Gjenta fra *-*
*
langs hele
forkanten. Strikk ribb fram og
tilbake til sammen 6 p, lag (6) 6
(7) 7 (8) knapphull på høyre
side, det første etter ca (17) 19
(20) 22 (23) cm, det siste i
overgangen mellom forkant og
skråkant, de andre jevnt fordelt
fordel i
mellom.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp på neste p. Strikk til kanten
måler 3 cm. Fell av med rette og
vrange m.
Ermehullskant:
Strikk
opp
masker rundt ermeåpningen med
liten rundp nr 2 ½, strikk opp 1
m i hver m, men hopp over hver
4. m. Masketallet
Masketa
må være
delelig på 6. Strikk ribb 2 r, 4 vr
som
på
forkanten.

Nr 18
Tunika
med
multifarge

rosa

Størrelse:
(1) 2 (4
4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvid
Overvidde:
(62) 65 (68) 71 (74)
cm
Hel lengde: (44) 48 (52) 56 (60)
cm
Ermelengde på undersiden: (20)
23 (25) 29 (32) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
Garnmengde
Multi 5136: (200) 250 (300) 300
(350) gram
Lilla 5226: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Rosa 4715: 50 gram alle str
Tilbehør:
(3) 3 (4) 4 (4) knapper
Veiledende pinner:
Rundpi
Rundpinner
og strømpepinner nr
2 ½ og 3.
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk
glatt
på p nr 3 = 10
cm.
For- og bakstykket:
Begynn nede. Legg opp (200)
212 (224) 236 (248) m på pinne
nr 3 med lilla. Strikk riller fram
og tilbake til det er 6 riller. Ta
sammen strikk rundt 1 omg
glattstrikk. Strikk mønster etter
diagram. Etter mønster strikkes
glattstrikk i multi til arb måler
(7)
7) 8 (9) 9 (10) cm. Sett ett
sidemerke før første m, strikk
(100) 106 (112) 118 (124) m =
bakstykket,
sett
et
nytt
sidemerke, strikk (100) 106
(112) 118 (124) m = forstykket.
Fortsett og strikk glattstrikk i
multi samtidig som det felles i
hver side slik: Strikk til 3 m før
sidemerket, 2 m vridd rett
sammen, 2 m rett, 2 m rett
sammen. Gjenta fellingen i andre
siden (=4 m felt).
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Gjenta fellingene hver 3. cm til
det er felt i alt (8) 9 (10) 11 (12)
ganger = (168) 176 (184) 192
(200) m. Strikk til arbeidet måler
(32) 35 (38) 41 (44) cm.
Strikk 1 omg og fell 8 m i hver
side (4 m på hver side av
sidemerkene). Legg arbeidet til
side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (48) 52 (56) 56 (60) m
med lilla på p nr 3 strikk riller
fram og tilbake til det er 6 riller.
Ta sammen, strikk rundt 1 omg
glattstrikk og øk 1 m midt under
ermet. Denne m strikkes hele
tiden vr (merkemaske). Strikk
mønster
etter
diagram
A,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem, ca hver (2)
2 (2 ½) 3 (3) cm til i alt (63) 67
(73) 77 (81) m. Etter mønster
strikkes glattstrikk i multi til
ermet måler (20) 23 (25) 29
(32)
cm.
Fell
av
9
m,
(merkemasken + 4 m på hver
side).
Strikk et erme til på samme
måte.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen =
(260) 276 (296) 312 (328) m.
Strikk 1 omg over alle m.
Omgangen begynner i en av
sammenføyningene mellom erme
og bol.
Fell raglan slik: *Strikk til 2 m før
neste sammenføyning, strikk 2 m
vridd rett sammen, 2 m rett
sammen*. Gjenta fra *-* til det
er felt i alle 4 sammenføyninger
= 8 m felt.
Gjenta
denne
fellingen
annenhver omg. Når det er felt
raglan 4 ganger felles 8 m midt
foran. Strikk ut omg. Klipp av
tråden. Heretter begynner alle
omganger midt foran. Strikk
fram og tilbake og fell raglan
som før til det gjenstår (84) 88
(96) 104 (104) m. La m være på
p til hette.
Hette:
Strikk med multi på p nr 2 ½.
Strikk 3 p glattstrikk fram og
tilbake. Strikk 1 p glattstrikk,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (92) 96 (102) 106
(112) m. Sett et merke rundt 2
m midt bak. Strikk fram til
merkem, øk 1 m, strikk 2
merkem, øk 1 m, strikk ut p.
Gjenta denne økingen hver 3. P
til hetten måler (25) 27 (29) 31
(32) cm. Fordel m på 2 pinner,
legg disse rettside mot rettside
og strikk 2 og 2 m sammen,
samtidig som det felles av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Kant rundt halsåpning og
hette: Begynn nede i splitten.
Bruk rosa og p nr 2 ½ og strikk
opp m langs splitten, rundt
hetten og ned splitten på andre
side, ca 1 m i hver m, men hopp
over hver 4. m. Strikk vr tilbake.
Skift til natur. Strikk 1 p r, 1 p
vr. Skift til lilla og strikk riller.
Etter 3 riller lages (3) 3 (4) 4 (4)
knapphull jevnt fordelt langs
høyre forkant. Lag knapphull ved
å felle 2 m, som legges opp igjen
på neste p. Strikk til det er 5
riller. Strikk 1 p r fra rettsiden.
Fell av fra vrangsiden med rette
m, slik at det danner den 6. rille.
Legg
knappehullsiden
over
knappesiden og sy dem til i
avfellingen i splitten.
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Strømper
Størrelse:
(1-2) 4-6 (8-10) år
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Multi 5136: 50 gram alle str
Lilla 5226: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
Strikkefasthet: 27 m glattstrikk
på p nr 3 = 10 cm
Legg opp (56) 60 (64) m løst
med multi på strømpep nr 2 ½.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr rundt
til vrangborden måler (12) 14
(16) cm. (Kan brettes nedover
leggen, dobbel). Skift til pinne nr
3 og strikk glattstrikk rundt i lilla
til arbeidet måler (22) 26 (29)
cm. Fell 2 m midt bak ved å
strikke 2 m rett sammen i
begynnelsen og 2 m vridd rett
sammen i slutten av omg. (I
begynnelsen av 1. pinne og på
slutten av 4. pinne). Gjenta
denne fellingen hver 4. omg til
det er (40) 44 (48) m igjen.
Strikk til arbeidet måler (38) 42
(45) cm. Fordel m på 4 pinner
med likt antall m på hver pinne.
Hæl: Strikkes med maskene på
1. og 4. pinne = (20) 22 (24) m.
Strikk glattstrikk (3 ½) 4 (4 ½)
cm fram og tilbake og fell
deretter på følgende måte:
Strikk til (5) 6 (7) m gjenstår i
ene siden, vend og strikk til
samme masketall gjenstår i
andre siden, vend og strikk til 1
m før forrige vending, løft denne
m løs av, 1 rett, løft den løse m
over denne. Vend og strikk til 1
m før vending i andre siden,
strikk 2 m vr sammen. Fortsett å
strikke 1 m på hver side av
”hullet” sammen i hver side til
alle sidemasker er felt. Plukk opp
(10) 11 (12) m på hver side av
hælen. Strikk glattstrikk rundt og
fell samtidig 1 m i hver side
annenhver omg. til (40) 44 (48)
m i alt.

Gjenta disse 2 p til arbeidet
måler (5) 5 (6) 6 (7) 7 cm. Skift
til pinne nr 3 og strikk mønster
etter diagram A, videre strikkes
glattstrikk i rosa til arbeidet
måler (20) 23 (26) 29 (32) 35
cm. Fell 11 masker i hver side
slik at det er (73) 79 (85) 89
(93) 99 m på for- og bakstykket.

Strikk til foten måler (12) 15
(18) cm eller 3 cm før passe
lengde.
Sett ett merke i hver side midt
mellom 2 m. Fell for tå: Strikk til
2 m før første merket, strikk 2 m
vridd r sammen, 2 m r sammen,
strikk til 2 m før merket i andre
siden og fell tilsvarende. Fell
annenhver omg. 3 ganger, og
videre hver omg. til 8 m
gjenstår. Trekk tråden gjennom
m og fest godt.

Ermer:
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48)
52 m med cerise på strømpep nr
2 ½ og strikk vrangbord som på
bolen. Skift til p nr 3 og strikk
glattstrikk. På første omgang
økes jevnt fordelt til (46) 50 (52)
54 (58) 60 m. Strikk mønster
etter diagram A. Første maske
strikkes hele tiden vr (merkem
på undersiden).
Øk 1 m på hver side av merkem
ca hver 1 ½ cm til det er (68)
72(74) 78 (82) 86 masker. Etter
diagram strikkes resten av ermet
i rosa. Når ermet måler (19) 22
(26) 30 (34) 38 cm felles de 11
midterste m.

Nr 19
Genser med rund sal
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 66 (70) 74 (78)
82 cm
Hel lengde: (33) 37 (41) 45 (48)
52 cm
Ermelengde på undersiden: (19)
22 (26) 30 (34) 38 cm

Bærestykket:
Strikk begge ermene inn på
bolen over avfellingene = (260)
280 (296) 312 (328) 348 m i alt.
Strikk (0) 1 (2) 3 (4) 5 cm
glattstrikk i rosa, på siste omg
reguleres masketallet til (260)
270 (280) 290 (300) 310 m.
Strikk mønster etter diagram B,
(maskene som felles, eller som
strikkes som hullmønster strikkes
i samme farge som resten av
omg) og fell som diagrammet
viser = (104) 108 (112) 116
(120) 124 m igjen. Strikk med
rosa til arb måler ca 1 ½ cm før
hel lengde. Skift til pinne nr 2 ½
og strikk 9 omg kant som nede
med rosa. Fell av med rette og
vrange m.

Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde til genser:
Rosa 4715: (100) 150 (150) 200
(200) 250 gram
Hvitt 1001: 50 gram alle str
Lilla 5226: 50 gram alle str
Cerise 4627: (50) 100 (100) 100
(100) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinner og strømpepinner nr
2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm

Montering:
Sy sammen under ermene.

For- og bakstykke:
Legg opp (168) 180 (192) 200
(208) 220 masker med cerise på
rundpinne nr 2 ½ og strikk rundt
slik:
1. omg: *2 vr , 2 r*. Gjenta fra
*-* hele omg.
2. omg: *Rett*. Gjenta fra *-*
hele omg.
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Nr 20
Seleskjørt
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (52) 55 (58) 62 (66)
71 (75) cm
Hel lengde, målt midt foran: (46)
50 (54) 58 (62) 66 (70) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Eplegrønn 8615: (200) 250 (250)
300 (300) 350 (400) gram
Tilbehør:
2 store knapper (vi har brukt
K400070 fra Hjelmtvedt)
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 og 3 ½
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½
= 10 cm
23 m mønster på bærestykket =
10 cm
For og bakstykket:
Legg opp (126) 144 (144) 162
(162) 180 (198) m på p nr 3 og
strikk rett fram og tilbake 7 p =
4 riller. Ta sammen, skift til p nr
3 ½ og strikk 1 omg rundt med
glattstrikk. Strikk mønster etter
diagram. Mønsteret strikkes til
sammen (2) 2 (2) 2 (3) 3 (3)
ganger i høyden, samtidig som
det gjenstår 5 omg mønster
settes et merke i hver side med
(63) 72 (72) 81 (81) 90 (99) m
på hver del. På neste omg felles i
sidene på str 2, 6, 12 år slik:
Strikk til 2 m før sidemerket, ta 1
m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, strikk 2 rett sammen.
Gjenta dette i andre siden = 4 m
felt = (63) 70 (72) 79 (81) 90
(97) m på hver del.
Strikk
videre
i
glattstrikk,
samtidig
som
sidefellingene

gjentas på alle str hver (6.) 4.
(5.) 5. (6.) 5. (5.) cm til det er
felt ytterligere (1) 3 (2) 3 (2) 3
(4) ganger. Strikk til arb måler
(29) 31 (34) 36 (38) 41 (43) cm.
På siste p reguleres masketallet
til (120) 128 (136) 144 (152)
168 (176) m.
Strikk falsk patent slik:
1 omg: *2 r, 1 vr, 1 r*. Gjenta
fra *-*
* hele omg.
2. omg: Strikk *1 r, 3 vr*.
Gjenta fra *-*
* hele p.
Gjenta disse 2 omg på hele
bærestykket.
Når arbeidet måler (34) 37 (40)
43 (46) 49 (52) cm felles for
ermehull. Sett et merke i hver
side med (60) 64 (68) 72 (76)
84 (88) m på
p hver del. Strikk til
4 m før sidemerket, fell 8 m,
strikk til 4 m før det andre
sidemerket, fell 8 m. Strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykket:
= (52) 56 (60) 64 (68) 76 (80)
m. Strikk mønster som før fram
og tilbake og fell videre for
ermehull annenhver p i hver side
(4,2,1,1)
4,3,1,1
(4,3,1,1,1)
4,3,2,1,1
(4,3,2,1,1,1)
4,3,2,2,1,1,1 (4,3,2,2,2,1,1) m
= (36) 38 (40) 42 (44) 48 (50)
m igjen. Strikk
Strik til hele arb måler
(40) 43 (46) 50 (53) 57 (60) cm.
Nå felles for hals, slik at
maskene til skulderstropper står
igjen på p: Strikk (9) 10 (10) 11
(12) 12 (13) m, fell av (18) 18
(20) 20 (20) 24 (24) m, strikk
(9) 10 (10) 11 (12) 12 (13) m.
Sett maskene på en hj.p.
Forstykket:
Strikk som bakstykket. Men fell
av alle m til slutt.
Montering:
Ermehullskanter: Bruk p nr 3
og strikk opp masker rundt
ermehullet, ca 10-11
10
m pr 5 cm.
Strikk 2 p rett fram og tilbake.
Fell av med rette m fra
vrangsiden. Strikk på samme
måte rundt andre ermehullet.
Skulderstropper:
Strikkes over de avsatte m i
tillegg strikkes opp (2) 3 (3) 2
(3) 3 (2) m i enden på
ermehullskanten = (11) 13 (13)
13 (15) 15 (15) m. Strikk fram
og tilbake slik:
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Fra rettsiden: Rett
Fra vrangsiden: 2 rett, (7) 9 (9)
9 (11) 11 (11) m vrang, 2 rett.
Strikk med denne inndeling til
skulderstroppen måler (12) 14
(16) 18 (20) 22 (24) cm. Nå
lages knapphull fra rettsiden,
samtidig som det felles slik:
Strikk 2 m rett, 2 m rett
sammen, strikk (0) 1 (1) 1 (2) 2
(2) m r, lag knapphull ved å felle
3 m, som legges opp igjen på
neste p, strikk (0) 1 (1) 1 (2) 2
(2) m, 2 rett sammen, 2 rett.
Strikk ytterligere 3 p med denne
inndeling. Strikk 3 p rett (riller).
Fell av med rette m fra
vrangsiden.
Strikk andre skulderstropp
skulde
på
samme måte.
Sy sammen rillekanten nede på
skjørtet.
Sy i knapper.

Strømper
Størrelse:
(1-2) 4-6 (8-10) 12 år
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Marineblå 5575: (100) 100 (100)
150 gram
Mørk cerise 4407: 50 alle str
Eplegrønn 8615: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
Strikkefasthet: 22 m på p nr 3 ½
= 10 cm
Legg opp (48) 52 (56) 60 m løst
med marine på strømpep nr 3.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr rundt
til vrangborden måler (12) 14
(16) 18 cm. (Kan brettes
nedover leggen, dobbel). Skift til
pinne
nr
3
og
strikk
stripemønster:
6 omg eplegrønn
6 omg mørk cerise
2 omg marine
Strikk stripemønster til arb måler
(22) 26 (29) 32 cm. Fell 2 m
midt bak ved å strikke 2 m rett
sammen i begynnelsen og 2 m
vridd rett sammen i slutten av
omg. (I begynnelsen av 1. pinne
og på slutten av 4. pinne).
Gjenta denne fellingen hver 4.
omg til det er (32) 36 (40) 44 m
igjen. Strikk til arbeidet måler
(38) 42 (45) 48 cm. Avslutt med
2 omg marineblå. Hele foten
strikkes i marineblå Fordel m på
4 pinner med likt antall m på
hver pinne.
Hæl: Strikkes med maskene på
1. og 4. pinne = (16) 18 (20) 22
m. Strikk glattstrikk (3 ½) 4 (4
½) 5 cm fram og tilbake og fell
deretter på følgende måte:
Strikk til (3) 4 (5) 6 m gjenstår i
ene siden, vend og strikk til
samme masketall gjenstår i
andre siden, vend og strikk til 1
m før forrige vending, løft denne
m løs av, 1 rett, løft den løse m
over denne. Vend og strikk til 1
m før vending i andre siden,
strikk 2 m vr sammen. Fortsett å

strikke 1 m på hver side av
”hullet” sammen i hver side til
alle sidemasker er felt. Plukk opp
(9) 10 (11) 12 m på hver side av
hælen. Strikk glattstrikk rundt og
fell samtidig 1 m i hver side
annenhver omg til (32) 36 (40)
44 m i alt. Strikk til foten måler
(12) 15 (18) 20 cm eller 3 cm før
passe lengde.
Sett ett merke i hver side midt
mellom 2 m. Fell for tå: Strikk til
2 m før første merket, strikk 2 m
vridd r sammen, 2 m r sammen,
strikk til 2 m før merket i andre
siden og fell tilsvarende. Fell
annenhver omg 3 ganger, og
videre hver omg til 4 m gjenstår.
Trekk tråden gjennom m og fest
godt.

Nr 21
Stripet topp i ribb
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde, lett utstrakt: (57) 60
(63) 66 cm* toppen kan strekkes
mer
Hel lengde, cirka: (33) 37 (40)
43 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnalternativ:
mini alpakka, mandarin petit
Garnmengde:
Rød 4228: 50 gram alle str
Grønn 8514: 50 gram alle str
Turkis 6733: 50 gram alle str
Orange 3308: 50 gram alle str
Lilla 5226: 50 gram alle str
Rosa 4715: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 (3 ½)
Strikkefasthet:
29 m ribb (målt lett utstrakt) =
10 cm i bredden

24

Striper: 8 omg rød, 4 turkis, 2
grønn, 6 lilla, 2 rød, 4 orange, 4
rosa, 6 grønn, 4 rød, 6 lilla, 8
turkis, 2 grønn, 4 rød, 6 orange,
4 rosa.
Gjenta disse 70 omg.
Bak- og forstykke:
Legg opp (160) 168 (176) 184 m
med rød på p nr 3 og strikk rundt
i ribb (2 r, 2 vr) med striper, se
over.
Strikk til arb måler (23) 25 (28)
30 cm (strekk arbeidet i bredden,
når du måler lengden). Fell til
ermehull ved å felle (16) 16 (18)
18 m i hver side = (64) 68 (70)
74 m til hver del (de midterste
av de felte m skal være 2 rett
eller 2 vrang). Det ser penest ut,
hvis det felles og senere legges
opp nye m med rød, så strikk
gjerne en rød stripe ekstra.
Fortsett med bærestykket slik:
Bærestykke:
Legg opp (40) 44 (50) 54 m i
hver
side
mellom forog
bakstykke = (208) 224 (240)
256 m. Fortsett rundt i stripet
ribb over alle m, samtidig som
det felles ved å så strikke 2 m
rett sammen ved hver av de 4
sammenføyninger. Merk de 2
ytterste m rett i hver side av forog bakstykke, Fell slik: Strikk til
3 m før en sammenføyning,
strikk 3 r sammen, ta 1 r løs av,
strikk 2 r sammen, trekk den
løse m over. Fell på samme måte
ved de andre sammenføyninger.
Gjenta
disse
fellingene
annenhver omg i alt 2 ganger =
(176) 192 (208) 224 m (ribben
passer igjen omg rundt). Når
bærestykket måler 3 cm, strikkes
2 vr sammen i annenhvert
vrange felt, strikk videre (3) 4
(5) 5 omg (2 rett, 1 vr, 2 rett, 2
vr).
Neste omg: Strikk 2 vr sammen
over de andre vrange felt =
(132) 144 (156) 168 m. Strikk (2
r, 1 vr) til bærestykket måler
(5½) 5½ (6) 6 cm (avslutt med
en rød stripe). Fell av.

Nr 22
Kjole m stripete ermer
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 (82)
cm
Hel lengde: (52) 56 (60) 64 (68)
cm
Ermelengde: (21) 26 (29) 32
(35) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Rød 4219: (200) 250 (250) 300
(350) gram
Grønn 8615: (50) 50 (50) 50
(100) gram
Lilla 5226: 50 gram alle str
Cerise 4627: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 4, strømpep nr 4,
heklenål nr 3½
Strikkefasthet:
21 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (140) 148 (156) 164
(172) m med grønt på p nr 4.
Strikk 1 omg vr rundt.
Skift til rød, og strikk 1 omg r, 1
omg vr.
Skift til lilla og strikk 1 omg r, 1
omg vr.
Skift til cerise og strikk 1 omg r,
1 omg vr.
Skift til grønn og strikk 1 omg r,
1 omg vr.
Fortsett med rødt og glattstrikk
til arb måler (38) 41 (44) 47
(50) cm. Sett en merketråd i
hver side med, (70) 74 (78) 82
(86) m til hver del.
Fell 10 m i hver side = 5 m på
hver side av merketråden til
ermehull, og strikk hver side
ferdig for seg.
Bakstykke:
Fell til raglan slik: strikk 2 m, ta
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m

over, strikk til gjenstår 4 m på p,
strikk 2 r sammen, 2 r.
Gjenta raglanfellingene på hver
2. p til det er felt i alt (19) 20
(21) 22 (23) ganger.
= (22) 24 (26) 28 (30) m på p.
Sett m på en hjelpep.
Forstykke:
Strikk raglanfellinger som på
bakstykke til det er felt (16) 17
(18) 19 (20) ganger = (28) 30
(32) 34 (36) m på p.
Satt de midterste (12) 14 (16)
18 (20) m på en hjelpep til
halsringning, og strikk hver side
ferdig for seg.
Samtidig
som
de
3
siste
raglanfellingene strikkes, felles
det også ved halsringningen på
annenhver p 2,1 m
Fell de 2 siste m.
Strikk den andre siden ferdig på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44) m
med grønt, på strømpep nr 4 og
strikk 1 omg vr rundt.
Strikk rilleborden som nede på
for/bakstykke.
Skift til rødt og strikk glattstrikk
og striper slik:
*6 omg rødt, 6 omg lilla, 6 omg
cerise, 6 omg grønn.*, gjenta fra
*-* til ermet måler hel lengde.
Når arb måler 4 cm, økes 1 m på
hver side av 1. m. Gjenta
økningene hver 4. omg i alt 5
ganger, og deretter hver 6. omg
til det er (52) 58 (62) 66 (70) m.
Når ermet måler hel lengde,
felles 10 m midt under, og ermet
strikkes ferdig frem og tilbake.
Fell for raglan slik: 2 r, ta 1 løs
av, 1 r, trekk den løse m over.
Strikk til det gjenstår 4 m på p,
strikk 2 r sammen, 2 r.
Strikk vrang tilbake.
Gjenta
raglanfellingene
på
annenhver p i alt (19) 20 (21) 22
(23) ganger = (4) 8 (10) 12 (14)
m på p.
Sett m på en hjelpep, og strikk
et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen raglansømmene.
Halskant:
Hekle 1 omg fm, med rødt og
heklenål nr 3½.
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Hekle 1 m i hver strikket m, men
for hver 6. m hekles 2 fm
sammen til 1.
Hekle 1 omg picoter slik:
1 fm, *3 lm, 1 fm i 1. lm, hopp
over 1 fm, 1 fm i hver av de
neste 2 m * gjenta fra *-* omg
rundt, ta sammen med 1 kjm, i 1
fm.
Lomme:
Legg opp (16) 18 (20) 20 (22)
m, med rødt og p nr 4.
Strikk
frem
og
tilbake
i
glattstrikk og striper slik:
Strikk 6 p rødt, 6 p lilla, 6 p
cerise, 6 p grønt.
Str (1) og 2 år: Fell av på 6 p
med grønt.
6 p rød.
Str (4) 6 (8) år: Fell av på 6. p
med rødt.
Hekle en omg fm med rødt rundt
hele lommen.
Hekle en rad krepsemasker
tilbake langs øverste kant.
Klipp av tråden.
Hekle picoter som på halsen
langs de 3 øvrige sidene.
Sy lommen på høyre ”lår” som
vist på bildet.

Nr 23
Kjole med vantelomme
Størrelse:
(½-1) 1½-2 (3-4) 5-6 år
Plaggets mål:
Overvidde: (54) 58 (62) 66 cm
Lengde: (44) 50 (56) 62 cm
Garn:
smart (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 100 meter)
tove (100 % ull, 50 gram =
ca 160 m)
funny (100 % polyester, 50
gram = ca 90 m)

For- og bakstykke:
Legg opp (166) 182 (194) 210 m
med smart på rundp nr 3. Strikk
5 p rett fram og tilbake. Fortsett
rundt i glattstrikk på rundp nr 3
½. Sett en tråd i første og
midterste m, og fell 1 m på hver
side av disse merke-m hver 7.
omgang i alt (11) 13 (14) 16
ganger. Fell slik: 1 rett, 2 rett
sammen, strikk til 2 m før midtm, 1 m løst av, 1 rett, trekk den
løse m over, 1 r, 2 r sm, strikk til
det gjenstår 2 m, 1 m løst av, 1
rett, trekk den løse m over = 4
fellinger på omg. Når arbeidet
måler (30) 35 (40) 46 cm, felles
merke-m og hver del strikkes
ferdig for seg = (60) 64 (68) 72
m til hver del.
Bakstykke:
Fell til ermehull i hver side,
annenhver pinne 2,2,2,1,1,1 m =
(42) 46 (50) 54 m.
Med splitt (kan være aktuelt på
de
to
minste
str.):
Når
ermehullet måler 7 cm, deles
arbeidet på midten og hver side
strikkes ferdig for seg. Når
ermehullet måler (11) 12 (13) 13
cm,
felles
ved
splitten,
annenhver p (10,2,1) 11,2,1
(11,2,1)
12,2,1
m.

Garnmengde:
smart Rød 4219: (200) 250
(250) 300 gram
funny Cerise 4825: 50 gram
alle str
tove Cerise 4517: 50 gram
alle str
Veiledende pinner:
Nr 3 og 3 ½, heklenål nr 3
Tilbehør:
1 knapp, hvis kjolen lages
med splitt
Strikkefasthet:
22 m x 29 p glattstrikk med
smart på pinne 3½ = 10 x 10
cm.
24 m glattstrikk med tove på
pinne 3½ = 10 cm, før toving.
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Når ermehullet måler (13) 14
(15)
15
cm,
felles/skrås
skuldrene fra ermesiden med
(4,4) 4,5 (5,6) 6,6 m.
Uten splitt: Når ermehullet måler
(11) 12 (13) 13 cm, settes de
midterste (20) 22 (22) 24 m på
en tråd til hals og hver side
strikkes ferdig for seg. Fell ved
halssiden, annenhver p 2,1 m.
Når ermehullet måler (13) 14
(15)
15
cm,
felles/skrås
skuldrene fra ermesiden med
(4,4) 4,5 (5,6) 6,6 m.
Forstykke:
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket. Når ermehullet måler
(5) 6 (6) 7 cm, settes de
midterste (10) 12 (12) 14 m på
en tråd til hals og hver side
strikkes ferdig for seg. Fell ved
halssiden,
annenhver
pinne
3,2,1,1,1 m. Fell skulderen i
samme
høyde
som
på
bakstykket.
Vantelomme: Legg opp med
cerise tove 60 m på p nr. 3½ og
strikk 25 cm glattstrikk. Fell av.
Stykket toves i vaskemaskinen
ved 40 grader. Klipp vanten ut
etter
tegningen,
bruk
den
vrangstrikkede
siden
som
forside.

Montering:
Sy sammen skuldrene. Strikk
opp
rundt
halskanten
med
rundp/strømpep nr 3 og Smart
ca 6 m pr 3 cm. Strikk 6 p rett
fram og tilbake hvis kjolen er
med splitt, og strikk (1 omg vr, 1
omg r) tre ganger hvis kjolen er
uten splitt. Fell av på siste
p/omg. Strikk samme kant rundt
ermehullene
Pelskanter:
Hekle fm med funny langs
nederste kant. Når fm hekles
stikkes heklenålen ned i den
første glatte omgang etter den
rettstrikkede kanten, slik at fm
dekker hele den rettstrikkede
kanten. Hekle 1 fm i annenhver
strikkede m. Hekle samme kant
langs kjolens øvrige kanter.
Hekle også samme kant langs
vantens rette side (se bildet). Sy
vantelommen på med attersting i
tove, ca ½ cm fra kanten.

Nr 24
Lang jakke
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (68) 72 (76) 80 (84)
cm
Hel lengde: (50) 54 (58) 62 (66)
cm
Ermelengde: (26) 30 (34) 38
(42) cm
Garn:
sandnes
alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Garnmengde, jakke:
Rød 4219: (400) 400 (450) 500
(500) gram.
Tilbehør:
4 store knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 3
og 3 ½.
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3 ½ = 10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp (183) 192 (201) 210
(219) m på rundp nr 3 og strikk
fram og tilbake slik: Begynn med
1 kantm, strikk etter diagram A,
avslutt med 1 kantm. (Første og
siste m er kantm, denne strikkes
hele tiden rett og er ikke med i
diagrammet). Strikk til arb måler
(8) 8 (9) 9 (10) cm. Skift til p nr
3 ½ og fortsett med mønster
slik:
Strikk 1 kantm, strikk diagram B
1 gang, diagram C 1 gang, strikk
B 1 gang, Strikk diagram C 1
gang, strikk diagram B (12) 13
(14) 15 (16) ganger, diagram C
1 gang, strikk B 1 gang, Strikk
diagram C 1 gang, strikk diagram
D, avslutt med 1 kantm.
Det er nå (191) 200 (209) 218
(227) m.
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Sett ett merke i hver side med
(54) 56 (58) 60 (63) m på hvert
forstykke og (83) 88 (93) 98
(101) m på bakstykket.
Når det er strikket (16) 17 (18)
19 (20) cm, felles 1 m på hver
side av hver sidem (strikk 2 r/vr
sammen etter som det passer i
mønsteret) = 4 m felt.
Gjenta
fellingene med (4) 4 (5) 5 (6) cm
mellomrom til det er felt i alt 4
ganger, samtidig som det når arb
måler (25) 29 (32) 34 (37) cm
lages 1 knapphull på høyre side
slik: Strikk kantm, + 3 m, fell 4
m, som legges opp igjen på
neste p. Gjenta dette etter 8 cm
2 ganger (= 3 knapphull).
Etter sidefellingene strikk 4 p, fell
1 m i hver side på (forstykket)
forstykket
(bakstykket)
bakstykket (forstykket) = 9 m
felt (1 rapport) i hver side =
(173) 182 (191) 200 (209) m.
Strikk til arb måler (35) 38 (41)
44 (47) cm. Fell 6 m i hver side,
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykket:
= (69) 74 (77) 82 (87) m. Fell til
ermehull i hver side, annenhver
p, (1,1) 2,1 (2,1) 2,1,1 (2,1,1,1)
m = (65) 68 (71) 74 (77) m.
Når ermehullet måler (14) 15
(16) 17 (17) cm, settes de
midterste (29) 30 (31) 32 (33) m
på en hjelpep til hals og hver
side strikkes ferdig for seg.

Fell ytterligere 1 m for hals =
(17) 18 (19) 20 (21) m igjen til
skulder.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett m på en hjelpep.
Forstykkene:
= (46) 48 (51) 53 (55) m
Strikk mønster som før og fell til
ermehull som på bakstykket =
(44) 45 (48) 49 (50) m igjen.
Når arb måler (45) 49 (53) 57
(60) cm, felles for halsåpning:
Sett de første 20 m på en
hjelpep,
deretter
felles
annenhver p (3,2,1,1) 3,2,1,1
(4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1 (4,2,1,1,1)
m = (17) 18 (19) 20 (21) m
igjen til skulder.
Strikk til forstykket er like langt
som bakstykket. Sett m på en
hjelpep.
Strikk
andre
forstykket
på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (47) 49 (51) 53 (55) m
på p nr 3. Strikk mønster etter
diagram A. Tell ut fra midt på
ermet-merket, hvor mønsteret
begynner. Første m er merkem
og strikkes hele tiden vrang.
Strikk til arb måler 5 cm. Skift til
p nr 3 ½, og strikk mønster A
som før, men over feltet midt på
ermet strikkes diagram C, som
gjentas over hele ermet. Øk
samtidig 1 m på hver side av
merkem. Gjenta denne økingen
ca hver 2 cm til i alt (67) 71 (75)
79 (83) m. Strikk til ermet måler
(26) 30 (34) 38 (42) cm. Fell 7
m midt under ermet (merkem +
3 m på hver side), strikk fram og
tilbake og fell for ermetopp i hver
side
annenhver
p
(3,2,1,1,1,1,2,3,4)
3,2,1,1,1,1,1,2,3,4,
(3,2,2,1,1,1,1,2,3,4)
3,2,2,1,1,1,1,1,2,3,4
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,4) m. Fell
av de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Krave: Ta med de avsatte m og
strikk
opp
masker
rundt
halshullet med p nr 3 til sammen
(93) 102 (102) 111 (111) m.

Begynn fra vrangsiden og strikk
mønster
etter
diagram
A
(mønsteret skal strikkes slik at
det kommer på rettsiden når
kraven brettes ned). Lag ett
knapphull til ca 8 cm fra forrige
knapphull. Strikk til kraven måler
(5) 5 (6) 6 (7) cm. Øk 1 m i
første
m
på
alle
mønsterrapporter slik at det nå
blir 2 vrange m i stedet for en.
Strikk til kraven måler (10) 10
(12) 12 (14) cm. Fell av.
Sy i ermene.
Sy i knapper.

Nr 25
Baskerlue
Genser gutt
Størrelse:
(4) 6-8 (10-12) år
Plaggets mål:
Omkrets ca (43) 46 (50) cm
Garnmengde:
Rød 4219: (100) 150 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundp eller strømpep nr 3 og 3
½
Legg opp (90) 102 (108) m på p
nr 3.
Strikk rundt i glattstrikk 20 omg,
1 omg vr til brettekant, 20 omg
glattstrikk, samtidig som det på
siste omg økes jevnt fordelt til
(126) 144 (162) m.
Skift til p nr 3 ½ og strikk
mønster *diagram B 1 gang,
diagram C 1 gang*. Gjenta fra ** hele omg. Strikk til arb måler
(20) 22 (24) cm, målt fra
brettekanten.
Fell 1 m i beg og slutten i hvert
mønsterfelt B annenhver p til det
gjenstår 1 m i hvert mønsterfelt.
Nå felles tilsvarende i beg og
slutten
av
mønsterfelt
C,
samtidig
som
det
strikkes
glattstrikk i mønsterfeltet. Den
siste m i mønster B strikkes hele
tiden vr. Fell på denne måte til
det gjenstår (14) 16 (18) m.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m, og fest godt.
Montering:
Brett belegget mot vrangsiden,
og sy til med løse sting.
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Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 (14) år
Plaggets mål:
Overvidde: (70) 75 (80) 85 (90)
95 (100) cm
Hel lengde: (40) 44 (46) 49 (52)
55 (58) cm
Ermelengde: (25) 29 (32) 34
(36) 38 (41) cm
Garn:
alfa (85 % ren ny ull 15 %
mohair 50 gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Grå 1042: (300) 300 (350) 400
(450) 500 (550) gram
Natur 1012: (50) 50 (50) 50
(100) 100 (100) gram
Mørk petrol 6765: 50 gram (til
brodering)
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Mønster A:
1 omg natur, 2 omg grå, 3 omg
natur
For- og bakstykket:
Legg opp (92) 98 (104) 110
(118) 124 (130) m med grå på p
nr
6
og
strikk
rundt
i
vrangbordstrikk, 1 r, 1 vr til
arbeidet måler (4) 5 (5) 6 (6) 6
(6) cm. Skift til pinne nr 7 og
strikk glattstrikk.

Del inn arb med (46) 49 (52) 55
(59) 62 (65) m på hvert stykke.
Strikk til arb måler (20) 22 (23)
24 (28) 30 (32) cm.
Strikk mønster A.
Skift til grått og strikk 1 omg
samtidig som det felles 6 m i
hver side.
Legg arb til side, og strikk ermer.
Høyre ermet:
Legg opp (26) 28 (30) 32 (32)
34 (34) m med grå og strømpep
nr 6.
Strikk rundt i vrangbordstrikk
som på bolen.
Skift til pinne nr 7 og glattstrikk
samtidig som det økes 2 m midt
under ermet. Gjenta denne
økingen ca hver 2 ½ cm til i alt
(38) 40 (44) 46 (48) 50 (52) m.
Strikk til ermet måler (21) 25
(28) 30 (32) 34 (37) cm.
Strikk mønster A.
Skift til grått og strikk 1 omg,
samtidig som det felles 6 m midt
under ermet.
Legg arb til side.

ved hver sammenføyning (= 8 m
felt). Gjenta denne fellingen
annenhver omg til det er felt til
sammen (11) 12 (13) 14 (15) 16
(17) ganger i høyden.
Strikk 3 omg uten felling,
samtidig som masketallet på
siste omg reguleres til (52) 54
(60) 62 (66) 68 (70) m til hals.
Skift til natur og p nr 6, og strikk
1 r, 1 vr (4) 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm.
Fell av med r og vr m.

Venstre ermet:
Legg opp (26) 28 (30) 32 (32)
34 (34) m med grå og strømpep
nr 6.
Strikk rundt i vrangbordstrikk
som på bolen.
Skift til pinne nr 7 og glattstrikk.
Strikk 2 omg med grått, deretter
mønster A, fortsett med grått til
hel lengde, samtidig som det
økes 2 m midt under ermet.
Gjenta denne økingen ca hver 2
½ cm til i alt (38) 40 (44) 46
(48) 50 (52) m. Strikk til ermet
måler oppgitt lengde. Fell av 6 m
midt under ermet.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykket = (40)
43 (46) 49 (53) 56 (59) m til
forstykke, (32) 34 (38) 40 (42)
44 (46) m til ermet, (40) 43 (46)
49 (53) 56 (59) m til bakstykke
og (32) 34 (38) 40 (42) 44 (46)
m til ermet.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk 1 omg over alle m.
Neste omg, strikk til det gjenstår
2 m før sammenføyningen, ta 1
m løst av, strikk 1 rett, trekk den
løse masken over, 2 m rett
sammen. Gjenta denne fellingen
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Montering:
Sy sammen under ermene, og
fest alle tråder.
Broder
med
mørk
petrol,
tråklesting langs vrangborden
nede på bolen, og langs ermene.
Og langs halsringningen.
Langs halsringningen og nede på
bolen sys fra side til side (ikke
helt rundt, da det lett kan
stramme).
Øverst på venstre erme sys en
”lomme”.

