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Nr 1
Jakke i kitten
Størrelse:
(XS-S) M-L (L-XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (104) 111
(120) cm
Hel lengde: (67) 70 (72) 73 (74)
cm
Ermelengde målt under ermet:
(40) 42 (42) 44 (44) cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)
Garnmengde:
Gammel rosa 4622: (250) 300
(350) 350 (400) gram
Tilbehør:
4 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk på p nr 4½ = 10
cm
1 rille frem og tilbake: R på
rettsiden, r på vrangsiden.
1 rille strikket rundt: 1 omg
vr, 1 omg r.
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.

Bakstykket:
Legg opp (98) 106 (114) 122
(130) m på rundp nr 4½ og
strikk frem og tilbake på p slik:
”Rullekant” *1 p vr (rettsiden), 1
p r, 1 p vr, 1 p vr, 1 p r, 1 p vr*,
gjenta fra *-* 1 gang, avslutt
med 1 p vr, 1 p r, 1 p vr.
Fortsett med glattstrikk (1. p fra
vrangsiden), til arb måler ca (37)
39 (39) 39 (39) cm (siste p fra
rettsiden).
Strikk 5 riller.
OBS: På 1. p i rillene felles (18)
20 (20) 22 (22) m jevnt fordelt,
ved å strikk 2 m r sammen.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
(47) 49 (50) 50 (50) cm.
Fell for ermehull i beg av p på
hver
side
(3,1,1,1)
3,2,1,1
(4,3,2,1) 4,3,2,1,1 (4,3,2,2,1,1)
m = (68) 72 (74) 78 (82) m.
Når arb måler ca 5 cm før hel
lengde strikkes de midterste (52)
52 (54) 54 (56) i ”Rullekant”
slik: *1 p vr (rettsiden), 1 p r, 1
p vr, 1 p vr, 1 p r, 1 p vr*,
gjenta fra *-* 1 gang, avslutt
med 1 p vr, 1 p r, 1 p vr, og de
resterende i glattstrikk.
Når arb måler hel lengde felles
de (26) 26 (28) 28 (30)
midterste m av, de resterende
settes på hjelpep til skulder =
(21) 23 (23) 25 (26) m
Høyre forstykke:
Legg opp (44) 54 (58) 62 (66) m
på p nr 4½ og strikk ”rullekant”
slik:
Strikk *1 p vr (rettsiden), 1 p r,
1 p vr, 1 p vr, 1 p r, 1 p vr*,
gjenta fra *-* 1 gang, avslutt
med 1 p vr, 1 p r, 1 p vr.
Fortsett i glattstrikk, (1. p fra
vrangsiden), til arb måler ca (37)
39 (39) 39 (39) cm (siste p fra
rettsiden).
Strikk 5 riller over alle m.
OBS: På 1. p felles (9) 10 (10)
11 (11) m jevnt fordelt, ved å
strikke 2 m r sammen.
Når det er strikket 5 riller,
fortsettes det i glattstrikk til arb
måler (47) 49 (50) 50 (50) cm.
Fell for ermehull i ene siden på
annenhver p (3,1,1,1) 3,2,1,1
(4,3,2,1) 4,3,2,1,1 (4,3,2,2,1,1)
m = (29) 37 (38) 40 (42) m.
Fortsett i glattstrikk til arb måler
(49) 51 (53) 55 (57) cm.
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Strikk de ytterste (21) 27 (28)
28 (29) m i ”rullekant” slik: *1 p
vr (rettsiden), 1 p r, 1 p vr, 1 p
vr, 1 p r, 1 p vr*, gjenta fra *-*
1 gang, avslutt med 1 p vr, 1 p r,
1 p vr.
Fell de ytterste (8) 14 (15) 15
(16) m.
Fortsett
med
glattstrikk
og
”rullekant” til arb måler hel
lengde.
Sett m på en hjelpep.
Venstre forstykke:
Strikkes som høyre forstykke,
men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (57) 57 (63) 63 (63) m
på strømpep/liten rundp nr 4½.
Strikk rundt slik: 3 omg vr, 3
omg r, 3 omg vr.
Fortsett rundt i glattstrikk til arb
måler 11 cm
Strikk 1 omg hvor det felles jevnt
fordelt til (47) 47 (53) 53 (53)
m.
Strikk 3 riller.
Første og siste m er merkem.
Fortsett rundt i glattstrikk.
Samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem hver 2½
cm, i alt (9) 10 (11) 12 (13)
ganger = (65) 67 (75) 77 (79)
m.
Strikk til arb måler (40) 42 (42)
44 (44) cm.
Del arb og strikk videre frem og
tilbake i glattstrikk, samtidig som
det felles til ermetopp i beg av
hver
p
på
begge
sider:
(5,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3)
5,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3
(5,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
3)
5,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3
(5,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
3) m.
Fell av de resterende m på en
gang.
Montering:
Sy sidesømmene.
Mask
eller
strikk
skuldersømmene.

sammen

Venstre forkant:
Strikk opp m med rundp nr 4½,
1 m i hver m, men hopp over ca
hver 4.

Strikk (1. p = vrangsiden) *1 p r,
1 p vr, 1 p r, 1 p r, 1 p vr, 1 p r*
gjenta fra *-* 1 gang, slutt med
1 p r, 1 p vr, 1 p r samtidig som
det på siste p felles av.
Merk av for 4 knapper.
Den øverste ca 1 cm fra øverste
kant, det nederste rett under
rillekanten, og 2 med jevne
mellomrom mellom disse.

Hekle 1 st i neste m, men stopp
når det er 3 løkker tilbake på
nålen, ta 1 kast på nålen og trekk
tråden gjennom alle 3 m.
Fm felles på samme måte.
Økning av 1 st: Hekle 2 st i
samme m.
Fm økes på samme måte.
Mønster A:
1.rad (vrangsiden): Hekle 1 fm
i hver st, vend med 3 lm.
2.rad: Hekle 1 st i hver fm, vend
med 1 lm.
Gjenta rad 1-2.

Høyre forkant:
Strikkes som venstre, men med
4
knapphull
i
det
siste
glattstrikkede feltet.
Knapphull: Fell 2 m, på neste p
legges opp 2 nye over de felte.
Sy i ermer.
Sy i knapper.

Nr 2
Heklet kåpe
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 92 (100) 108
(114) cm
Hel lengde: (93) 95 (96) 97 (97)
cm
Ermelengde: (32) 32 (32) 31
(30) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lys grå 1042: (800) 850 (900)
950 (1050) gram
Veiledende heklenål:
Nr 2½ og 3
Heklefasthet:
24 m mønster A med heklenål nr
3 = 10 cm
Tilbehør:
5 knapper

Felling av 1 st:
Hekle 1 st, men stopp når det er
2 løkker tilbake på nålen.
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Mønster B:
1.rad (rettsiden): 1 st i første
fm, *1 lm, hopp over 1 m, 1 st i
neste m*. Gjenta fra *-* raden
ut, slutt med 1 st i siste fm.
Vend med 1 lm.
2.rad: 1 fm i hver av de 2 første
st, *1 fm i lm-buen, 1 fm i neste
st*. Gjenta fra *-* raden ut, slutt
med 1 fm i den 3. lm.
Vend med 1 lm.
3.rad: 1 fm i første fm, *hopp
over 3 fm, i neste fm hekles 1
vifte (= 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1
st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 1
st, 1 lm, 1 st), hopp over 3 fm, 1
fm i neste fm*. Gjenta fra *-*
raden ut. Vend med 3 lm.
4.rad: 1 fm i andre lm-bue, 1 lm,
1 fm om neste lm-bue, 3 lm, 1 fm
i neste lm-bue, 1 lm, 1 fm i neste
lm-bue, *1 lm, 1 fm i andre lmbue i neste vifte, 1 lm, 1 fm i
neste lm-bue, 3 lm, 1 fm i neste
lm-bue, 1 lm, 1 fm i neste lm-bue
*. Gjenta fra *-* raden ut, slutt
med 1 st i siste fm.
Vend med 1 lm.
5.rad: 1 fm i st, hekl 1 vifte i
neste lm-bue av 3 lm, hopp over
1 lm-bue, *1 fm i neste lm-bue
(= lm-buen mellom viftene),
hekle 1 vifte i neste lm-bue av 3
lm, hopp over 1 lm-bue*. Gjenta
fra *-* raden ut, slutt med 1 fm i
den 3. lm.
Vend med 1 lm.
6.rad: Hekles som 4. rad.

7.rad: 1 fm i st, hekle 1 fm i hver
fm og i hver lm-bue raden ut,
slutt med 1 fm i den 3. lm.
Vend med 3 lm.
For- og bakstykke:
Beg med stykket over det
mønstrede livstykke.
Hekle opp (188) 204 (220) 236
(252) lm (litt løst) med nål nr 3.
Hekl 1 st i 4. lm fra nålen og,
hekle 1 st i hver m = (185) 201
(217) 233 (249) st (OBS de 3 lm
medregnes IKKE som en st).
Vend med 1 lm og fortsett med
Mønster A (OBS lm som det
vendes med, holdes utenfor
mønsteret, dvs. det hekles ikke i
denne lm).
Sett et merke i hver side med
(45) 49 (53) 57 (61) m til hvert
forstykke og (95) 103 (111) 119
(127) m til bakstykke.
På 4. rad økes 1 m på hver side
av hvert sidemerke slik: Hekle til
2 m før sidemerke, hekle 2 m i
neste m, hekle 1 m i hver av de 2
neste m, hekle 2 m i neste m. Øk
på samme måte på den andre
siden.
Det økes på denne måten på hver
(4.) 4. (4.) 3. (3) rad i alt (3) 3
(4) 5 (5) ganger = (197) 215
(233) 253 (269) m. Når arb måler
(11) 11 (11) 10 (10) cm, deles til
ermehull ved hvert sidemerke, og
hver del hekles ferdig for seg.
Bakstykke:
= (101) 109 (119) 129 (137) m.
Fell til ermehull i hver side, og på
hver
rad,
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,2,1,1,1
(4,3,2,2,1,1,1)
4,3,2,2,2,1,1 (4,3,2,2,2,1,1,1) m
= (81) 85 (91) 99 (105) m.
Fortsett til ermehullet måler (18)
19 (20) 21 (22) cm. Fell de
midterste (31) 31 (31) 33 (33) m
ved å la vær å hekle disse, og
hekle hver side for seg.
Hekle 3 rader i hver side hvor det
skrås til skulder med (6) 6 (7) 8
(9)
m
på
hver
rad
fra
ermehullsiden. Samtidig, felles 1
m mot halssiden på hver rad i alt
2 ganger = (5) 7 (7) 7 (7) m.
Klipp av tråden.

Venstre forstykke:
= (48) 52 (57) 62 (66) m.
Fell til ermehull i den ene siden på
samme måte som bakstykket =
(38) 40 (43) 47 (50) m.
Når arb er 7 cm kortere enn hel
lengde, felles mot halssiden, på
hver rad, 3,3,2,2,2 m.
Deretter felles 1 m (1 m fra
kanten) mot halssiden på hver
rad til det gjenstår (23) 25 (28)
31 (34) m.
Fell til skulder på samme måte
som på bakstykket.
Høyre forstykke:
Hekles som venstre, men
speilvendt.
Nederste del:
Beg med det mønstrede livstykke.
Hekle (184) 200 (216) 232 (248)
fm med heklenål nr 3, fra
vrangsiden, langs kanten på
overdelen (1 fm i hver m, men
hopp over 1 m).
Vend med 3 lm og fortsett i
Mønster B.
Hekle mønsterets 1.-6. rad, hekle
deretter 5. og 6. rad ytterligere 2
ganger.
Hekle deretter rad 7, rad 1 og rad
2. Fortsett med mønster A, beg
med 2. rad, så mønsteret blir likt
mønsteret på overdelen = (185)
201 (217) 233 (249) st.
Sett et merke i hver side med
(45) 49 (53) 57 (61)
m til hvert forstykke og (95) 103
(111) 119 (127) m til bakstykke
(som på overdelen).
Nå økes det ved sidemerkene
med 3 cm mellomrom i alt 10
ganger = (225) 241 (257) 273
(289) m. Hekle til arb måler (80)
82 (83) 84 (84) cm (avslutt med
2.rad). Fortsett med mønster B.
Hekla 1.-7. rad i alt 2 ganger,
avslutt med rad 1, 2 og 3.
Klipp av tråden.
Erme:
Hekle (64) 66 (68) 72 (73) lm
(litt løst) med nål nr 3.
Hekle 1 st i 4. lm fra nålen og 1 st
i hver lm = (61) 63 (65) 69 (70)
st, (de 3 lm er ikke medregnet).
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Fortsett i Mønster A, samtidig
som det økes 1 m i hver side når
arb måler (7) 5 (2) 2 (2) cm,
deretter med (5) 5 (4) 4 (3) cm
mellomrom i alt (5) 6 (8) 8 (10)
ganger = (71) 75 (81) 85 (90) m.
Når ermet måler (32) 32 (32) 31
(30) cm eller ønsket lengde (det
kommer 13 cm kant nederst),
felles til ermetopp i hver side, på
hver
rad,
(3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3
,4)
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,
4
(4,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,3
,4)
4,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,
3,4
4,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,
3,3,4 m = (9) 9 (11) 13 (14) m.
Klipp av tråden.
Hekle et erme til på samme måte.
Ermekanter:
Sy sammen ermene.
Hekle 1 rad med (64) 64 (64) 72
(72) fm fra vrangsiden med
heklenål nr 3, langs nederste
kant.
Ta sammen med 1 kjm i 1. fm.
Vend med 3 lm og hekle fra
motsatt side. Hekle mønster B
slik: Hekle 1.-7. rad 2 ganger,
avslutt med rad 1, 2 og 3.
Klipp av tråden.
OBS: Det hekles frem og tilbake,
men alle omg tas sammen med 1
kjm, før en vender.
Montering:
Sy skuldersømmene.
Krave og forkanter:
Hekle 1 rad fm (fra vrangsiden)
langs
venstre
forkant
med
heklenål nr 3, ca 6 fm for hver 4
rad, idet m tallet må være delelig
med 8+1.
Hekle 1.-6. rad av mønster B,
avslutt med 5.rad av mønster B.
Klipp av tråden.
Hekle på samme måte langs
høyre forkant.
Hekle (fra rettsiden) 1 rad fm
langs
halsringningen
med
heklenål nr 2½.

Fortsett kun langs halsringningen
(ikke
over
forkantene).
Masketallet langs halsringningen
skal være delelig med 8+1 = ca
(129) 129 (137) 137 (137) m.
Fortsett med mønster B. Gjenta
1.-7. rad, men skift til heklenål nr
3 når kraven måler 5 cm.
Fortsett til kraven måler ca 16
cm,
avslutt
med
5.
rad.
Montering:
Sy i ermene.
Sy i knapper (bruk hullene
mellom viftene i forkanten til
knapphull).

Nr 3
Jakke m bladmønster
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 94 (102) 110
(117) cm
Hel lengde: (50) 52 (54) 56 (58)
cm
Ermelengde: (43) 44 (45) 45
(45) cm
Garn:
sandnes duett (55 % bomull, 45
% ull, 50 gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Lyng 4823: (450) 500 (550) 600
(650) gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Rundp nr 3½ til halskant
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.
Bakstykke:
Legg opp (89) 95 (103) 111
(117) m på p nr 4 og strikk ribb
slik: (1. p er vrangsiden) 1
kantm, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* slutt med 1 kantm.
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Strikk 6 p ribb.
Strikk 1 p fra vrangsiden slik: 1
kantm, (11) 12 (14) 16 (17) vr,
*2 r, 1 vr, 2 r, (10) 11 (12) 13
(14) vr*, gjenta fra *-* i alt 4
ganger, slutt med 2 r, 1 vr, 2 r,
(11) 12 (14) 16 (17) vr, 1
kantm.
Fortsett
med
glattstrikk
og
mønster etter diagram i alle felt
med 2 r, 1 vr, 2 r.
Når diagrammet er strikket,
fortsett i glattstrikk til arb måler
(31) 32 (33) 34 (36) cm.
Fell for ermehull i hver side
annenhver p (3,2,2,1,1) 4,2,2,1,1
(4,2,2,2,1,1)
5,2,2,2,1,1,1
(5,2,2,2,1,1,1) m
= (71) 75 (79) 83 (89) m.
Strikk til arb måler 2 cm før hel
lengde. Sett de midterste (37) 39
(39) 41 (43) m på en hjelpep til
halsringning, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
1
m
ved
halsringningen.
Strikk til hel lengde og fell av de
resterende (16) 17 (19) 20 (22)
m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 48 (48) m
på strømpep nr 4 og strikk rundt i
ribb, 1 r, 1 vr i alt 6 omg.
OBS: Les gjennom hele avsnittet
før det strikkes.
Fortsett med glattstrikk, samtidig
som det på 1. omg økes 1 m på
innsiden av ermet. Denne m er
merkem og strikkes hele tiden vr,
og de 5 midterste m på arb
strikkes slik: 2 vr, 1 r, 2 vr.
2. omg: Fortsett med glattstrikk,
og mønster etter diagram over de
5 midterste m.
Strikk
diagrammet
1
gang,
samtidig som det på 6. omg økes
1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver 9. omg til i
alt (65) 69 (73) 77 (77) m.
Strikk til arb måler (43) 44 (45)
45 (45) cm. Fell for ermetopp.
Fell først 7 m (merkem + 3 m på
hver side). Strikk fram og tilbake
og fell i hver side, annenhver p
2,2 m, deretter 1 m (7) 9 (9) 9
(9) ganger, 2 m (3) 3 (4) 5 (5)
ganger og 3 m 2 ganger.
Fell av de resterende m på en
gang.

Strikk et erme til på samme
måte.
Venstre forstykke:
Strikkes på tvers, fra forkant til
sidesøm.
Legg opp (76) 80 (84) 88 (92) m
på p 4 og strikk 6 p ribb frem og
tilbake, 1 vr, 1 r.
Fortsett med glattstrikk med
denne inndeling: (1. p er
vrangsiden) Strikk 1 kantm, (4)
4 (6) 6 (6) vr, 2 r, 1 vr, 2 r, *(9)
10 (10) 11 (12) vr, 2 r, 1 vr, 2
r*, gjenta fra *-* i alt 4 ganger,
slutt med (5) 5 (7) 7 (7) vr, og
deretter 5 m ribb 1 r, 1 vr (=
nederste kant).
Strikk mønster etter diagram.
Når
mønsteret
er
strikket,
strikkes (2) 2 (4) 4 (6) p
glattstrikk.
Øk til skulder slik: Øk 1 m på
annenhver p 3 ganger.
Strikk til arb måler (10,5) 11,5
(11) 11,5 (12) cm, legg opp 21
nye m mot skulderen. = (100)
104 (108) 112 (116) m.
Strikk til arb (fra de 21 m), har
samme høyde, som bakstykkets
skuldre er brede.
Fell for ermehull slik: Fell (28) 30
(32) 34 (34) m, deretter, på
annenhver p 1 m (3) 3 (3) 4 (5)
ganger, 1 m på hver 4. p (2) 2
(3) 3 (3) ganger.
Strikk (4) 5 (5) 6 (7) p.
Fell av de resterende (67) 69
(70) 71 (74) m.

samme måte langs motsatt side
= (137) 139 (143) 145 (149) m.
Strikk 5 p ribb *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 vr.
Husk det sist knapphullet.
Fell av med r og vr m.

Nr 4
Jakke med sjalskrage
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 92 (100) 108
(116) cm
Lengde: (86) 88 (89) 90 (90) cm
Ermelengde: 34 cm alle str
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Grå 1053: (700) 750 (850) 900
(950) gram

Høyre forstykke:
Strikkes
som
venstre
men
speilvendt, og med knapphull
mellom hvert bladmønster.
Strikk knapphullet inn på 3. p
med ribb, ved å felle 2 m, på
neste p legges opp 2 nye m over
de felte. Det øverste knapphullet
strikkes i halskanten til slutt.

Tilbehør:
2 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
22 m strukturmønster (målt lett
utstrakt) eller 22 m glattstrikk på
p nr 4 = 10 cm

Montering:
Sy sammen skuldersømmene.
Sy sidesømmene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp med rundp nr 3½ fra
rettsiden i halsringningen slik: 7
m over forkantens ribb, (20) 20
(22)
22
(23)
m
langs
halsringningen, 19 m over de 21
opplagte, 4 m frem til de avsatte
(37) 39 (39) 41 (43) m i nakken
(strikk disse r), strikk opp på

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden rett
Jakkens overdel strikkes frem og
tilbake på tvers, fra erme til
erme.
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Høyre del:
Beg på det høyre erme.
Legg opp (106) 110 (110) 114
(114) m på rundp nr 3½ og
strikk vrangbord frem og tilbake.
Første p er vrangsiden og
strikkes slik: 1 kantm, 1 vr, *2 r,
2 vr*. Gjenta fra *-*, avslutt
med 2 r, 1 vr, kantm.
Strikk som m viser til arb måler
8 cm, siste p strikkes fra
vrangsiden samtidig som m tallet
reguleres jevnt fordelt til (103)
107 (107) 111 (111) m.
Skift til rundp nr 4 og fortsett i
mønster etter diagram.
Kantm er ikke vist i diagrammet.
Samtidig økes 1 m i hver side
innenfor kantm med (4) 4 (3½)
3½ (3) cm mellomrom i alt (6) 6
(7) 7 (7) ganger = (115) 119
(121) 125 (125) m.
De nye m strikkes etter hvert
med i mønsteret.
Strikk til ermet måler (34) 34
(33) 32 (31) cm, legg opp (8) 8
(9) 9 (9) m i hver side = (131)
135 (139) 143 (143) m.
Sett et merke A midt på p.
De nye m strikkes etterhvert
med i mønsteret.
Strikk til arb måler (47) 49 (50)
51 (52) cm.
Sett et mærke B midt på p.
Fell av de midterste 7 m til
halsringning og strikk bakstykke
og høyre forstykke ferdig for seg.
Høyre forstykke:
= (62) 64 (66) 68 (68) m.
Fell for halsringning (5) 5 (5-6)
5-6 (5-6) m, (på str L, XL og XXL
felles vekselvis 5 og 6 m) i beg
av de neste 9 p fra vrangsiden.
Fell av de resterende (17) 19
(17) 19 (19) m på en gang.

Venstre forstykke:
Legg opp (17) 19 (17) 19 (19) m
på rundp nr 4.
Strikk mønster etter diagram
med samme inndeling som over
de sist felte m på høyre
forstykke. Samtidig legges (5) 5
(5-6) 5-6 (5-6) m opp i slutten
av de neste 9 p fra rettsiden =
(62) 64 (66) 68 (68) m.
Sett m på en hjelpep mens
bakstykket strikkes.
Bakstykke:
= (62) 64 (66) 68 (68) m.
Strikk 16 cm mønster etter
diagram, slutt med samme p i
mønsteret
som
på
venstre
forstykke.
Venstre overdel:
Sett
venstre
forstykke
og
bakstykket inn på samme rundp,
samtidig som det legges opp 7
m mellem delene = (131) 135
(139) 143 (143) m.
Strikk (13) 15 (17) 19 (21) cm
mønster.
Fell (8) 8 (9) 9 (9) m i hver side.
Sett et merke C midt på p.
Fortsett med mønster, samtidig
som det felles 1 m i hver side,
innenfor kantm, med (4) 4 (3½)
3½ (3) cm mellomrom i alt (6) 6
(7) 7 (7) ganger = (103) 107
(107) 111 (111) m.
Strikk til arb fra merke C måler
(26) 26 (25) 24 (23) cm, siste p
strikkes fra vrangsiden, samtidig
som m tallet reguleres jevnt
fordelt til (106) 110 (110) 114
(114) m.
Skift til rundp nr 3½ og strikk
vrangbord slik: 1 kantm, 1 r, *2
vr, 2 r*. Gjenta fra *-*, avslutt
med 2 vr, 1 r, kantm.
Strikk til vrangborden måler 8
cm
Fell av som m viser.
Sy sammen overdelens erme- og
sidesømmer.
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Nederdel:
Legg opp (254) 274 (294) 314
(334) m på rundp nr 3½ og
strikk vrangbord frem og tilbake
8 cm slik: (1. p er vrangsiden) 1
kantm, 1 vr, *2 r, 2 vr*. Gjenta
fra *-*, avslutt med 2 r, 1 vr,
kantm.
Skift til rundp nr 4 og fortsett
frem og tilbake i glattstrikk,
samtidig som det på 1. p felles
jevnt fordelt til (228) 244 (264)
280 (300) m.
Sett et merke midt på p (= midt
bak).
Strikk til arb måler (57) 58 (58)
58 (58) cm.
På neste p fra rettsiden
strikkes 8 legg samtidig som
m felles av.
Strikk slik: Fell (17) 19 (21) 23
(26) m, sett de neste 3 m på en
hjelpep, sett de følgende 3 m på
en annen hjelpep, brett legget slik
at første hjelpep er fremst, andre
hjelpep i midten, og venstre
hånds p bakerst, strikk første m
fra hver av de 3 p r sammen,
strikk de 3 neste m sammen til 1
m samtidig som det felles av.
Fortsett slik til alle m er felt =
venstre legg.
Fell 4 m, strikk et legg til på
samme måte samtidig som m
felles av, fell av de neste (34) 38
(44) 48 (51) m, strikk legg som
før, men motsatt, dvs: legg første
hjelpep bakerst, neste hjelpep i
midten, og venstre hånds p
fremst (= høyre legg), fell 4 m,
strikk et legg til på samme
måten.
Fell av (38) 42 (46) 50 (58) m,
strikk et venstre legg, fell av 4 m,
strikk et venstre legg til, Fell av
(34) 38 (44) 48 (51)m, strikk et
høyre legg, fell av 4 m, strikk et
høyre legg, fell av de resterende
(17) 19 (21) 23 (26) m.
Avfellingskanten
sys
sammen
med nederste kant på overdelen.
Sy sømmen innenfor kantm.

Montering og krave:
Strikk opp ca (124) 128 (128)
128 (128) m langs hver forkant,
ca (94) 96 (98) 100 (100) m
langs hver side av forstykkets
halsringning (inkl overdelens 7
felte m) og ca (38) 38 (38) 38
(38) m i nakken = ca (474) 486
(490) 494 (494) m, med rundp nr
3½.
Strikk frem og tilbake slik: (1. p
er vrangsiden) *2vr, 2 r*, gjenta
fra *-* og avslutt med 2 vr.
Vend og fortsett på denne måten
for å gi sjalskragen form: Strikk
som m viser langs høyre forkant
og rundt langs nakken til venstre
skulder. Slutt med 2 vr eller 2 r
m.
Vend, ta første m løs av, strikk
tilbake som m viser til høyre
skulder (slutt med 2 vr eller 2 r
m). *Vend, ta første m løs av,
strikk vrangbord til 4 m etter
forrige vending*. Gjenta fra *-*
til det er vendt 14 ganger i hver
side.
Fortsett med å vende, men nå
vendes skiftevis 6 og 4 m etter
forrige vending. Fortsett på
denne måten til vendingene når
halsringningens beg.
OBS: For å unngå hull når det
vendes, strikkes tråden mellom
denne m sammen med neste m
Fortsett i vrangbordstrikk til
forkantene måler ca 1½ cm.
Strikk 2 knapphull langs høyre
forkant på overdelen.
Knapphull: Fell av 3 m, på neste
p legges 3 nye m opp over de
felte.
Strikk til forkanten måler 3½-4
cm.
Fell av med r og vr m.
Sy i knapper.
OBS: Ikke oppbevar jakken
hengende over lengere tid, da
den kan endre fasong.

Nr 5
Tunika med høg hals
Størrelse:
(XS-S) S-M (L) XL-XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 90 (100) 110 cm
Lengde: ca (71) 73 (76) 78 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 49 cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
165 m)
Garnmengde:
Lilla 5037: (350) 400 (450) 500
gram
Veiledende strikkepinner:
Rundp og strømpep nr 4 ½
Strikkefasthet:
24 m flettemønster på p nr 4 ½
= 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (208) 234 (260) 286 m
på p nr 4 ½ og strikk rundt etter
diagram. Diagrammet gjentas
hele tiden.
Strikk til arb måler (30) 31 (32)
33 cm. Fell ved å strikke 2 vr
sammen i annethvert vrangt
felt).
Fortsett
med
denne
inndeling 10 cm. Nå felles 1 m i
de andre vrange felt, slik at det
nå er 4 vrange m mellom alle
fletter = (192) 216 (240) 264 m.
Strikk til arbeidet måler (52) 53
(54) 55 cm. Sett ett merke i hver
side med (96) 108 (120) 132 m
på forstykke og bakstykke.
Nå felles for ermehull. Fell først
10 m (5 m på hver side av
sidemerkene) i hver side.

Bakstykke:
Strikk fram og tilbake. Fortsett
med mønster og fell ytterligere
for
ermehull
i
hver
side
annenhver p 3,1,1,1 m = (74) 86
(98) 110 m igjen. Strikk til arb
måler hel lengde. På siste p felles
2 m over alle fletter = (62) 72
(82) 92 m igjen. Fell av.
Forstykke:
Strikk fram og tilbake og fell for
ermehull som på bakstykket.
Strikk til det gjenstår 5 cm før
forstykket er like langt som
bakstykket. Fell for hals de
midterste (24) 26 (28) 30 m og
strikk hver del ferdig for seg. Fell
ytterligere for hals annenhver p
4,2,1,1,1 m. Strikk mønster som
før til hel lengde. Der det ikke er
mulig med flettevridning strikkes
glattstrikk. Strikk til arb måler
hel lengde. På siste p felles 2 m
over alle fletter. Fell av.
Ermer:
Legg opp (63) 65 (67) 69 m på
pinne nr 4 ½ og strikk rundt i
mønster etter diagram men med
4 vrange m mellom som på
øverste del av bolen. Første m er
merkem og strikkes hele tiden
vr. Strikk merkem, (1 vr) 2 vr (1
r, 2 vr) 2 r, 2 vr, mønster etter
diagram (2 vr, 8 r, 2 vr) som
gjentas 5 ganger (60 m), avslutt
med (1 vr) 2 vr (2 vr, 1 r) 2 vr, 2
r. Strikk 3 cm. Øk 1 m på hver
side av merkemasken. Gjenta
økingen ca hver 3 cm til det er
(91) 97 (101) 105 m. De økte
maskene strikkes etter hvert
med i mønsteret.
Strikk til ermet måler (46) 47
(48) 49 cm. Fell 9 m midt under
ermet og strikk ermetopp. Fell
videre annenhver p i hver side
3,2,2 m, så 1 m til det gjenstår
(32) 32 (34) 34 m. Nå felles 2,4
m og tilslutt de gjenstående m.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene.
Høg hals:
Strikk opp masker med p nr 4 ½
rundt halsåpningen, til sammen
ca (92) 96 (100) 104 m. Strikk 6
omg rett. På neste p økes jevnt
fordelt til (120) 126 (132) 136
m. Strikk 1 r, 1 vr til halsen
måler til sammen 25 cm. Fell av
med rette og vrange m.
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Nr 6
Vest
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 87 (93) 100
(107) cm
Hel lengde: (51) 51 (52) 55 (56)
cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
Garnmengde:
Grå 1032: (100) 150 (150) 150
(200) gram

Fortsett med vrangbordstrikk 1 r,
1 vr, frem til ermehullet, legg
opp (42) 42 (45) 48 (48) m,
strikk som m viser frem til neste
ermehull, legg opp (42) 42 (45)
48 (48) m = (198) 210 (228)
234 (246) m på omg.
Neste omg strikkes slik: *3 r, 3
vr*, gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk med denne inndeling (6) 6
(6) 7 (7) cm.
Strikk 1 omg slik: *3 r, 1 vr, 2 vr
sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Fortsett som m viser: *3 r, 2 vr*
omg rundt. Strikk med denne
inndeling (5) 5 (5) 6 (6) cm.
Fell i alle vr felt slik: *3 r, 2 vr
sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Fortsett som m viser: *3 r, 1 vr*
omg rundt. Strikk med denne
inndeling 5 cm.
Strikk 1 omg hvor det felles slik,
og omg beg i den 1. vr m på
omg:
*1 vr, ta 1 m løs av, 2 r, trekk
den løse m over, 1 vr, ta 1 m løs
av, 2 r sammen, trekk den løse
m over*
Strikk 4 omg slik:
1. Omg: *1 vr, 2 r, 1 vr, 1 r *
2. Omg: *1 vr, 1 r, 1 kast, 1 r, 1
vr, 1 r*
3. Omg: *1 vr, 3 r, 1 vr, 1 r*
4. Omg: *1 vr, ta 1 m løs av, 2
r, trekk den løse m over, 1 vr, 1
r*
Gjenta omg 1 – 4 en gang.
Fell av som m viser.

Nr 7
Lang
alfa

jakke

i

perlegrå

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 89 (95) 102
(108) cm
Hel lengde: (88) 90 (92) 93 (94)
cm
Ermelengde: 45 cm alle str
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Perlegrå 1056: (800) 850 (900)
1000 (1050) gram

Veiledende pinner:
Rundp nr 4½

Tilbehør:
6 knapper alle str

Strikkefasthet:
18 m vrangbordstrikk (1 r, 1 vr)
på p nr 4½ = 10 cm.

Veiledende pinner:
Rundp 80 cm og strømpep nr 6
og 7

Legg opp (144) 156 (168) 180
(192) m på rundp nr 4½, og
strikk rundt i vrangbordstrikk 1 r,
1 vr.
Strikk til arb måler (32) 32 (33)
34 (35) cm.
Fell av (15) 15 (15) 21 (21) m i
hver side til ermehull = (57) 63
(69) 69 (75) m til hver del.

Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Glattstrikk: Rett på rettsiden,
vrang på vrangsiden.
1 p rille: Vrang på rettsiden, rett
på vrangsiden
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For- og bakstykke:
Legg opp (134) 142 (150) 158
(166) m på p nr 6. Strikk *2 p
glattstrikk, 1 p rille*. Strikk fra
*-* i alt 3 ganger (= 4 riller,
oppleggskanten danner en rille).
Arbeidets 1. p er fra rettsiden og
strikkes rett (= 1 p glattstrikk).
Skift til p nr 7 og fortsett i
glattstrikk fram og tilbake.
Sett et merke på hver side av de
midterste (66) 70 (74) 78 (82)
m. Strikk til arbeidet måler (8) 9
(10) 10 (10) cm. Fell fra
rettsiden slik: Strikk til 3 m før
sidemerket, ta 1 m r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r, 2 r
sammen. Gjenta fellingen ved
andre sidemerket.
Gjenta fellingene hver 6. cm til
det gjenstår (106) 114 (122) 130
(138) m (= 7 fellinger).
Strikk til arbeidet måler (45) 46
(47) 47 (47) cm. På neste p
felles 8 m jevnt fordelt = (98)
106 (114) 122 (130) m. Skift til
p nr 6 og strikk 1 p rille, *strikk
2 p glattstrikk, 1 p rille*. Gjenta
fra *-* til det er strikket 9 cm
rillemønster.
Skift til p nr 7 og fortsett i
glattstrikk. Øk
samtidig
fra
rettsiden ved hvert sidemerke
slik:
Strikk til 1 m før merket, strikk
tråden mellom m vridd rett, 2 r,
strikk tråden mellom m vridd r.
Gjenta økingene ved andre
sidemerket = 4 m økt.
Gjenta økingene hver 4. cm til
det er økt i alt 3 ganger = (110)
118 (126) 134 (142) m.
Strikk til arbeidet måler (70) 71
(72) 72 (72) cm.
Fell for ermehull slik: Strikk (25)
26 (27) 29 (31) m, fell (4) 6 (8)
8 (8) m, strikk (52) 54 (56) 60
(64) m, fell (4) 6 (8) 8 (8) m,
strikk (25) 26 (27) 29 (31) m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (52) 54 (56) 60 (64) m.
Strikk fram og tilbake og fell for
ermehull fra rettsiden slik: Strikk
2 r, 2 r sammen, strikk til det
gjenstår 4 m, ta 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r.

Gjenta disse fellinger annenhver
p til det er felt i alt (5) 5 (5) 5
(6) ganger = (42) 44 (46) 50
(52) m.
Strikk til ermehullet måler (17)
18 (19) 20 (21) cm. Sett de
midterste (16) 18 (18) 20 (20) m
på en hj.p til hals og strikk hver
side ferdig for seg. Skrå skulder
ved å felle på hver p fra
ermehullsiden (6,7) 6,7 (7,7) 7,8
(8,8) m.
Venstre forstykke:
= (25) 26 (27) 29 (31) m. Fell til
ermehull som på bakstykket =
(20) 21 (22) 24 (25) m igjen.
Strikk til forstykket er 6 cm
kortere enn bakstykket. Fell for
hals annenhver p (3,2,1,1)
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1
(3,2,2,1,1) m.
Fell til skulder i samme høyde
som på bakstykket.
Høyre forstykke:
Strikkes som venstre, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (34) 36 (38) 38 (40) m
på p nr 6. Vend og strikk kant
rundt på strømpep nr. 6. Siden
det strikkes rundt, strikkes
kanten slik: *2 omg r, 1 omg
vr*. Gjenta fra *-* til arb måler
9 cm (= samme antall riller som i
livet/taljen).
Skift til strømpep nr 7 og strikk
rundt i glattstrikk. Strikk til
ermet måler 12 cm. Første m er
merkem. Øk 1 m på hver side av
merkem. Gjenta økingen hver
(12) 12 (8) 6 (5) cm til det er
(40) 42 (46) 48 (52) m.
Strikk til ermet måler 45 cm eller
ønsket lengde. Fell (4) 6 (8) 8
(8) m på undersiden av ermet og
strikk fram og tilbake.
Fell i hver side annenhver p
(2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3)
m.
Fell av de resterende m på én
gang. Strikk et erme til på
samme måte.
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Montering:
Strikk opp m med p nr 6 langs
venstre forkant – strikk opp ca 3
m for hver 4 p langs forkanten,
men noen færre langs rillene
nederst og i livet/taljen. Strikk 1
p rett fra vrangsiden (= rille).
Fortsett med vekselvis (2 p
glattstrikk, 1 p rille) til det er
strikket 4 riller, fell av samtidig
som 4. rille strikkes. Merk
knappenes
plassering
langs
venstre forkant: En oppe og en i
nede på mønstret i livet (taljen),
to med jevne mellemrom over og
en knapp øverst og nederst i
kraven). Strikk høyre forkant
som venstre, men med knapphull
som strikkes på 5. p (=
vrangsiden)
tilsvarende
knappenes plassering.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Sy sammen skuldrene. Strikk
opp ca (62) 66 (66) 70 (70) m
med p nr 6 langs halsringningen,
inkl forkantene. Strikk 1 p r fra
vrangsiden (= rille). Fortsett med
kant (= vekselvis 2 p glattstrikk,
1 p rille) til der er strikket 8
riller, men mellom 1. og 2. samt
6. og 7. rille strikkes et knapphull
over de øvrige. Fortsett i
glattstrikk (= belegg), og strikk
knapphull tilsvarende til de 2
første knapphullene på kraven.
Fell av.
Sy belegget fast på vrangsiden
med delt tråd. Sy i ermene. Sy i
knapper.

Gjenta p 1-8.
Beg med jakkes høyre overdel
fra ermet til midt foran/bak.
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.

Nr 8
Kåpe i alfa
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 92 (100) 108
(116) cm
Hel lengde: (91) 93 (94) 95 (95)
cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Inkblå 6863: (1050) 1100 (1200)
1250 (1350) gram
Tilbehør:
5 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Vrangt glattstrikk:
Vr på rettsiden, r på vrangsiden
Mønster A:
16 m (strikk stramt).
1., 3. og 7.p (rettsiden):
2 r 2 vr, 8 r, 2 vr, 2 r.
2., 4., 6. og 8.p: Strikk som m
viser.
5.p: 2 r, 2 vr, sett 4 m på
hjelpep foran arb, 4 r, strikk m
fra hjelpep r, 2 vr, 2 r.

Høyre overdel:
Beg på høyre erme.
Legg opp (40) 42 (42) 44 (46) m
på rundp nr 6 og strikk 2 p r
frem og tilbake.
Skift til rundp nr 7 og fortsett
med
mønster
med
denne
inndeling:
1
kantm,
strikk
diagram B’s (3) 3 (2) 3 (4) siste
m, (9) 10 (11) 11 (11) m vrangt
glattstrikk, strikk diagram B, (9)
10 (11) 11 (11) m vrangt
glattstrikk, strikk diagram B’s
(3) 3 (2) 3 (4) første m, 1
kantm.
Fortsett med mønster med denne
inndeling, samtidig som det økes
1 m i hver side (innenfor kantm)
når arb måler 5 cm, deretter
med (3) 3 (3) 3 (2½) cm
mellomrom i alt (12) 13 (13) 13
(13) ganger = (64) 68 (68) 70
(72) m.
De økte m strikkes med i
mønsteret etterhvert.
Når det er et helt mønster i hver
side, strikkes de nye m i vrangt
glattstrikk.
Strikk til arb måler (45) 45 (44)
42 (40) cm, legg opp (24) 24
(26) 25 (24) m i hver side =
(112) 116 (120) 120 (120) m.
Over de 16 m innenfor kantm
strikkes mønster A.
Sett et merke A ytterst i hver
side. Strikk (13) 15 (17) 19 (21)
cm. Sett et merke B midt på p.
Fell de midterste 12 m til hals,
og strikk bakstykke og høyre
forstykke ferdig for seg.
Bakstykke:
Strikk ca 8 cm (slutt om mulig
med diagrammets 2. eller 12.p).
Sett m på en hjelpep.
Høyre forstykke:
= (50) 52 (54) 54 (54) m.
Fell i beg av hver p mot
halsringningen 3,2,2,1,1 m =
(41) 43 (45) 45 (45) m.
Strikk til arb fra merke B måler
ca 6½ cm (1½ cm kortere enn
bakstykket).
Fell av.
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Venstre overdel:
Strikk
som
høyre,
men
speilvendt.
Beg
med
diagrammets 11. p slik at
mønsteret blir likt midt bak.
Sy m fra høyre og venstre
overdel sammen med maskesting
midt bak, eller legg delene
sammen rette mot rette, og
strikk 1 m fra hver p sammen,
samtidig som det felles av.
Montering:
Sy
sammen
ermesidesømmene på overdelen.

og

Underdel:
Strikk opp (130) 138 (150) 158
(170) m (fra rettsiden) på p nr 7,
langs overdelens nederste kant.
Strikk slik: (1.p er vrangsiden): 1
kantm, (4) 5 (6) 7 (8) m vrangt
glattstrikk, strikk mønster etter
diagram B, (12) 13 (15) 16 (18)
m vrangt glattstrikk, 2 m
glattstrikk (sidesøm), (12) 13
(15)
16
(18)
m
vrangt
glattstrikk, strikk mønster etter
diagram B, (12) 14 (16) 18 (20)
m
vrangt glattstrikk,
strikk
mønster etter diagram B, (12)
13 (15) 16 (18) m vrangt
glattstrikk, 2 m glattstrikk (=
sidesøm), (12) 13 (15) 16 (18)
m
vrangt glattstrikk,
strikk
mønster etter diagram B, (4) 5
(6) 7 (8) m vrangt glattstrikk, 1
kantm.

Strikk 2 cm, øk 1 m på hver side
av de 2 m sidemaskene = 4
økninger.
Gjenta økningene hver 4 cm i alt
11 ganger = (174) 182 (194)
202 (214) m.
De økte m strikkes etterhvert i
vrangt glattstrikk.
Strikk til jakken måler (90) 92
(93) 94 (94) cm eller ønsket
lengde.
Skift til rundp nr 6, og strikk 4 p
r frem og tilbake, samtidig som
det på 1. p felles 4 m jevnt
fordelt over hvert diagram.
Fell av.
Montering:
Strikk opp ca (119) 123 (123)
127 (127) m med rundp nr 6
langs venstre forkant.
1. p vrangsiden: 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantm
(øverst i halskanten).
Strikk 4 cm ribb.
Fell av med r og vr m.
Strikk høyre forkant på samme
måte, men med 4 knaphull, når
forkanten måler 1½ cm.
Plasser 1 knapphull ut fra flette A,
(et 5. knapphull plasseres midt på
halskanten til slutt). Plasser et
knapphull midt mellom det i
halskanten og det ut fra flette A.
Plasser 2 knapphull nedenfor med
samme mellomrom som de
øverste.
Knapphull: Fell 2 m. På neste p
legges opp 2 nye m over de felte.
Halskant:
Strikk opp ca 102 m med rundp
nr 6 langs halskanten, og strikk 4
cm ribb (1. p vrangsiden) slik: 2
vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*.
Husk det 5. knapphullet.
Fell av i r og vr m.
Sy i knapper. Sy ermesømmene.

Nr 9
Tunika
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 95,5 (103) 110
(116) cm
Vidde nederst: (100) 107 (115)
122 (126) cm
Hel lengde: (81) 81 (83) 85 (87)
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Svart 1099: (250) 300 (350) 400
(450) gram
Lilla 5226: 50 gram alle str
Rosa 4627: 50 gram alle str
Rød 4219: 50 gram alle str
Orange 3308: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 3½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp (270) 290 (310) 330
(340) m på rundp nr 3 og strikk
rundt etter diagram A.
Strikk mønster A til arb måler ca
15
cm.
(slutt
med
helt
mønster).
Fortsett
rundt
i
glattstrikk samtidig som det
settes en merketråd i hver side,
med (135) 145 (155) 165 (170)
m til hver del.
Fell i hver side slik: 1 r, 2 r
sammen, strikk til 3 m før neste
merketråd, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 r
(merketråd) 1 r, 2 r sammen,
strikk til 3 m før neste
merketråd, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 1 r.
Gjenta fellingene hver 4 cm i alt
(7) 8 (8) 8 (8) ganger = (242)
258 (278) 298 (308) m.
Strikk til arb måler (59) 59 (61)
63 (65) cm.

12

Strikk til 5 m før første
merketråd, fell for ermehull 10
m, strikk til 5 m før neste
sidemerke og fell 10 m. Strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
Fell ytterligere for ermehull, i
hver side annenhver p (2,1,1)
2,1,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1)
m = (103) 109 (121) 129 (134)
m.
Sett m på en hjelpep.
Forstykke:
Strikk som på bakstykke.
Ermekant:
Legg opp (61) 61 (61) 71 (71) m
på rundp nr 3, og strikk en p vr.
Sett m på en hjelpep.
Strikk en ermekant til på samme
måte.

Bærestykke:
Strikk ermekanten inn over de
felte m i sidene. Omg beg ved
sammenføyningen mellom erme
og bakstykke = (328) 340 (364)
400 (410) m.
Strikk (1) 2 (2) 3 (3) cm
glattstrikk over alle m.
På neste omg felles jevnt fordelt
til (312) 320 (328) 368 (392) m.
Strikk ytterligere 2 cm glattstrikk
med sort.
Strikk mønster etter diagram B,
med
fellinger
som
vist
i
diagrammet.
Når diagrammet er strikket
ferdig, strikkes en omg med
svart, samtidig som det felles
jevnt fordelt til (148) 152 (156)
164 (174) m.
Klipp av garnet.
Sett en merketråd rundt de
midterste 30 m på forstykke. Beg
på høyre side av de 30 m midt
foran, og strikk frem og tilbake i
glattstrikk. Strikk vr frem til
merketråden i motsatt side,
vend, 1 kast, strikk r tilbake til 5
m før merketråden, vend, 1 kast,
strikk til 5 m før merketråd i
motsatt side.
Strikk frem og tilbake på denne
måten med 5 m mindre før siste
vending, til det er 15 m på hver
side av merketrådene.
Strikk en omg over alle m, og
strikk kastet sammen med den
neste m, for å unngå hull i arb.
Strikk 3 omg ribb, 1 r, 1 vr til
halskant.
Fell av i r og vr m.
Montering:
Hekle med heklenål nr 3,5 og
dobbelt svart garn en omg
krepsemasker
langs
hvert
ermehull.

Nr 10
Jakke i alfa
Størrelse:
(XXS-XS) S (M) L- XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 90 (100) 110
(120) cm
Hel lengde: (72) 74 (76) 77 (78)
cm
Ermelengde målt midt under
ermet; (46) 47 (49) 49 (50) cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Mørk lilla 5037: (700) 750 (800)
850 (900) gram
Veiledende strikkepinner:
Nr 6 og 7
Strikkefasthet:
14 m mønster på p nr 7 = 10 cm
Tilbehør:
6 knapper alle str

13

For og bakstykke:
Legg opp (119) 133 (147) 161
(175) m på p nr 6 og strikk rett
fram og tilbake (= riller). Strikk
til sammen 10 riller.
Skift til p nr 7 og strikk videre
med denne inndeling: 7 m riller
(= forkant), (105) 119 (133) 147
(161) m mønster etter diagram,
7 m riller (= forkant). Fortsett
med denne inndeling, men når
arb måler (39) 40 (41) 41 (42)
cm lages 1 knapphull på høyre
forkant slik: Strikk 2 m, fell 2 m
som legges opp igjen på neste p.
Gjenta knapphullet hver 7. cm,
det siste på halskanten.
Strikk til arbeidet måler (52) 53
(54) 54 (54) cm
Fell for ermehull slik: Strikk 7
kantm, (22) 26 (30) 33 (37) m
mønster, fell 5 m, strikk (51) 57
(63) 71 (77) m mønster, fell 5
m, strikk (22) 26 (30) 33 (37) m
mønster, 7 kantm.
Bakstykke:
Strikk mønster fram og tilbake
og fell videre for ermehull 1 m i
hver side, annenhver p, 4 ganger
= (43) 49 (55) 63 (69) m. Strikk
til hel lengde.
Fell de midterste (19) 21 (21) 23
(23) m = (12) 14 (17) 20 (23) m
på hver skulder. Sett m på en
hj.p eller fell av.

Forstykke:
Strikk
videre
med
samme
inndeling og fell for ermehull som
på bakstykket = (25) 29 (33) 36
(40) m. Strikk til arbeidet måler
(6) 7 (7) 8 (8) cm før hel lengde.
Sett de 7 forkantm på en hj.p og
fell til hals annenhver p (4,1,1)
4,2,1,1
(5,2,1,1)
5,2,1,1
(5,3,1,1) m = (12) 14 (17) 20
(23) m på hver skulder. Strikk til
hel lengde. Sett m på en hj.p
eller fell av.
Strikk andre forstykke på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 (36) m
og strikk mønster etter diagram
rundt. Tell ut fra midt på ermet
hvor mønsteret begynner. Den
første m er merkem og strikkes
hele tiden vr. Det økes 1 m på
hver side av denne, ca hver 5.
omg til (58) 60 (64) 66 (70) m.
De økte m strikkes etter hvert
med i mønsteret.
Strikk til ermet måler (46) 47
(49) 49 (50) cm. Fell for
ermetopp. Fell først 5 m midt
under ermet. Strikk fram og
tilbake og fell i hver side
annenhver p (2,1,1,1,1,1,2,3,4)
2,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(2,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
2,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4) m. Fell
av de gjenstående m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Strikk
eller
sy
sammen
skuldrene.
Halskant: Bruk p nr 6. Ta med
de 7 m på forkanten, strikk opp
ca (37) 39 (41) 43 (45) m rundt
halsen, ta med de 7 avsatte m
på andre siden = ca (51) 53 (55)
57 (59) m.
Strikk r fram og tilbake. Etter 2
riller lages 1 knapphull. Gjenta
dette når halsen måler 6 ½ cm.
Strikk ytterligere 2 riller. Fell av.
Sy i ermer.
Sy i knapper.

Når arb måler (8) 8 (7) 7 cm,
felles fra rettsiden slik: Strikk 2
r, 2 r sammen, strikk til det
gjenstår 4 m, ta 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r.
Gjenta disse fellinger med 5 cm’s
mellomrom til det er felt i alt (6)
6 (7) 7 ganger = (86) 95 (104)
114 m.
Strikk til arbeidet måler (35) 36
(37) 38 cm, fell (3) 4 (5) 5 m i
hver side. La de resterende (80)
87 (94) 104 m være på p.

Nr 11
Grønn jakke i duett
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 92 (100) 108 cm
Vidde nederst: (100) 108 (116)
124 cm
Hel lengde ca: (54) 56 (58) 60
cm
Ermelengde: 31 cm alle str
Garn:
duett (55 % bomull, 45 % ull, 50
gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Grønn 7961: (550) 600 (650) 750
gram
Tilbehør:
7 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 ½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm i bredden
Bakstykke:
Legg opp (98) 107 (118) 128 m
på p nr 3 ½ og strikk 8 p r.
Skift til p nr 4 og strikk
glattstrikk.

14

Forstykker:
Legg opp (47) 51 (57) 62 m på p
nr 3 ½ og strikk 8 p r.
Skift til p nr 4 og fortsett med
glattstrikk. Fell i siden som på
bakstykket (fra rettsiden, når 4
m gjenstår på høyre forstykke og
etter 2 m på venstre forstykke =
(41) 45 (50) 55 m igjen etter
felling. Strikk til forstykket er like
langt som bakstykket. Fell (3) 4
(6) 4 m i siden = (38) 41 (44) 51
m igjen.
Strikk et forstykke til, på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (65) 69 (73) 78 m på p
nr 3 ½ og strikk 8 p r.
Skift til p nr 4 og strikk
glattstrikk. Strikk til ermet måler
31 cm. Fell (3) 4 (5) 5 m i hver
side = (59) 61 (63) 68 m igjen.
Strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett delene inn på rundp nr 4
slik: Høyre forstykke, ene erme,
bakstykke, andre erme, venstre
forstykke = (274) 291 (308) 342
m.
Strikk mønster etter diagram,
idet den ytterste m i begge sider
er kantm og strikkes r på alle p.
Kantm
er
ikke
med
i
diagrammet.
Begynn ved pil i diagrammets
høyre side, og strikk som
diagrammet viser = (16) 17 (18)
20 mønstrer. Strikk og fell som
vist i diagram.
Når diagrammet er strikket
gjenstår (98) 104 (110) 122 m
på p. Skift til p nr 3 ½ og fortsett
i ribb samtidig som m-tallet
reguleres til (99) 104 (109) 119
m på første p.

Strikk ribb fra rettsiden slik: 1
kantm r, *2 r, 3 vr*. Gjenta fra
*-* hele p. Avslutt med 2 m r, 1
kantm.
Strikk til ribben måler 3 cm. På
neste p felles ved å strikke 2 r
sammen i alle felt med 3 r = (80)
84 (88) 96 m. Fortsett i ribb som
m viser (= 2 r, 2 vr) til ribben
måler 10 cm. Fell av med rette
og vrange m.

Montering:
Forkanter: Strikk opp ca (134)
138 (142) 146 m med p nr 3 ½
langs venstre forkant. Strik 3 ½
cm ribb 2 r, 2 vr (beg og avslutt
med 2 r). Fell av i ribb.
Strikk høyre forkant på samme
måte, men med 7 knapphull,
som strikkes når forkanten måler
1½ cm. Det øverste og nederste
ca 4 m fra kanten, og de 5 øvrige
med jevne mellomrom imellom.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Sy erme- og sidesømmer og sy
sammen under ermene.
Sy i knapper.

Nr 12
Lang jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 94 (100) 106
(112) cm
Hel lengde: (78) 80 (82) 84 (86)
cm
Ermelengde: (47) 48 (48) 48
(48) cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Garnmengde, jakke:
Natur 1012: (700) 750 (800) 850
(900) gram
Tilbehør:
5 store knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½.
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
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For- og bakstykke:
Legg opp (237) 255 (273) 291
(309) m på rundp nr 3 og strikk
fram og tilbake slik:
Begynn med 1 kantm, strikk
mønster etter diagram A som
gjentas hele tiden, 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
10 cm.
Skift til p nr 3 ½ og fortsett med
mønster slik:
Strikk 1 kantm, diagram B, C, B,
C, B, C, strikk diagram B (14) 16
(18) 20 (22) ganger, C, B, C, B,
C, strikk diagram D, avslutt med
1 kantm.
Det er nå (249) 267 (285) 303
(321) m.
Sett ett merke i hver side med
(69) 73 (78) 82 (87) m på hvert
forstykke og (111) 121 (129)
139 (147) m på bakstykket.
Strikk til arb måler (26) 27 (28)
29 (30) cm. Fell 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 7 cm mellomrom
til det er felt til sammen 4
ganger, samtidig som det når arb
måler (40) 41 (42) 43 (44) cm
lages 1 knapphull på høyre side
slik: Strikk kantm, + 4 m, fell 3
m, som legges opp igjen på
neste p. Gjenta dette hver 8. cm
4 ganger (= 5 knapphull).
Etter sidefellingene, strikk 4 p.
På neste p felles ytterligere 1
maske i hver side, denne gang
på forstykket = 9 m felt til
sammen (1 rapport) i hver side =
(64) 68 (73) 77 (82) m på hvert
forstykke og (103) 113 (121)
131 (139) m på bakstykket.
Strikk til arb måler ca (54) 55
(56) 57 (58) cm, avslutt med
helt diagram C. Sett et merke
rundt de midterste 10 mønster B
(på
bakstykket).
Over
de
avmerka
m
strikkes
slik:
Diagram C, B, C, B, C, C, B, C, B,
C, de andre m strikkes som før.
Strikk med denne inndeling til
arb måler (57) 58 (59) 60 (61)
cm.
Fell 8 m for ermehull (= 4 m på
hver side av sidemerket) i hver
side, og strikk hver del ferdig for
seg.

Strikk til forstykket er like langt
som bakstykket, på siste p felles
3 m jevnt fordelt = (22) 25 (28)
31 (34) m igjen. Sett m på en
hjelpep.
Strikk
andre
forstykket
på
samme måte, men speilvendt.

Bakstykke:
= (107) 117 (125) 135 (143) m.
Fell videre for ermehull i hver
side, annenhver p (3,2,1,1,1)
3,2,2,1,1
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1,1 (3,2,2,2,1,1,1) m
= (91) 99 (105) 113 (119) m
igjen. Der det ikke er plass til
helt
flettemønster,
strikkes
glattstrikk.
Strikk til ermehullet måler (20)
21 (22) 23 (24) cm, sett de
midterste (37) 39 (39) 41 (41) m
på en hjelpep til hals og strikk
hver side ferdig for seg. Fell
ytterligere 1,1 m annenhver p for
halsringning = (25) 28 (31) 34
(37) m igjen til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde, på
siste p felles 3 m jevnt fordelt =
(22) 25 (28) 31 (34) m igjen.
Sett m på en hjelpep.
Strikk andre skulder på samme
måte, men speilvendt.
Forstykker:
= (60) 64 (69) 73 (78) m.
Strikk mønster som før og fell til
ermehull som på bakstykket =
(52) 55 (59) 62 (66) m igjen.
Strikk til arb måler (72) 73 (74)
75 (76) cm.
Fell for halsringning: Sett de
første 22 m på en hjelpep,
deretter felles annenhver p
(2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1,1)
3,1,1,1 (3,1,1,1,1) m = (25) 28
(31) 34 (37) m igjen til skulder.
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Ermer:
Legg opp (57) 59 (61) 63 (65) 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 vr. Strikk
til arb måler 8 cm.
Skift til p nr 3 ½, og strikk
mønster A som før, men over de
3 midterste rapportene strikkes
diagram C, B, C, som gjentas
hele tiden. Øk samtidig 1 m på
hver side av merkem. Gjenta
denne økingen ca hver 2. cm til i
alt (85) 89 (93) 97 (101) m.
Strikk til ermet måler (47) 48
(48) 48 (48) 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
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,
4)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,
4
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
3,4) m. Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy
eller
strikk
sammen
skuldrene.
Krave: Ta med de avsatte m og
strikk opp m til sammen (120)
120 (129) 129 (138) m rundt
halshullet med p nr 3. Begynn fra
vrangsiden med 1 kantm r og
strikk mønster etter diagram A
(mønsteret skal strikkes slik at
det kommer på rettsiden når
kraven brettes ned). Avslutt med
1 kantm.
Strikk til kraven måler (7) 8 (8)
8 (8) 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 (14)
16 (16) 16 (17) cm. Fell av.
Sy i ermene.
Sy i knapper.

Baskerlue
Størrelse:
(XS-M) L-XXL
Garnmengde:
Natur 1012: (150) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp eller strømpep nr 3 og 3
½
Legg opp (110) 116 m på p nr 3.
Strikk rundt i glattstrikk 24 omg,
1 omg vr = brettekant, 24 omg
glattstrikk, samtidig som det på
siste omg økes jevnt fordelt til
(180) 198 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
(25)
27
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 (20) 22 m.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m, og fest godt.
Montering:
Brett belegget mot vrangsiden,
og sy til med løse sting.

Nr 13
Lang vest
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 96 (104) 112
(120) cm
Hel lengde: (80) 82 (84) 86 (86)
cm
Vidde nederst: (100) 108 (116)
124 (132) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Marine 5575: (400) 450 (500)
550 (600) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½ og heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
37 m vrangbordstrikk, 1 r, 1 vr
på p nr 3½ = 10 cm (ikke
utstrakt)
Tilbehør:
2 knapper
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For- og bakstykke:
Legg opp (369) 399 (429) 459
(489) m med rundp nr 3½.
Strikk vrangbordstrikk frem og
tilbake slik: (1. p er vrangsiden)
*1 vr, 1 r* slutt med 1 vr.
Hele
arb
strikkes
i
vrangbordstrikk, OBS 1. m på p
tas løs av, med garnet på arb
vrangside på alle p.
Strikk til arb måler 10 cm.
Sett en merketråd med (92) 100
(107) 115 (123) m til hvert
forstykke, og (185) 199 (215)
229 (243) m til bakstykke.
Merketrådene settes i m, dvs:
Strikk (91) 99 (106) 114 (122)
m, sett merketråden i neste m
og strikk denne, strikk deretter
(185) 199 (215) 229 (243) m,
sett merketråden i neste m og
strikk denne, strikk de siste (91)
99 (106) 114 (122) m.
Strikk tilbake som m viser.
Beg fellinger i sidene slik:
Les gjennom hele avsnittet før
fellingene beg:
Strikk til 1 m FØR merkemasken,
ta m løs av, strikk 2 m sammen,
trekk den løse m over.
Fortsett i vrangbordstrikk til 1 m
før neste merkemaske, og fell på
samme måte, strikk p ut.
OBS:
M
før
og
etter
merkemasken, viser om m
skal strikkes r, eller vr
sammen. Er det 2 r m på hver
side av merkemasken, tas 1
m løs av, strikk 2 r sammen,
trekk den løse m over, er det
2 vr m på hver side av
merkemasken, tas 1 m løs av,
strikk 2 vr sammen, trekk den
løse m over.
Fortsett i vrangbordstrikk som m
viser, og gjenta fellingene på
hver 10. p i alt 11 ganger (=
(325) 355 (385) 415 (445) m).
Fortsett i vrangbordstrikk, til arb
måler (60) 61 (62) 63 (63) cm.
Fell for ermehull i hver side slik:
Strikk til 7 m før merkemasken,
fell de neste 15 m, strikk til 7 m
før neste merkemaske, fell 15 m,
og strikk p ut.
= (73) 81 (88) 96 (104) m til
hver forstykke, og (149) 163
(179) 193 (202) m til bakstykke,
og hver del strikkes ferdig for
seg

Forstykke:
Fell ytterligere til ermehull, på
annenhver
p
(6,5,3,3,2,1,1)
6,5,3,3,2,2,1
(6,5,4,3,3,2,1,1)
6,5,4,3,3,2,2,1,1
(6,5,4,3,3,2,2,1,1,1) m = (52)
59 (63) 69 (76) m, samtidig
settes et merke når det felles 2
m første gang.
Strikk til arb måler 8 cm før hel
lengde. Fell for halsringning (26)
30 (32) 34 (36) m, fell
ytterligere på annenhver p 2,2,1
m = (21) 24 (26) 30 (35) m.
Strikk til hel lengde, og sett m til
skulder på en hjelpep.
Strikk den andre siden på samme
måte men speilvendt.
Bakstykke:
Fell til ermehull i hver side som
på forstykke =(107) 119 (129)
139 (151) m.
Fortsett i vrangbordstrikk, til arb
måler 3 cm før hel lengde.
Fell de midterste (59) 65 (71) 73
(75) m for halsringning og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere på annenhver p
2,1 m = (21) 24 (26) 30 (35) m.
Strikk til hel lengde, og sett m til
skulder på en hjelpep.
Strikk den andre siden på samme
måte men speilvendt.
Strikk
eller
skuldermaskene sammen.

mask

Ermer:
Legg opp (67) 71 (75) 79 (83) m
på rundp nr 3½ og strikk
vrangbordstrikk frem og tilbake
1. p vrangsiden strikkes slik: *1
vr, 1 r*. Gjenta fra *-*, avslutt
med 1 vr.
Fortsett
i
vrangbordstrikk,
samtidig som det felles 1 m i
beg av hver p til det gjenstår
(27) 29 (31) 33 (35) m.
Fell av de resterende m i
vrangbordstrikk.
Montering:
Sy i ermene.
Sett på ermet, slik at ermets
nederste kant, sitter ut fra merke
på ermefellingen.

Ermehulls kanter:
Hekle krepsem langs ermehullet
(ikke over ermetoppen), med
heklenål nr 3.
Hekle litt fast i ca annenhver m.
Halskant:
Hekle med heklenål nr 3 slik:
(Beg fra arb høyre side).
Hekle 16 lm, vend med 1 lm og
hekle 15 fm tilbake.
Rad 1: Fortsett å hekl 1 fm i
hver m langs halsringningen.
Rad 2: Vend med 1 lm og hekle
1 fm i hver fm i bakerste
maskeledd, men hopp over ca
hver 13. fm.
Rad 3-6: Vend med 1 lm, og
hekle 4 raderer med fm (i
bakerste maskeledd), = 6 rader
med fm.
Rad 7: Vend med 1 lm, (fra
knapphullklaffens side) hekle (i
bakerste maskeledd) 6 fm, 5 lm,
spring
hopp
over
6
fm
(knapphull), fortsett med fm
raden ut.
Rad 8: Vend med 1 lm, og hekle
fm (i bakerste maskeledd). hekle
6 fm rundt knapphullets lm,
hekle raden ut.
Rad 9-10: Vend med 1 lm, og
hekle 2 rader med fm (i
bakerste maskeledd)
Rad
11:
Hekle
fm
over
knapphullklaffen, hekle videre
slik *10 fm, 1 i hver m (i
bakerste led), fell ved å hekle 2
fm (i bakerste ledd) sammen til
1*, gjenta fra *-* antall mulige
ganger raden ut
Rad 12: Vend og hekle fm
tilbake.
Rad 13-16: Vend med 1 lm, og
hekle 4 raderer med fm (i
bakerste maskeledd).
Rad 17-18: Gjenta rad 7 og 8
(knapphull nr 2)
Rad 19: Vend og hekle fm
tilbake.
Rad 20: (Hekles fra venstre
side) hekles som før, men
fortsett
ned
langs
knapphullsklaffen med 1 fm i ca
hver 2. rad.
Rad 21: Vend med 1 lm, hekle 1
fm i hver m (i bakerste ledd).
Klipp tråden.
Montering:
Sy i knapper.
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Nr 14
Jakke
Størrelse:
(S-M) L-XL (XXL-XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (108) 116 (124) cm
Hel lengde: (68) 70 (72) cm
Ermelengde: 26 cm alle str
Garn:
sandnes duett (55 % bomull,
45 % ull, 50 gram = ca 90
meter)
Garnmengde:
Lilla 4762: (700) 750 (850) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4
Heklenål nr 3 ½
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Merk:
Det er viktig at masketallet
stemmer hele tiden.
På str (S-M) (XXL-XXXL) skal
det i slutten av venstre forstykke
og
begynnelsen
på
høyre
forstykke på 19. mønsterrad
strikkes 4 m sammen til en m
(ikke 7 m sammen til en, som
det er tegnet i diagrammet).
Når det felles, strikkes de masker
som ikke er med i helt mønster
vr på rettsiden, rett på
vrangsiden.

Bakstykke:
Legg opp (115) 123 (131) m på
p nr 4 og strikk fram og tilbake 2
p ribb slik: Begynn med 2 vr,
strikk 1 r, 1 vr til 1 m gjenstår,
strikk 1 vr.
Strikk mønster etter diagram
(første p er fra rettsiden). Når
det er strikket 3 mønster i
høyden, felles 3 m i hver side
ved å la være å strikke kast i beg
og slutten av p på neste
mønster, strikk videre 1 mønster
i høyden, gjenta fellingen i neste
mønster, strikk 1 mønster i
høyden, gjenta fellingen i neste
mønster. Strikk til plagget måler
ca 48 cm alle str.
Fell for ermehull 8 m i hver side
= (81) 89 (97) m igjen. Strikk til
arb måler hel lengde. Avslutt
med helt mønster. Fell for
skulder (27) 30 (33) m i hver
side = (27) 29 (31) m igjen til
nakke. Strikk nakkem i ribb,
begynn med 1 vr, strikk 1 r, 1 vr
ut p. Strikk ribb fram og tilbake
til sammen 10 p. Fell av. Brett
nakkekanten
dobbel
mot
vrangsiden og sy til.
Venstre forstykke:
Legg opp (54) 58 (62) m og
strikk fram og tilbake 2 p ribb.
Begynn med 2 vr, strikk 1 r, 1 vr
til (4) 8 (4) m gjenstår.
Avslutt med (0) 4 (0) vr, 4 rett =
forkant som hele tiden strikkes i
glattstrikk. Vend og strikk 1 p
som m viser.
Strikk mønster etter diagram
med 4 glattstrikka forkantmasker
og fell i siden som på bakstykket.
Strikk til arb måler 44 cm. Nå
begynner
skråfelling
på
forkanten. Fell fra rettsiden slik:
Strikk til 6 m gjenstår, strikk 2 m
sammen.
Gjenta denne fellingen hver 4. p
til det er felt til sammen (6) 7 (8)
ganger, samtidig som det når arb
måler 48 cm, felles for ermehull
som på bakstykket.
Strikk til forstykket er like langt
som bakstykket = (31) 34 (37)
m. Fell av.
Sy sammen (27) 30 (33)
skuldemasker. De 4 forkantm
syes til enden av nakkekanten.
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Høyre forstykke:
Strikkes speilvendt av venstre
forstykke. Legg opp (54) 58 (62)
m og strikk fram og tilbake 2 p
ribb. Begynn med 4 r = forkant,
som
hele
tiden
strikkes
i
glattstrikk, strikk (0) 4 (0) vr, 1
vr, 1 r til 2 m gjenstår. Avslutt
med 2 vr. Vend og strikk 1 p som
m viser.
Strikk mønster etter diagram og
fell som på venstre forstykke.
Ermer:
Legg opp (59) 67 (75) m og
strikk fram og tilbake i ribb og
mønster som på bakstykket,
samtidig som det økes 1 m i hver
side av arb hver 7 cm til sammen
3 ganger. De økte m strikkes i
vr. Strikk til arb måler 26 cm.
Fell av.
Montering:
Sy sammen ermet, men la det
stå åpen 4 cm øverst på ermet.
Sy i ermet. Sy åpningen øverst i
ermesømmen
sammen
med
avfellingskanten for ermehull på
bolen.
Knyttesnor:
Hekle med heklenål nr 3 ½. Legg
opp 55 lm. Hekle 1 fm i hver m.
Klipp av tråden. Hekle en snor til
på samme måte. Sy snorene fast
der halsfellingen begynner.

Fell for ermehull slik: Strikk (0) 3
(0) 3 (0) 3 m. Sett ett merke =
ene side (for å få mønsteret likt i
begge sider).
Strikk (72) 78
(84) 90 (96) 102 m, sett ett
merke = andre side. Del arb ved
sidemerkene og strikk fram og
tilbake for- og bakstykket hver
for seg.

Nr 15
Kort eller lang vest
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (76) 82 (88) 94
(100) 110 cm
Hel lengde, kort vest: (62) 64
(66) 68 (70) 72 cm
Hel lengde, lang vest: (74) 76
(78) 78 (80) 82 cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
Garnmengde:
Kort vest: Hvitt 1001: (300)
300 (350) 350 (400) 450 gram
Lang vest: Gammelrosa 4622:
(400) 400 (450) 450 (450) 450
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4 og 4½
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 4 ½ =
10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (144) 156 (168) 180
(192) 204 m på p nr 4 ½ og
strikk rundt -1 p vr, 1 p r- 3
ganger = 3 riller. Strikk deretter
mønster etter diagram.
Strikk til arbeidet måler:
Kort vest: (39) 40 (41) 43 (44)
45 cm
Lang vest: (51) 52 (53) 54 (54)
55 cm.
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Bakstykke:
Fortsett med mønster fram og
tilbake. Fell for ermehull 4 m i
hver side, deretter 3,2,1,1 m i
begge sider annenhver p (pass
på at masketallet minker med
det antall masker som skal felles,
på grunn av mønsteret, må det
kanskje felles 1 m ekstra). Strikk
til det gjenstår 5 cm til hel
lengde. Fell for nakke slik: Strikk
(17) 18 (19) 20 (21) 22 m = ene
skulder, fell til det gjenstår (17)
18 (19) 20 (21) 22 m = andre
skulder. Strikk p ut.
Strikk hver side for seg og fell
3,1,1 m annenhver p langs
nakken. Strikk til arb måler hel
lengde. Fell av.
Forstykke:
Strikk fram og tilbake og fell for
ermehull som på bakstykket,
samtidig som det etter ca 2 cm
settes
et
merke
midt
på
forstykket til v-hals. Strikk høyre
og venstre side hver for seg, og
fell for v- hals 1 m annenhver p
til det gjenstår (12) 13 (14) 15
(16) 17 m. Strikk til hel lengde
og fell av.

Nr 16 A
Vest med pyntebånd
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 92 (96) 100
(108) cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (62)
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)

Montering:
Sy sammen på skuldrene. Strikk
opp ca (124) 128 (132) 136
(142) 146 m rundt halsen, med 1
midtmaske foran. Strikk 1 r og 1
vr, samtidig som det felles 1 m
på hver side av midtm hver p.
Strikk til kanten måler ca 2 ½
cm. Fell av.

Garnalternativ:
sandnes
mini
mandarin petit

Ermer:
Strikk opp langs ermeåpningen
ca (88) 90 (94) 96 (100) 104 m
på liten rundp nr 4 og strikk
glattstrikk rundt, samtidig som
det felles under ermet 1 m på
hver side av en midtm (midt
under ermet) annenhver p. Når
ermet måler ca 6 cm, felles jevnt
fordelt ca (8) 10 (12) 14 (16) 18
m. Strikk 1 r og 1 vr uten felling
ca 2 ½ cm. Fell av.

Tilbehør:
Silkebånd i passe lengde ca 150
– 180 cm

alpakka,

Garnmengde:
Koks 1088: (150) 150 (200) 200
(200) gram
Grå 1042: (100) 100 (100) 150
(150) gram

Veiledende pinner:
P nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp (256) 264 (276) 288
(308) m med koks og strikk
rundt i ribb, 2 r, 2 vr til arb måler
(23) 24 (25) 26 (27) cm. Strikk 1
omg rett og fell samtidig 16 m
jevnt fordelt = (240) 248 (260)
272 (292) m. Strikk en hullrad
slik: *2 r, 2 r sammen, 1 kast*
Gjenta fra *-* omg rundt.
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Skift til grå og sett en merketråd
i hver side med (120) 124 (130)
136 (146) m til hver del. Strikk
glattstrikk og fell samtidig de 6
midterste m på forstykket til vhals. Strikk fram og tilbake og
fell videre til v-hals 1 m, innenfor
1 kantm, hver 4. p, (18) 18 (19)
20 (21) ganger, slik: På høyre
forstykke strikkes 2 r sammen og
på venstre forstykke, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over.
Fell til ermehull når arb måler
(36) 37 (38) 39 (40) cm, 6 m i
hver side (3 m på hver side av
merkem). Strikk hver del ferdig
for seg.
Bakstykke:
Fell videre 3,2,1,1,1 m til
ermehull. Skift til koks når arb
måler 5 cm før hel lengde. Strikk
riller. Når arb måler 1 cm før hel
lengde felles de midterste (38)
38 (40) 42 (44) m til hals.
Fortsett med riller og fell videre
1,1 m i hver side = (28) 30 (32)
34 (38) m. Strikk til hel lengde.
Fell av.
Forstykkene:
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket samtidig som det
fortsetter med v-hals fellingene
= (28) 30 (32) 34 (38) m til hver
skulder. Når arb måler 2 cm før
hel lengde skiftes det til koks og
strikkes riller til hel lengde. Fell
av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Strikk opp rundt v-halsen med
koks, 1 m i hver m, men hopp
over ca hver 4 (m-tallet må være
delelig med 4+2). Beg og avslutt
i v-halsen. Strikk ribb 2 r, 2 vr,
avslutt med 2 r, i 2 cm. Fell av
med rette og vrange m.
Sy fast den høyre kanten på vhalsen langs de 6 avfelte m, og
sy fast den venstre kanten bak.
Strikk opp m rundt ermehullene,
1 m i hver m, men hopp over ca
hver 4 (m-tallet må være delelig
med 4). Strikk ribb, 2 r, 2 vr i 2
cm. Fell av med rette og vrange
m.
Trekk
silkebåndet
gjennom
hullrekken.

Strikk en hullrad slik: *2 r, 2 r
sammen, 1 kast* Gjenta fra *-*
omg rundt.
Skift til støvet blå og sett en
merketråd i hver side med (120)
124 (130) 136 (146) m til hver
del. Strikk glattstrikk og fell
samtidig de 6 midterste m på
forstykket til v-hals. Strikk fram
og tilbake og fell videre til v-hals
1 m, innenfor 1 kantm, hver 4.
p, (18) 18 (19) 20 (21) ganger,
slik: På høyre forstykke strikkes
2 r sammen og på venstre
forstykke, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over. Fell til
ermehull når arb måler (26) 27
(28) 29 (30) cm, 6 m i hver side
(3 m på hver side av merkem).
Strikk hver del ferdig for seg.

Nr 16 B
Kort vest
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 92 (96) 100
(108) cm
Hel lengde: (44) 46 (48) 50 (52)
cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
mandarin petit

alpakka,

Garnmengde:
Blågrå 5962: (100) 100 (150)
150 (150) gram
Støvet blå 7211: (100) 100
(100) 150 (150) gram
Tilbehør:
Silkebånd i passe lengde ca 150
– 180 cm
Veiledende pinner:
P nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp (256) 264 (276) 288
(308) m med blågrå og strikk
rundt i ribb, 2 r, 2 vr til arb måler
(13) 14 (15) 16 (17) cm. Strikk 1
omg rett og fell samtidig 16 m
jevnt fordelt = (240) 248 (260)
272
(292)
m.

Bakstykke:
Fell videre 3,2,1,1,1 m til
ermehull. Skift til blågrå når arb
måler 5 cm før hel lengde. Strikk
riller. Når arb måler 1 cm før hel
lengde felles de midterste (38)
38 (40) 42 (44) m til hals.
Fortsett med riller og fell videre
1,1 m i hver side = (28) 30 (32)
34 (38) m. Strikk til hel lengde.
Fell av.
Forstykkene:
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket samtidig som det
fortsetter med v-hals fellingene
= (28) 30 (32) 34 (38) m til hver
skulder. Når arb måler 2 cm før
hel lengde skiftes det til blågrå
og strikkes riller til hel lengde.
Fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Strikk opp rundt v-halsen med
blågrå, 1 m i hver m, men hopp
over ca hver 4 (m-tallet må være
delelig med 4+2). Beg og avslutt
i v-halsen. Strikk ribb 2 r, 2 vr,
avslutt med 2 r, i 2 cm. Fell av
med rette og vrange m.
Sy fast den høyre kanten på vhalsen langs de 6 avfelte m, og
sy fast den venstre kanten bak.
Strikk opp m rundt ermehullene,
1 m i hver m, men hopp over ca
hver 4 (m-tallet må være delelig
med 4). Strikk ribb, 2 r, 2 vr i 2
cm. Fell av med rette og vrange
m.
Trekk
silkebåndet
gjennom
hullrekken.
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Nr 17
Topp
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 92 (96) 100
(108) cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (62)
cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit
Garnmengde:
Grønn 9334: (150) 150 (200)
200 (200) gram
Lys grønn 9012: (100) 100 (100)
150 (150) gram
Tilbehør:
Silkebånd i passe lengde ca 150
– 180 cm
Veiledende pinner:
P nr 3
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp (256) 264 (276) 288
(308) m med grønn og strikk
rundt i ribb, 2 r, 2 vr til arb måler
(23) 24 (25) 26 (27) cm.

Strikk 1 omg rett og fell samtidig
16 m jevnt fordelt = (240) 248
(260) 272 (292) m. Strikk en
hullrad slik: *2 r, 2 r sammen, 1
kast* Gjenta fra *-* omg rundt.
Skift til lys grønn og sett en
merketråd i hver side med (120)
124 (130) 136 (146) m til hver
del. Strikk glattstrikk til arb
måler (36) 37 (38) 39 (40) cm.
Fell til ermehull 6 m i hver side
(3 m på hver side av merkem).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
Fell videre 3,2,1,1,1 m til
ermehull. Strikk til 2 cm før hel
lengde. Fell de midterste (44) 44
(46) 48 (50) m til hals. Videre
2,1,1,1 m i hver side = (22) 24
(26) 28 (32) m. Strikk til hel
lengde. Fell av.
Forstykke:
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket. Strikk til arb måler
(10) 10 (10) 11 (11) cm før hel
lengde. Fell de midterste (20) 20
(22) 24 (26) til hals, videre
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1 m annenhver
p. Strikk til hel lengde. Fell av.
Ermer:
Legg opp (92) 96 (100) 108
(116) m med grønn og strikk 3
omg ribb, 2 r, 2 vr. Fortsett 2
omg med glattstrikk. Fell for
ermetopp
(3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,
3,3)
3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,
3
(3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,
3,3,3)
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,
2,3,3,3
(3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
2,2,2,3,3,3) m. Fell av de
resterende m. Strikk et erme til
på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene.
Strikk opp m rundt halsen ca
(148) 148 (148) 152 (152) m.
Strikk vrangbord i 2½ cm. Fell av
med rette og vrange m.
Trekk
silkebåndet
gjennom
hullrekken.

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden

Nr 18
Jakke med rund sal
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 90 (95) 102
(110) 116 cm
Hel lengde, målt midt bak, inkl.
halskant: (53) 55 (57) 58 (59)
61 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 48
(49) 49 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
London sølv (20 gram = 150
meter)
Garnalternativ:
sisu
Garnmengder:
Koks 1088: (400) 450 (450) 500
(500) 550 gram
Mellomgrå 1053: 50 gram alle str
Lys grå 1042: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Svart 1099: 50 gram alle str
London sølv: 1 nøste
Tilbehør:
(9) 10 (10) 10 (11) 11 knapper
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2 ½ og 3
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For- og bakstykke:
Legg opp (237) 253 (265) 281
(297) 321 m med koks på p nr 2
½ og strikk 1 r, 1 vr fram og
tilbake til sammen 7 cm.
Skift til p nr 3, legg opp 6 nye m i
slutten av pinnen og strikk rundt.
Disse 6 m er oppklippsmasker og
er ikke med i mønster og i de
oppgitte masketall.
Strikk mønster etter diagram A,
fortsett med glattstrikk i koks.
Strikk til arbeidet måler (10) 11
(11) 12 (12) 12 cm, sett et merke
i hver side med (121) 129 (135)
143 (151) 163 m på bakstykke og
(58) 62 (65) 69 (73) 79 m på
hvert forstykke.
Strikk til 3 m før sidemerke, ta 1
m løs av, strikk 1 m, trekk den
løse m over, strikk 2 m, 2 r
sammen, strikk til 3 m før neste
sidemerke,
gjenta
fellingen.
Strikk 4 cm glattstrikk. Gjenta
sidefellingen.
Strikk
4
cm
glattstrikk. Gjenta sidefellingen.
Strikk 4 cm glattstrikk og gjenta
sidefellingen = til sammen 4
fellinger (16) m felt.
Strikk 5 cm glattstrikk. Nå økes i
hver side slik: Strikk til 1 m før
sidemerket, øk 1 m, strikk 2 m
rett, øk 1 m. Gjenta denne
økingen
i
andre
siden.
Sideøkingen gjentas 1 gang med
4 cm i mellom = (229) 245 (257)
273 (289) 313 m.
Strikk til arbeidet måler (35) 36
(37) 38 (38) 38 cm.
Fell for ermehull slik: Strikk (51)
55 (58) 62 (66) 72 m, fell 10 m,
strikk (107) 115 (121) 129 (137)
149 m, fell 10 m, strikk (51) 55
(58) 62 (66) 72 m. Legg arbeidet
til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (58) 60 (64) 68
m på p nr 2 ½ med koks og strikk
7 cm ribb 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 3 og strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det økes
jevnt fordelt til (64) 66 (68) 70
(74) 78 m. Strikk diagram A, tell
ut fra midt på ermet hvor
mønsteret
begynner.
Etter
diagram
A,
strikkes
koks
glattstrikk samtidig som det økes
1 m på hver side av første m ca
hver 7. omg. til det er (96) 100
(104) 108 (114) 118 m.
Strikk til ermet måler (46) 47
(48) 48 (49) 49 cm. Fell 10
masker midt under ermet. Strikk
et erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på samme
rundp som for- og bakstykket = i
alt (381) 405 (425) 449 (477)
509 m. Strikk (2) 3 (3) 4 (5) 5
cm glattstrikk. Fell jevnt fordelt
til (349) 373 (397) 421 (445)
469 m.
Strikk til det er strikket (3) 4 (5)
6 (7) 8 cm glattstrikk etter
sammenføyning. Strikk mønster
etter diagram og fell som
diagrammet viser.

Er det vanskelig å få det pent,
kan det strikkes belegg som syes
over klippekanten.
Halskant:
Sett
m
rundt
halsåpningen på p nr 2 ½, strikk
opp m over forkantene. Strikk
ribb med koks 1 r, 1 vr, samtidig
som det på 1. p felles 10 m jevnt
fordelt. Strikk til sammen 9 p
ribb. Husk siste knapphull på
høyre side.
Fell av med rette og vrange
masker.

Når diagrammet er ferdig strikket
(= (151) 159 (167) 177 (185)
191 m), skal det gjenstå ca 2 cm
før
hel
lengde.
Fell
av
oppklippsmaskene. La de andre
maskene være på pinnen til
halskant.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver
side
av
midten
i
oppklippsmaskene. Klipp opp.
Forkanter: Strikk opp m langs
forkanten med koks på p nr 2 ½,
ca 1 m i hver omgang, men hopp
over hver 4. Strikk 9 p ribb, 1 r,
1 vr. Fell av med rette og vrange
m.
På høyre side lages (9) 10 (10)
10 (11) 11 knapphull, når det er
strikket 6 p ribb. Det første 6 m
fra nedre kant og det siste på
halskanten. De andre jevnt
fordelt i mellom. Knapphullene
lages ved å felle 2 m, disse økes
igjen på neste p.
Brett inn klippekanten og sy den
til
med
små
sting.
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Nr 19
Lang lilla jakke
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 85 (91) 97 (103)
108 (113) cm
Hel lengde: (68) 70 (72) 74 (76)
78 (80) cm
Ermelengde: (47) 48 (49) 50 (50)
50 (50) cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Lilla 5037: (500) 550 (600) 650
(700) 750 (800) gram
Tilbehør:
6 knapper alle str
Veiledende pinner:
Nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (224) 240 (256) 272
(288) 304 (320) m på p nr 3 ½
og strikk mønster etter diagram
A slik: Begynn med 4 m rett (=
forkant og strikkes hele tiden
rett),
strikk
mønster
etter
diagram, begynn første gang ved
merket begynn her og gjenta
diagrammet til 4 m gjenstår
(diagrammet slutter siste gang
ved merket avslutt her), de 4
siste m er forkant og strikket rett
(riller).
Strikk mønster fram og tilbake
med denne inndeling til arb
måler (21) 22 (23) 24 (25) 26
(27) cm. Nå felles 8 m jevnt
fordelt ved å strikke 2 m vr
sammen i felt med 4 vr. Gjenta
denne fellingen etter 3 og 6 cm.
Strikk 4 cm. Fell en gang til i alle
vrange felt det ikke er felt i =
(198) 212 (226) 240 (254) 268
(282) m igjen.
Strikk til arb måler (35) 36 (37)
38 (39) 40 (41) cm.
Nå stikkes diagram B, samtidig
som det lages knapphull på
høyre side slik: Strikk 1 r, 2 rett
sammen, kast, fortsett som før
pinnen ut. Gjenta knapphullet
med (9) 9 (9) 10 (10) 10 (10)
rillers mellomrom. Strikk diagram
B til det er til sammen 6
flettevridninger. Fortsett med
diagram C, etter 1. p med felling
gjenstår (184) 197 (210) 223
(236) 249 (262) m.
Strikk til arb måler (48) 49 (50)
51 (52) 53 (54) cm. Del for
ermehull. Strikk (44) 47 (50) 54
(57) 60 (63) m, fell (8) 9 (9) 9
(9) 10 (10) m, strikk (80) 85
(92) 97 (104) 109 (116) m, fell
(8) 9 (9) 9 (10) 10 (10) m, strikk
(44) 47 (50) 54 (57) 60 (63) m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (80) 85 (92) 97 (104) 109
(116) m. Strikk mønster som
før fram og tilbake og fell for
ermehull i hver side annenhver
p 2,1,1 m. Strikk til arb måler
hel lengde. La m være på p.
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Forstykke:
= (44) 47 (50) 54 (57) 60 (63)
m. Strikk forkant, knapphull og
mønster som før og fell for
ermehull som på bakstykket.
Strikk til arb måler (6) 6 (7) 7
(8) 8 (8) cm før hel lengde. Nå
felles for halsringning. Sett de
første (11) 12 (13) 14 (15) 16
(17) m på en hj.p (forkantm
inkl.). Strikk mønster som før og
fell videre for hals annenhver p
4,2,1,1,1,1 m = (19) 21 (23) 26
(28) 30 (32) m til skulder. Strikk
til forstykket er like langt som
bakstykket.
Strikk andre forstykke på samme
måte.

Ermer:
Legg opp (52) 54 (56) 58 (60)
62 (64) m på p nr 3 ½. Strikk
mønster etter diagram B til
sammen 7 cm, tilpass mønsteret
slik at de kommer en flette midt
på ermet.
Fortsett med diagram C. Øk 1 m
på beg av omg = merkem og
strikkes hele tiden vr. Øk 1 m på
hver side av merkem hver 2 cm
til det er (90) 94 (98) 102 (108)
112 (116) m. De økte m strikkes
etter hvert med i mønsteret.
Strikk til ermet måler (47) 48
(49) 50 (50) 50 (50) cm.
Fell 9 m midt under ermet og
strikk fram og tilbake samtidig
som det felles i hver side
annenhver
p
4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4,5 m.
Fell av de gjenstående m på en
gang.
Montering:
Mask eller sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Bruk p nr 3. Ta med de avsatte
halsmaskene og strikk opp m
rundt halskanten ca (92) 96
(100) 104 (108) 112 (116) m.
Strikk 2 riller, lag det siste
knapphullet, strikk ytterligere 2
riller. Fell av.

Nr 20
Genser i sisu
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (78) 84 (90) 96
(102) cm
Hel lengde: (50) 52 (54) 56) 58
cm
Ermelengde målt under ermet,
fra brettekanten:
(47) 47 (49) 49 (50) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Grå 1032: (300) 350 (400) 400
(450) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp (224) 240 (256) 272
(288) m på rundp nr 3.
Strikk rundt i glattstrikk 3 cm.
Strikk en brettekant slik: *2 r
sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*
omg rundt.
Sett en merketråd i hver side
med (112) 120 (128) 136 (144)
m til hver del.
Fortsett i glattstrikk til arb fra
brettekanten måler (10) 10 (11)
11 (12) cm.
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Strikk *1 m r, 2 r sammen, strikk
glattstrikk til 3 m gjenstår før
merketråden, 2 vridd r sammen
1 r*, merketråd, gjenta fra *-*
omg rundt.
Gjenta fellingen hver 4 cm til det
er felt i alt 4 ganger = (208) 224
(240) 256 (272) m.
Strikk (6) 7 (7) 8 (8) cm
glattstrikk.
Strikk en omg samtidig som det
økes slik: *1 r, øk 1 m, strikk til
1 m før merketråden, øk 1 m, 1
r*, sidemerke, gjenta fra *-*
omg rundt = (212) 228 (244)
260 (276) m.
Strikk til arb måler (32) 33 (33)
35 (36) cm.
Fell 12 m i hver side (6 m på
hver side av hvert sidemerke).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (54) 54 (56) 58 (60) m
på strømpep nr 3.
Strikk rundt i glattstrikk 3 cm
Strikk en brettekant slik: *2 r
sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*
omg rundt.
Første og siste m er merkem, og
det økes 1 m på hver side av
merkem, ca hver (2½) 2½ (2½)
2 (2) cm til i alt (84) 88 (94) 98
(104) m.
Strikk til ermet måler (fra
brettekant) (47) 47 (49) 49 (50)
cm.
Fell 12 m midt under ermet.
Legg arb til side og strikk et
erme til.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen =
(332) 356 (384) 408 (436) m.
Sett en merketråd i hver
sammen føyning.
Strikk 1 omg r over alle m,
samtidig som det strikkes 2 r
sammen i hver sammenføyning
(1 fra hver side av merketråden,
denne m danner en merkem) =4
m felt.
Klipp av tråden, Del arb midt
foran, alle ytterligere p beg
herfra.
Strikk videre frem og tilbake i
glattstrikk. Strikk 1 p vr fra
vrangsiden.

Neste p, strikk 2 r, 3 m mønster
etter diagram, 2 r sammen,
*strikk glattstrikk til det gjenstår
3 m før merkem, ta 1 m løst av,
strikk 1 r, trekk den løse masken
over, strikk 3 m mønster etter
diagram, 2 m r sammen*. Gjenta
denne
fellingen
ved
hver
sammenføyning.
Strikk glattstrikk til det gjenstår
7 m, ta 1 m løst av, strikk 1 r,
trekk den løse masken over,
strikk 3 m mønster etter diagram
2 r.
Vend og strikk vr tilbake OBS:
De 2 først og 2 siste m strikkes
hele tiden r (=riller).
Disse 2 p danner fellingene og
gjentas hele tiden, m i mønsteret
gjentas som diagrammet viser.
Når forstykke og ermet møtes
strikkes fra halssiden 2 kantm, 1
r, 2 r sammen, strikk videre med
raglanfelling som før til 5 m
gjenstår, strikk 2 r sammen, 1 r,
2 kantm. Gjenta denne til alle 3
flettem fra forstykket er felt. De
2 rette kantm skal fortsette.
Strikk videre og fell for raglan til
arb måler hel lengde.
Fell av alle m unntatt de 6 første
og 6 siste.
Sett et merke midt bak.
Disse 6 m strikkes vider hver for
seg med 2 r m (rille) og 3 m
flette (diagram) 1 kantm r.
Strikk til arb når merket midt bak
(litt stramt).
Strikk de andre 6 m på samme
måte men speilvendt.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Sy kantene pent til midt bak.
Sy til brettekanten på baksiden
av bol og ermer med løse sting.

Strikkefasthet:
15 m glattstrikk med 1 tråd sisu,
1 tråd kitten mohair på p nr 6
= 10 cm
Hele plagget er strikket i
dobbelt garn, 1 tråd sisu og 1
tråd kitten mohair.
Farge 1: Beige kitten mohair og
natur sisu
Farge 2: Brun kitten mohair og
sisu
Farge 3: Mørk olivengrønn kitten
mohair og sisu
Farge 4: Rød kitten mohair og
sisu

Nr 21
Jakke i kitten mohair og
sisu
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: ca (84) 89 (94) 99
(104) 110 (115) cm
Hel lengde, målt midt bak ca:
(68) 69 (70) 71 (72) 73 (74) cm
Ermelengde: (45) 46 (46) 47
(47) 48 (48) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
Garnmengde:
kitten mohair:
Beige 2331: (200) 200 (200) 250
(250) 250 (300) gram
Mørk olivengrønn 8972: 50 gram
alle str
Brun 2982: 50 gram alle str
Rød 4219: 50 gram alle str
sisu:
Natur 1012: (200) 200 (250) 250
(250) 300 (300) gram
Mørk olivengrønn 9072: 50 gram
alle str
Brun 3082: 50 gram alle str
Rød 4235: 50 gram alle str
Tilbehør:
8 knapper alle str
Veiledende pinner:
Nr 5 og nr 6
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For og bakstykke:
Legg opp (121) 129 (137) 145
(153) 161 (169) m på p nr 5
med farge 1 og strikk fram og
tilbake 8 p ribb, 1 r, 1 vr.
Skift til p nr 6 og strikk mønster
etter diagram A. På første p økes
5 m (= oppklippsmasker) på
slutten av p og det strikkes
rundt. Oppklippsmaskene er ikke
med i oppgitte masketall.
Når diagram A er ferdig, fortsett
med glattstrikk i farge 1 til arb
måler (29) 30 (31) 32 (33) 33
(33) cm.
Skift til p nr 5 og strikk ribb 1 r,
1 vr, men på første p felles (10)
10 (12) 12 (12) 14 (14) m jevnt
fordelt. Strikk til sammen (7) 7
(8) 8 (8) 8 (8) cm ribb.
Skift til p nr 6 og øk (10) 10 (12)
12 (12) 14 (14) m jevnt fordelt
(tilsvarende fellingen før ribben).
Strikk glattstrikk til arb måler
(44) 45 (45) 47 (48) 49 (49) cm.
På neste p felles for ermehull
slik: Strikk (27) 29 (31) 33 (35)
37 (39) m, fell 6 m, strikk (55)
59 (63) 67 (71) 75 (79) m, fell 6
m, strikk (27) 29 (31) 33 (35) 37
(39) m.
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) 36 (38)
40 (42) m med farge 1 på p nr 5
og strikk 8 omg ribb 1 r, 1 vr
rundt. Begynn med 1 vr =
merkem, strikk ribb (1 r, 1 vr),
avslutt med 1 r.

Skift til p nr 6 og strikk mønster
etter diagram A, tell ut fra midt
på ermet hvor mønsteret
begynner, samtidig som det økes
1 m på hver side av merkem ca
hver 3. cm til det er (52) 56 (56)
60 (64) 64 (68) m. Etter diagram
A strikkes glattstrikk i farge 1 til
ermet måler (45) 46 (46) 47
(47) 48 (48) cm.
Fell 6 m midt under ermet. Legg
arb til side og strikk et erme til
på samme måte.

på forkanten. Fell av passe
stramt.
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper.

Rund sal:
Sett ermene inn på bolen =
(201) 217 (225) 241 (257) 265
(281) m.
Strikk mønster etter diagram B
og fell som diagrammet viser til
arb måler (6) 6 (7) 7 (7) 8 (8)
cm før hel lengde. Fell for
halsringning.
Fell
de
5
oppklippsmaskene og 8 m på
hver side av disse.
Strikk fram og tilbake og fell 2 m
i hver side annenhver p hele
tiden. Når hele diagrammet er
strikket, strikk med farge 1 til hel
lengde. Fell av.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver
side
av
midten
i
oppklippsmaskene. Klipp opp.
Forkanter:
Strikk opp m med farge 1 på p nr
5 langs forkanten, ca 1 m i hver
omgang, men hopp over hver 4.
Strikk 8 p ribb, 1 r, 1 vr. Fell av
med rette og vrange m.
På høyre side lages 7 knapphull
når det er strikket 4 p ribb. Det
første 6 m fra nedre kant og det
siste ca 3 cm før halskanten. De
andre jevnt fordelt i mellom.
Knapphullene lages ved å felle 3
m, disse legges opp igjen på
neste p.
Brett inn klippekanten og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over.
Halskant:
Strikk opp m med farge 1 på p nr
5, ca 7 m på 5 cm. Begynn på
enden av forkanten, fortsett
rundt halsen og på enden på
andre forkant. Strikk 8 p ribb, på
femte pinne lages knapphull som
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