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Strikk mønster etter diagram A
Etter diagram A, strikkes i lys grå
til arbeidet måler (12) 13 (14) 14
(15) 15 cm, settes et merke i
hver side med (117) 127 (135)
141 (151) 163 m på bakstykket
og (56) 60 (65) 68 (72) 78 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, ta 1 m løs av,
strikk 1 m rett, trekk den løse m
over, gjenta fellingen i andre
siden. 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 2 ganger
med 3 cm i mellom = (225) 243
(261) 273 (291) 315 m.
Strikk til arbeidet måler (36) 37
(38) 39 (40) 40 cm.
Fell for ermehull slik: Strikk (50)
54 (59) 62 (67) 72 m, fell 10 m,
strikk (105) 115 (123) 129 (137)
151 m, fell 10 m, strikk (50) 54
(59) 62 (67) 72 m. Legg arbeidet
til side og strikk ermene.

Nr 1
Jakke med rund sal
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 92 (98) 104
(110) 118 cm
Hel lengde, målt midt bak ca:
(56) 58 (60) 62 (64) 64 cm
Ermelengde: (47) 47 (48) 48
(48) 48 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnalternativ:
sandnes mini alpakka
Garnmengder:
Lys grå 1032: (350) 350 (400)
400 (450) 450 gram
Rød 4219: 50 gram alle str
Brun 3082: 50 gram alle str
Gul 2117: 50 gram alle str
Mørk grønn 9072: 50 gram alle
str
Lys grønn 9544: 50 gram alle str
Tilbehør:
(9) 10 (10) 10 (11) 11 knapper
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden

Ermer:
Legg opp (56) 56 (60) 60 (64) 68
m på p nr 2 ½ med lys grå og
strikk 8 cm ribb 2 r, 2 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 lys grått 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 (47) 47
(48) 48 (48) 48 cm.
Fell 10 m midt under ermet.
Strikk et erme til på samme
måte.

For- og bakstykket:
Legg opp (246) 266 (286) 298
(318) 342 m med lys grå på p nr
2 ½ og strikk 2 r, 2 vr fram og
tilbake til sammen 8 cm.
Skift til p nr 3, legg opp 6 nye m i
slutten av p og strikk rundt. Disse
6 m er oppklippsmasker og er
ikke med i mønster og i de
oppgitte masketall.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som masketallet korrigeres til
(229) 247 (265) 277 (295) 319 m
ved å felle (17) 19 (21) 21 (23)
fordelt.
23
m
jevnt

2

Bærestykket:
Sett ermene inn på samme
rundp som for- og bakstykket
over de avfelte sidem = i alt
(377) 403 (429) 449 (479) 511
m. Strikk (2) 2 (3) 4 (5) 5 cm
glattstrikk. Fell jevnt fordelt til
(343) 367 (391) 409 (427) 451
m.
Strikk mønster etter diagram B
og fell som diagrammet viser.
er
ferdig
Når
diagrammet
strikket, strikkes 2 omg lys grå,
samtidig
som
masketallet
reguleres på andre omg til (139)
145 (151) 157 (163) 167 m. Nå
skal det gjenstå ca 2 cm før hel
lengde. Fell av oppklippsm. La de
andre m være på pinnen til
halskant.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver
side
av
midten
i
oppklippsm. Klipp opp.
Forkanter: Strikk opp m langs
forkanten med lys grå på p nr 2
½, ca 1 m i hver omg, men hopp
over hver 4. Strikk 9 p ribb, 2 r,
2 vr. Fell av med rette og vrange
m. På høyre side lages (9) 10
(10) 10 (11) 11 knapphull på 6.
p. 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 legges opp igjen på
neste pinne.
Brett inn klippekanten og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over
klippekanten.
Halskant: Sett maskene rundt
halsåpningen på p nr 2 ½, strikk
opp m over forkantene. Strikk
ribb med lys grå 2 r, 2 vr 9 p.
Husk siste knapphull.
Fell av med rette og vrange m.

Jakke:

Nr 2
Fana
Størrelse:
(2) 4-6 (8) 10-12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 70 (76) 81 cm
Hel lengde: (36) 40 (45) 50 cm
Ermelengde: (24) 29 (34) 38 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Jakke:
Rød 4219: (250) 250 (300) 350
gram
Natur 1002: (150) 150 (200) 250
gram
Knebukse:
Rød 4219: (200) 250 (300) 350
gram
Strømper:
Rød 4219: (100) 100 (150) 150
gram
Natur 1002: (50) 50 (50) 50
gram
Pannebånd:
Rød 4219: (50) 50 (50) 100
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 knapper
Elastikk til buksen
3

Legg opp (151) 163 (175) 187 m
med rødt på rundp nr 3.
Strikk 1 r, 1 vr, frem og tilbake
2 cm.
Når arb måler 1½ cm strikkes 1
knapphull
(se
forklaring
forkanter).
Sett de 8 første og 8 siste m på
en hjelpetråd (til forkanter).
Legg opp 4 m midt foran
(oppklippsm, disse m strikkes
ikke i mønster).
Skift til rundp nr 3 ½ og strikk
mønster rundt etter diagram A.
Strikk mønster videre etter
diagram B, på 2. omg økes jevnt
fordelt til (145) 157 (169) 181 m
(de 4 m midt foran er ikke
medregnet,
heller
ikke
forkantene).
Gjenta diagram B til arb måler
(20) 23 (26) 29 cm OBS: Avslutt
med en stripe i natur.
Strikk mønster etter diagram C,
videre strikkes diagram B til arb
måler hel lengde.
Sett m på en hjelpep.

Ermer:
Legg opp (36) 36 (42) 42 m med
rødt på strømpep nr 3.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 1
r, 1 vr, 2 cm.
Skift til strømpep nr 3 ½, og
strikk mønster etter diagram A.
Fortsett med diagram B, men på
2 omg økes jevnt fordelt til (47)
47 (53) 53 m.
Videre økes 2 m på undersiden
av ermet (1 m på hver side av en
vr merke m) ca hver (3 ½) 3 (4)
3 ½ cm, til i alt (57) 61 (65) 69
m.
Strikk til arb måler (24) 29 (34)
38 cm.
Vend arb og strikk 2 cm
glattstrikk (til belegg).
Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy maskinsømmer midt foran og
øverst i hver side, tilsvarende
bredden på ermet, og klipp opp.
Strikk
eller
mask
sammen
skuldrene i den farge som passer
best, MEN la det stå igjen (17)
18 (19) 20 m på hvert forstykke
ved halskanten, og (35) 37 (39)
41 m på bakstykke.
Sy i ermene.
Hette:
Sett m fra halskanten over på p
nr 3, samtidig som det strikkes
opp 1 m ved hver skulder = (71)
75 (79) 83 m.
Strikk 1 r, 1 vr, frem og tilbake
(4) 4 (5) 5 cm.
Skift til p nr 3 ½, og strikk 1 p r
fra rettsiden, samtidig som det
økes jevnt fordelt til (76) 82 (88)
94 m.
Strikk videre fram og tilbake i
glattstrikk og mønster etter
diagram B, til hetten måler (21)
23 (25) 27 cm.
rettside
Legg
hetten
mot
rettside, og strikk 1 m fra hver p
sammen, samtidig som det felles
av.
Tvinn en snor i rødt på ca 20 cm,
og en i natur på ca 15 cm. lag en
dusk i hver snor, og sy snorene
fast i spissen på hetten.

Forkanter:
Sett de 8 m på venstre side fra
hjelpetråden over på p nr 3.
Legg opp 3 m på innsiden (til
belegg, disse m strikkes i
glattstrikk).
Strikk 1 r, 1 vr.
Sy til kanten etter hvert, pass på
å holde hetten litt inn når kanten
sys til. Når kanten rekker rundt
hetten settes merker på venstre
forkant til (6) 6 (7) 7 knapper
(den
nederste
der
hvor
vrangborden slutter). Fortsett
med kanten på høyre side, men
strikk knapphull, 3 m fra kanten
over 2 m.
Mask forkanten sammen med de
avsatte m på høyre forkant,
samtidig som det lages et
knapphull.
Knapphull: Fell 2 m, på neste p
legges 2 nye m opp over de felte.
Sy til belegget på vrangsiden.

Knebukser:
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Stussvidde: ca (55) 59 (63) 68
(73) cm
Benlengde: (30) 36 (41) 47 (52)
cm
Begynn øverst i livet.
Legg opp (100) 106 (112) 122
(132) m med rødt på rundp nr 3,
og strikk 2 ½ cm glattstrikk, 1
omg vr til brettekant.
Videre strikkes 1 r, 1 vr i 2 ½
cm.
Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg
r, samtidig som det økes (22) 24
(26) 28 (30) m jevnt fordelt =
(122) 130 (138) 150 (162) m.
Sett et merke i hver side med
(61) 65 (69) 75 (81) m på hver
halvdel. Sett også et trådmerke
midt i en m foran og bak =
midtm for øking. Strikk buksen
høyere bak slik: Beg fra retten
før merkem midt bak og strikk 7
r, vend og strikk 13 vr, vend og
strikk 6 m mer for hver gang i alt
(4) 4 (4) 5 (5) ganger på hver
side
av
merket.
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Fortsett rundt over alle m,
samtidig som det økes 1 m på
hver side av merkem midt bak
hver 3 cm i alt 3 (3) 4 (4) 4
ganger = (128) 136 (146) 158
(170) m. Når arb midt foran fra
brettekanten måler (19) 20 (21)
22 (23) cm, økes 1 m på hver
side av merket både foran og bak
annenhver omg i alt (6) 6 (7) 7
(7) ganger = 152 (160) 174
(186) 198 m. Del arb midt foran
og midt bak med (76) 80 (87) 93
(99) m på hvert ben og strikk
hvert ben for seg på strømpep nr
3 ½.
Fell 2 m på innsiden hver (2 ½) 3
(2 ½) 2 (2 ½) cm til det gjenstår
(62) 64 (65) 67 (71) m.
Strikk til benet måler (20) 24
(28) 32 (36) cm, på siste omg
reguleres m tallet til (62) 64 (66)
68 (72) m.
Skift til strømpep nr 3 og strikk 1
r, 1 vr, 4 cm.
Fell av med r og vr m.
Strikk det andre benet på samme
måte.
Montering:
Brett belegget mot vrangen og sy
til med løse sting. Trekk en passe
stram
elastikk
gjennom
løpegangen i livet.

Strømper:
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Legg opp (52) 58 (58) 60 m med
rødt på strømpep nr 3.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 1
r, 1 vr, 7 cm.
Skift til strømpep nr 3 ½ og
strikk glattstrikk.
Sett en merketråd midt bak og
strikk mønster etter diagram B.
Fell 1 m på hver side av
merketråden ca hver (2) 2 (2 ½)
2 ½ cm til det gjenstår (36) 40
(40) 44 m.
Når arb måler ca (29) 33 (37) 43
cm, lages hæl over halvparten av
m med rødt.
Strikk til 1 m gjenstår på den
ene siden, vend og strikk til det
gjenstår 1 m på andre siden,
vend og strikk 1 m mindre i hver
side for hver gang til det gjenstår
ca
8
m
på
midten.

Vend og strikk 1 m mer for hver
p, men for at det ikke skal bli
hull i skjøtene tas tråden opp
mellom siste midt m og neste m.
Denne tråden settes vridd på p
og strikkes sammen med neste
m. Fortsett på samme måte til
alle m er strikket.
Fortsett videre over alle m og
med mønster etter diagram B, til
foten (inkl hælen) måler (13) 15
(17) 19 cm.
Skift til rødt garn og fell for tå, 1
m i beg av hver p, annenhver
omg til det gjenstår 8 m.
Klipp av tråden, og trekk den
gjennom alle m på en gang.
Fest tråden.

Pannebånd:
Legg opp (96) 104 (108) 112 m
på en liten rundp nr 3½.
Strikk (9) 9 (12) 12 omg rundt i
glattstrikk,
1
omg
vr
til
brettekant, strikk glattstrikk (18)
18 (24) 24 omg, 1 omg vr, (9) 9
(12) 12 omg glattstrikk.
Fell av.
Brett
oppleggog
avfellingskanten mot hverandre
på vrangsiden, og sy kantene
sammen med løse sting.

Nr 3
Hel dress
Størrelse:
(0-3) 6 mnd (1) 1½ (2) år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 67 (70) 73 (76)
cm
Hel lengde: ca (53) 57 (61) 66
(71) cm
Benlengde: (18) 20 (22) 24 (26)
cm
Ermelengde: (16) 18 (20) 23
(25) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde, dress og lue:
Rød 4219: (200) 200 (250) 300
(350) gram
Natur 1012: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Tilbehør:
(5) 6 (6) 7 (7) knapper
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden
Beg nederst på det ene benet.
Legg opp (40) 44 (48) 52 (56) m
med rødt på strømpep nr 2½ og
strikk 1 r, 1 vr rundt i (5) 5 (6) 6
(7) cm.
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Skift til p nr 3 og strikk med
glattstrikk og mønster etter
diagram A. samtidig som det på
1 omg økes jevnt fordelt til (66)
72 (78) 84 (90) m.
Når diagram A er ferdig strikket,
fortsett med glattstrikk og rødt.
Siste m på omg er merkem, og
det økes 1 m på hver side av
denne hver 4. omg til i alt (98)
104 (110) 118 (124) m.
Når benet (med vrangborden
brettet dobbelt) måler (18) 20
(22) 24 (26) cm, settes m på en
hjelpepinne og det strikkes 1 ben
til på samme måte.
Sett begge bena inn på rundp nr
3 med økingene mot hverandre,
den ene merkemasken skal være
midt bak og den andre midt
foran = i alt (196) 208 (220) 236
(248) m.
Fortsett rundt, samtidig som det
felles 1 m på hver side av
merkem både foran og bak
annenhver omg i alt (8) 8 (8) 9
(9) ganger = (164) 176 (188)
200 (212) m.
Fell ytterligere 1 gang på
bakstykke = (162) 174 (186)
198 (210) m. Fell av de 5
midterste m foran (= merkem +
2 m på hver side av denne).

Legg opp 4 nye m til å klippe i
over disse 5 m. De 4 oppklippsm
holdes
hele
tiden
utenfor
mønsteret.
Nå strikkes også merkem midt
bak i glattstrikk.
Når arb fra sammenstrikkingen
av bena måler (17) 19 (21) 23
(25) cm, settes et merke i hver
side med (81) 87 (93) 99 (105)
masker til forstykke – inkl de 4
oppklippsm, og (80) 86 (92) 98
(104) m til bakstykket.
Strikk buksen høyere bak slik:
Beg ved det ene sidemerket og
strikk over bakstykket til det
andre sidemerket, vend og strikk
til 8 m gjenstår før sidemerket,
vend og strikk til 8 m gjenstår
før det andre sidemerket, vend
og strikk 8 m mindre for hver
gang i alt (3) 3 (4) 4 (5) ganger i
hver
side.
Fortsett
med
glattstrikk rundt over alle m.
Når arb fra sammenstrikkingen
av bena måler (22) 24 (26) 28
(31) cm – målt midt foran –
strikkes mønster etter diagram
B. Beg midt foran ved pilen i
diagrammet.
Strikk til (3) 3 (3) 4 (4) cm før
hel lengde.
Fell til halsringning midt foran
(17) 19 (21) 25 (27) m – inkl de
4 oppklippsm og strikk resten av
mønsteret fram og tilbake. Fell
videre ved halssiden annenhver p
2,2,1,1 masker = (26) 28 (30)
31 (33) masker til skulder.
Når arb måler ca 1 ½ fra hel
lengde felles de midterste (26)
28 (30) 34 (36) maskene på
bakstykket.
Fell ytterligere 1 m ved halssiden
= (26) 28 (30) 31 (33) m til
skulderen.
Strikk til hel lengde.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte men speilvendt.

Ermer:
Legg opp (36) 36 (40) 40 (44) m
med rødt og strømpep nr 2 ½.
Strikk 1 r, 1 vr i (2) 2 (3) 3 (4)
cm, samtidig som det på siste
omg økes jevnt fordelt til (55) 55
(61) 61 (67) masker.
Skift til strømpep nr 3, og strikk
glattstrikk og mønster etter
diagram A, videre mønster etter
diagram C til hel lengde, tell ut
fra midt på erme hvor mønsteret
beg.
Siste m på hver omg strikkes
hele tiden vrangt og det økes 1
m på hver side av denne hver 1
½ cm til i alt (65) 73 (79) 85
(89) masker.
Strikk til ermet måler ca (16) 18
(20) 23 (25) cm, vreng arb og
strikk 5 omg glattstrikk frem og
tilbake til belegg.
Fell løst av.
Montering:
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden. Sy små,
tette maskinsømmer her og
langs oppklippsm midt foran.
Klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (73) 77 (81) 85
(89) m med rødt og p nr 2 ½.
Strikk 15 p vrangbord og fell av
med r og vr m. Brett kanten
dobbel mot vrangen og sy til
med løse sting.
Stolper:
Strikk opp langs knappesiden
(inkl den doble halskanten) med
rødt, og p nr 2 ½ ca 14-15 m pr
5 cm og strikk i alt 6 p
vrangbord.
Fell av med r og vr m.
Merk av til (5) 6 (6) 7 (7)
knapper. Den øverste ca 3 m fra
kanten, den nederste ca 6 m fra
kanten og de øvrige med jevne
mellomrom.
Strikk den andre siden på samme
måte, men med knapphull på 3.
p, hvert over 2 m.
Legg stolpene over hverandre
nederst, og sy fast langs de
avfelte midtmaskene.
Sy i knapper. Sy i ermene.
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Lue:
Størrelse:
(0-6) mnd 1-2 år
Legg opp (108) 120 m med rødt
og liten rundp nr 2 ½.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr i 2 cm.
Skift til p nr 3 og strikk mønster
D, strikk til luen måler ca (14) 18
cm, slutt med en hel stripe.
Strikk så med den følgende
stripefargen: 1 omg r, så 2 r
sammen omg rundt. Strikk 1
omg r, så 2 r sammen omg
rundt.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom resten av m og fest
godt.
Lag en dusk i natur, og sy fast i
toppen.
Øreklaffer: Legg opp 18 m med
rødt på p nr 3 og strikk
glattstrikk (1 r kantm i hver
side). Etter 2 ½ cm strikkes fra
rettsiden slik: *1 r, 1 m løst av,
1 r, trekk den løse m over, 12 m
r, 2 r sammen, 1 r*. Gjenta fra
*-* med 2 m mindre mellom
fellingene til det gjenstår 4 m.
Skyv da alle m over til den andre
siden av p og strikk 4 m r.
Fortsett på denne måten over de
4 m til snoren er ca 20 cm lang.
Fell av ved å trekke tråden
gjennom m.
Strikk en klaff til på samme
måte.
Sy
klaffen
til
luen
under
vrangborden, med ca 6-8 cm
avstand til hverandre midt bak.

Nr 4
Kjole
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 95 (101) 108
(114) cm
Vidde nede: (105) 111 (117) 123
(129) cm
Hel lengde: (95) 97 (99) 101
(103) cm

Gjenta fellingene på hver 7. omg
ytterligere 4 ganger = (116) 124
(132) 140 (148) m.
Når arb måler (69) 70 (72) 73
(75) cm, strikkes mønster etter
diagram B.
Når arb måler (75) 76 (78) 79
(81) cm, felles 6 m i hver side til
ermehull (3 m på hver side av
merketråden),
og
hver
del
strikkes ferdig for seg.
Etter diagram B strikkes arb
ferdig i koks.

Bakstykke:
= (52) 56 (60) 64 (68) m.
Fell ytterligere for ermehull i hver
side, på annenhver p (2,1,1)
2,1,1,1
(2,2,1,1)
2,2,1,1
(2,2,1,1,1) m = (44) 46 (48) 52
(54) m.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett de midterste (18) 18 (20)
22 (22) m på en hjelpep til
halsringning, og (13) 14 (14) 15
(16) m på hjelpep til hver
skuldre.
Forstykke:
Strikk og fell som på bakstykke
til arb måler 5 cm før hel lengde.
Sett de midterste (10) 10 (12)
12 (14) m på en hjelpep til
halsringning og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell ytterligere ved halssiden, på
annenhver
p
(2,1,1)
2,1,1
(2,1,1) 2,2,1 (2,1,1) m.
Strikk til arb måler hel lengde og
sett (13) 14 (14) 15 (16) m på
en hjelpep til skulder.
Strikk skuldrene sammen.

Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Koks 1088: (700) 750 (800) 850
(900) gram
Lys grå 1042: (50) 100 (100)
100 (100) gram
Natur 1002: (50) 100 (100) 100
(100) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 7

Hals:
Strikk opp med koks på rundp nr
7, jevnt fordelt rundt halsen.
Strikk 1 omg glattstrikk og øk
jevnt fordelt til (84) 84 (88) 88
(88) m. Strikk rundt i ribb, 2 r, 2
vr i alt 20 cm. Skift til lys grå og
strikk 1 omg vrang. Strikk
deretter 3 omg ribb, 2 r, 2 vr
som før. Fell av med rette og
vrange m.

Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (156) 164 (172) 184
(192) m, med koks og rundp nr
7.
Strikk rundt i ribb 2 r, 2 vr til arb
måler 6 cm.
Fortsett
rundt
i
glattstrikk,
samtidig som m-tallet på 1. omg
reguleres til (136) 144 (152) 160
(168) m.
Strikk 2 omg med koks.
Fortsett med mønster etter
diagram A, 1 gang.
Strikk 2 omg koks.
Sett 1 merketråd rundt de 2
midterste m i hver side. (Første
og siste m er merkem, og 2 m i
motsatt side).
Fell i sidene slik: Strikk 1 m, 2 r
sammen, strikk til 2 m før
merkem, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, strikk 2
merkem, 2 r sammen, strikk til 2
m før siste merketråd, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over,
strikk siste m r (=4 m felt).

Ermer:
Legg opp (36) 36 (40) 44 (44) m
med koks på p nr 7. Strikk ribb 2
r, 2 vr rundt til arb måler 6 cm.
Strikk glattstrikk og fell på 1.
omg jevnt fordelt til (32) 32 (36)
36 (40) m. Strikk 2 omg
glattstrikk med koks. Deretter
strikkes mønster etter diagram
B. Etter diagram B økes 1 m i
hver side av 2 midterste m under
ermet, på hver 8. omg, 4 ganger
og deretter på hver 5. omg til det
er (46) 50 (50) 54 (54) m på p.
Strikk til arb måler (43) 44 (44)
45 (45) cm. Fell til ermetopp 6 m
under ermet og strikk ferdig fram
og tilbake. Fell 2 m i hver side,
og deretter annenhver p, 1 m i
beg av hver p til det er (18) 20
(20)
24
m
på
p.
(24)
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Fell ytterligere 2,3 m i hver side
og fell de siste (8) 10 (10) 14
(14) m av på en gang.
Strikk et erme til på samme
måte.

Skift til rundp nr 7 og strikk 1
omg slik: *2 r, 2 vr, 8 r, 2 vr*.
Gjenta fra *-* hele omg.
Strikk mønster etter diagram.
Gjenta diagrammet i alt 5
ganger.
OBS: Når diagrammet gjentas for
5. gang, felles det i alle vr felt
ved å strikke 2 vr sammen på 1.
omg i diagrammet.
På 5. p i diagrammet felles det
ved å strikke 1 vr og 1 r m
sammen r, 6 r, strikk 1 r og 1 vr
sammen r, samtidig som det
flettes over 2 m r.
Strikk en omg r over alle m.
På neste omg strikkes 2 m r
sammen omg rundt.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom alle m.
Fest godt.
Sy i en knapp i toppen til pynt.

Nr 5
Herre jakke med glidelås
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 103 (109) 114
(120) 125 cm
Hel lengde: (72) 73 (75) 76 (77)
78 cm
Ermelengde: (47) 48 (49) 50
(51) 52 cm
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
mandarin classic

smart,

Garnmengde:
Koks 1088: (600) 650 (700) 750
(800) gram
Hvitt 1002: (100) 100 (100) 100
(150) 150 gram
Grå 1053: (100) 100 (100) 100
(100) 150 gram

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

Tilbehør:
Passe lang glidelås

Garnmengde:
Natur 1002: 200 gram

Veiledende pinner:
P nr 3 og 3 ½

Tilbehør:
1 knapp

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Veiledende pinner:
Rundp nr 5 og 7
Strømpep nr 7

For- og bakstykket:
Legg opp (207) 215 (223) 229
(241) 251 m med koks på p nr 3.
Strikk ribb, 1 r, 1 vr fram og
tilbake ca 7 cm. Skift til p nr 3½,
legg opp 4 nye m i slutten av p =
oppklippsmasker (disse er ikke
med i mønsteret) og strikk
glattstrikk rundt. Øk på første
omg (9) 13 (17) 23 (23) 25 m
jevnt fordelt = (217) 229 (241)
253 (265) 277 m (+ 4
oppklippsmasker).
Strikk til arb måler (49) 50 (52)
53
(54)
55
cm.

Legg opp 80 m med rundp nr 5,
og strikk rundt i vrangbordstrikk,
2 r, 2 vr, 10 omg.
På neste omg økes slik: *2 r, 2
vr, i neste m strikkes 1 r, 1 vridd
r (=1 m økt), i neste m strikkes
1 r, 1 vridd r (=1 m økt), øk 1 m
til ved å strikke tråden før neste
m vridd rett, 2 vr* gjenta fra *-*
omg rundt = 110 m.
På neste omg økes slik: *2 r, 2
vr, i neste m strikkes 1 r, 1 vridd
r i samme m (=1 m økt), 1 r, i
neste m strikkes 1 r, 1 vridd r
(=1 m økt), 1 r, i neste m
strikkes 1 r, 1 vridd r (=1 m
økt), 2 vr*. Gjenta fra *-* hele
omg = 140 m.
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Sett et merke i hver side med
(54) 57 (60) 63 (66) 69 m til
hvert forstykke og (109) 115
(121) 127 (133) 139 m til
bakstykke. Strikk mønster
etter diagrammet, beg ved pil for
valgt str (innenfor oppklippsm).
Når arb måler (67) 68 (69) 70
(71) 72 cm felles for halshull. Fell
først de midterste 16 m (= 8 m +
4 oppklippsmasker + 8 m).
Fortsett med mønster frem og
tilbake og fell videre for hals i
begynnelsen av hver pinne:
(3,2,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) 4,2,2,1,1 m
= (39) 41 (43) 46 (49) 51 m til
hvert forstykke.
Strikk til arb måler 2 cm før hel
lengde. Fell for nakke slik: Fell
først (25) 27 (29) 29 (29) 31 m
midt bak og strikk hver del ferdig
for seg. Fell ytterligere for nakke
annenhver p 2,1 m. Strikk til arb
måler hel lengde (mønsteret er
ferdigstrikket). Strikk evt. ekstra
pinner med koks på skuldrene for
og nå hel lengde.

Ermer:
Legg opp (54) 54 (56) 56 (58)
50 m med koks og strømpep nr
3. Strikk rundt 1 rett, 1 vrang i
alt 7 cm. Skift til p nr 3½ og
strikk glattstrikk. Øk på første
omg jevnt fordelt til (62) 64 (66)
68 (70) 72 m. Siste m på omg
strikkes hele tiden vrangt og det
økes 1 m på hver side av denne
skiftevis hver 4. og hver 5. omg
til i alt (108) 112 (116) 120
(124) 128 m. Når ermet måler
hel lengde, vendes vrangsiden ut
og det strikkes 2 cm glattstrikk
til belegg. Fell av.
Montering:
Damp arb forsiktig fra vrangen.
Sy 2 tette maskinsømmer langs
oppklippsmaskene midt foran og
2
i
ermets
bredde
for
ermeåpningen og klipp opp
mellom sømmene. Mask eller sy
sammen skuldrene.
Forkant:
Plukk opp med koks langs
forkanterne med p nr 3, 1 m i
hver p, men hopp over hver 5. p.
Strikk ribb (1 r, 1 vr) 2 p og fell
av med rette og vrange m.
Belegg:
Plukk opp på baksiden, 1 m i
hver m fra forkanterne, unntatt
langs ribbkanten nederst. Strikk
4 p ribb, 1 r, 1 vr. Fell av med
rette og vrange m.
Halskant:
Beg midt foran og strikk opp m
med koks på p nr 3 ca (87) 87
(89) 91 (91) 93 m. Strikk ribb
tilbake 1 vr, 1 r, avslutt med 1
vr. Strikk 18 cm ribb, og fell av
med rette og vrange m.
Sy i ermene og sy belegget over
sårkanten mot vrangen.
Brett inn belegget over sårkanten
og sy til. Sy i glidelås til halvveis
oppe i halsen. Brett halskanten
ned, slik at glidelåsen er gjemt i
halsens
brettekant.
Sy
halskanten til på baksiden.

Nr 6
Skigenser
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 (82)
86 cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54)
58 cm
Ermelengde: (22) 25 (28) 33
(36) 39 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Hvitt 1002: (150) 150 (200)
(250) 250 gram
Cerise 4627: (50) 50 (50)
(100) 100 gram
Turkis 6733: (50) 50 (100)
(100) 100 gram
Gul 2206: (50) 50 (50)
(100) 100 gram
Lilla 5229: (50) 50 (100)
(100) 100 gram

200
100
100
100
100

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m på p nr 3 ½ = 10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (148) 156 (164) 172
(180) 188 m og strikk vrangbord,
2 r, 2 vr i (4) 4 (5) 5 (5) 6 cm.
Sett en merketråd i hver side
med (74) 78 (82) 86 (90) 94 m
til hver del.
Strikk glattstrikk og mønster
etter diagram til arb måler (22)
25 (28) 33 (36) 39 cm. Fell 10 m
i hver side (5 m på hver side av
merketråden) til ermehull. Legg
arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 (48)
48 m og strikk vrangbord, 2 r, 2
vr i (4) 4 (5) 5 (5) 6 cm.
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Deretter strikkes glattstrikk og
mønster etter diagram, samtidig
som det nå økes 2 m på
undersiden av ermet hver 1 ½
cm til i alt (58) 64 (70) 74 (78)
82 cm.
Når arb måler hel lengde felles
10 m midt under ermet. Legg arb
til siden og strikk et erme til.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen over de
avfelte sidem = (224) 244 (264)
280 (296) 312 m.
Begynn bak ved overgangen
mellom bakstykke og erme og
strikk 1 omg over alle m
(mønsteret fortsetter hele tiden).
Strikk samtidig 2 vr sammen i
hver sammenføyning (= 1 m fra
ermet og 1 m fra bolen). Dette er
midtm
for
den
videre
raglanfellingen og strikkes hele
tiden vrangt.

På neste omg felles slik: Strikk til
2 m står igjen før første midtm,
ta 1 m løst av, 1 r, trekk den løse
m over, strikk midtm vr, 2 m r
sammen. Gjenta denne fellingen
i de neste 3 sammenføyningene.
Strikk 1 omg uten felling.
Fell på denne måten annenhver
omg til det på forstykket står
igjen: (32) 34 (36) 38 (40) 42
m, ikke medregnet midtm for
raglan.
Fell til halsringning (12) 14 (14)
16 (16) 18 m på forstykket.
strikk fram og tilbake og fell 2 m,
2 ganger på hver side annenhver
p. Fortsett å felle raglan til alle m
på forstykket er avfelt.
Krave:
Strikk opp m rundt halsen, med
hvitt (ta med de m som er igjen
på p). M-tallet må være delelig
med 4. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr
i ca (8) 8 (9) 9 (10) 10 cm. Fell
av med rette og vrange m.
Montering:
Sy sammen under ermene med
maskesting.
Damp arb lett.

Skilue
Størrelse:
(2) 4-6 (8-10) år
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Rosa 4627: (100) 150 (150)
gram
Garnrester til 6 tvinnede snorer.
Veiledende pinner:
Nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
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Venstre øreklaff:
Legg opp (5) 5 (6) m og strikk 1
p vr (= vrangsiden).
Strikk
glattstrikk fram og tilbake og øk
1 m i hver side innenfor kantm,
først hver p 2 ganger, deretter
på annenhver p (4) 5 (5) ganger,
= (17) 19 (20) m. Strikk rett opp
til øreklaffen måler (7) 7½ (8)
cm. Legg opp 4 m i slutten av
hver av de neste 2 p = (25) 27
(28) m. Legg arb til siden og
strikk en øreklaff til.
Strikk nå fra retten m fra høyre
øreklaff, legg opp (10) 10 (11) m
i slutten av p = midt bak, strikk
venstre øreklaff = (60) 64 (67)
m. Strikk vrangt tilbake. Strikk 6
p fram og tilbake over disse m,
samtidig som det legges opp 2
m i slutten av hver p = (72) 76
(79) m. Strikk 1 p og øk (17) 17
(18) m i slutten av p (midt
foran).
Nå strikkes glattstrikk rundt over
alle m = (89) 93 (97) m. Strikk
(7) 8 (9) cm. På neste omg felles
(1) 5 (1) m jevnt fordelt = (88)
88 (96) m. Strikk 1 omg.
På neste omg felles slik: * 6 r, 2
r sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk 3 omg. På neste
omg felles slik: *5 r, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Gjenta disse fellingene på hver 4.
omg, slik att det hver gang blir 1
m mindre mellom hver felling,
hver gang til det gjenstår (22) 22
(24) m. Strikk 3 omg. Strikk 2 og
2 m sammen omg rundt. Klipp av
tråden og trekk den gjennom de
resterende m. Fest godt.
Montering:
Hekle 2 omg fm rundt luen med
lilla.
Tvinn 6 snorer i 3 forskjellige
farger å sy fast, 3 i hver øreklaff.
Flette til en flette. Lag en litt stor
løs dusk av alle farger. Sy fast
øverst på luen.

Nr 7
Cerise arangenser
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 72 (78) 84 (90)
96 cm
Lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 56
cm
Ermelengde: (24) 28 (31) 34
(38) 42 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Cerise 4627: (400) 400 (450)
500 (550) 600 gram
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
28 m mønster på p nr 3 ½ = 10
cm
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (184) 200 (216) 232
(248) 264 m på rundp nr 3 ½.
Strikk 1 omg r. Fortsett med
mønster
slik:

Begynn ved pilen på diagram A
og strikk i alt (5) 9 (13) 17 (21)
25 m (avslutt med 2 rett) - strikk
deretter fortløpende mønster B C - B - C - B, begynn med 2 rett
og strikk i alt (10) 18 (26) 34
(42) 50 m mønster A - strikk
fortløpende mønster B - C - B C - B, begynn med 2 r og strikk
mønster A omg ut. Fortsett med
denne inndelingen. Når arbeidet
måler (24) 27 (30) 33 (36) 39
cm, deles det i hver side midt i
hvert vrangbord-felt, og hver del
strikkes ferdig for seg.
Bakstykket:
Legg opp 1 ekstra kantm i hver
side, disse strikkes hele tiden
rett = (94) 102 (110) 118 (126)
134 m. Strikk mønster fram og
tilbake som før innenfor kantm.
Når arbeidet måler (34) 38 (42)
46 (50) 54 cm, felles til
halsringning de midterste (26)
28 (30) 32 (34) 36 m, og hver
side strikkes ferdig for seg. Fell
ytterligere ved halssiden 4,2 m
annenhver p = (28) 31 (34) 37
(40) 43 m til skulder. Strikk til
arbeidet måler (36) 40 (44) 48
(52) 56 cm. Fell av. Ermehullet
skal måle (12) 13 (14) 15 (16)
17 cm.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Forstykket:
Strikk som bakstykket. Når
arbeidet måler (31) 34 (38) 42
(46) 50 cm, settes de midterste
(16) 18 (20) 22 (24) 26 m på en
tråd og hver side strikkes ferdig
for
seg.
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Fell
videre
til
halsringning
annenhver p 4,3,2,1,1 m = (28)
31 (34) 37 (40) 43 m til skulder.
Fell av ved samme lengde som
på bakstykket. Strikk den andre
siden på samme måte.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (44) 44 (48)
48 m på strømpep nr 3. Strikk 2
r, 2 vr rundt til arb måler (4) 5
(5) 5 (6) 6 cm. Skift til p nr 3 ½,
strikk 1 omg rett og øk samtidig
jevnt fordelt til (51) 55 (59) 63
(67) 71 m. Siste m på hver omg
er merkem og strikkes hele tiden
vr = på undersiden av ermet.
Strikk mønster C - B - C midt på
ermet (= 46 masker) og mønster
A (vrangbord) på hver side av
disse. Tell ut fra midt på ermet
hvordan mønsteret skal begynne
på undersiden. På 5. omg økes 1
m på hver side av merkem,
gjenta økingen ca hver 6. omg,
og de nye maskene strikkes etter
hvert i vrangbord. Øk til i alt (71)
77 (83) 89 (93 (101) m og fell av
når ermet måler oppgitt lengde.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Sett de løse maskene
på forstykket på liten rundp nr 3,
plukk videre opp 1 m i hver
avfelt m + 3 m pr 4 omg langs
de rette sidene uten felling.
Masketallet må være delelig med
4. Strikk mønster B midt foran
som før og vrangbord over
resten (2 rette på hver side av
mønsteret). Strikk til kanten
måler ca (10) 10 (11) 11 (12) 12
cm. Fell passe løst av med rette
og vrange masker.
Sy i ermene. Spenn ut plagget
under fuktige håndklær etter de
oppgitte mål og la det tørke.

Pannebånd
Størrelse:
4-6 år
Plaggets mål:
Hodevidde: 45 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Cerise 4627: 50 gram
Rest av lys lime 9012 og grønn
9544 til blomst
Veiledende heklenål:
Nr 3½
Legg opp 20 lm med cerise på
heklenål nr 3½.
Vend og hekle 1 st i 3. lm fra
nålen, hekle 1 st i hver lm = 18
st.
Hekle fram og tilbake til arb
måler ca 45 cm.
Hekle
eller
sy
sammen
kortendene.
Hekle 1 blomst og sy fast til
pynt.
Hekla blomst:
Legg opp 6 lm med lys lime.
Hekle sammen til en ring med 1
kjm. Hekle 10 fm i ringen.
Avslutt med 1 kjm i første fm.
Hekle *6 lm, 1 fm* i annenhver
fm. (= 5 løkker).
I hver løkke hekles:*1 fm, 1 hst,
5 st, 1 hst, 1 fm. Avslutt med 1
kjm i første fm.
Hekle på baksiden med grønn.
Start i fm mellom løkkene med 1
kjm. Hekle videre * 6 lm, 1 fm i
midten på neste løkke*. Gjenta i
hver løkke. Avslutt med 1 fm i
første kjm.
Hekle deretter i hver løkke: *1
fm, 1 hst, 1 st, 6 dbst, 1 st, 1
hst, 1 fm*.
På siste rad hekles *1 fm mellom
fm og hst, (4 lm, 1 fm) i
annenhver m 5 ganger*, gjenta
fra *-* raden rundt.
Hekle 1 boble og plasser i midten
av blomsten.

Boble:
Legg opp 4 lm med rødt, hekle 7
st sammen i 1.lm, (st hekles
sammen ved å la siste ledd på
hver st bli igjen på nålen, tilslutt
tas 1 kast som trekkes gjennom
alle st) = 8 st.
Klipp av garnet, sy boblen fast i
midten av blomsten til slutt.

Nr 8
Skuldercape til barn
Størrelse:
(1-4) 6-8 (10-12) år
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: (200) 250 (300)
gram
Veiledende strikkepinner:
Nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Begynn nede. Legg opp (132)
144 (156) m med p nr 7. Strikk 3
p rett frem og tilbake (= 2 riller).
Ta sammen arbeidet og strikk
rund etter diagram og fell som
diagrammet
viser.
Når
diagrammet er ferdig strikket,
felles 1 m i hvert rett felt og det
strikkes ribb 3 r, 2 vr til ribben
måler (12) 13 (14) cm. Øk 1 m i
hvert rett felt og strikk 10 omg 4
r, 2 vr. Fell av passe løst med
rette og vrange m.
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Lue

Nr 8

Størrelse:
(1-4) 6-12 år

Skuldercape til voksen

Garnmengde:
Natur 1002: (100) 100 gram
Legg opp (56) 62 m på p nr 6 og
strikk rundt 4 omg vr, 4 omg r, 4
omg vr. Strikk 1 omg r, samtidig
som masketallet reguleres til
(91) 104 m. Strikk mønster etter
luemønster, som gjentas rundt
hele luen.
Strikk til hele arbeidet måler (14)
16 cm. Strikk og fell som
diagrammet viser. Avslutt med 1
omg rett. Klipp av tråden og
trekk gjennom m

Lange pulsvanter
Størrelse:
(2-6) 8-12 år
Garnmengde:
Natur 1002: (200) 250 gram
Legg opp (28) 32 m og strikk 2
riller rundt. På neste omg økes til
(32) 36 m. Strikk slik:
(2-6 år): 3 r, 1 vr, 3 r 1 vr,
mønster etter diagram 2 ganger,
1 vr, 3 r, 1 vr, 3 r.
8-12 år: 1 r, 1 vr, 3 r, 1 vr, 3 r 1
vr, mønster etter diagram 2
ganger, 1 vr, 3 r, 1 vr, 3 r, 1 vr,
1 vr.
Strikk med denne inndeling til
arb måler (3) 4 cm.
Lag tommelhull slik: Strikk (7) 9
m, øk 1 m i (7.) 9. m, vend og
strikk tilbake, øk 1 m i siste m,
slik at p begynner og slutter med
2 m vrang. Strikk frem og tilbake
3 cm. Nå strikkes videre rundt og
de 2 økte m felles igjen.
Strikk til arb måler (15) 18 cm.
Øk 1 m i beg og 1 m i slutten av
omg. Gjenta denne økingen etter
(5) 7 cm Strikk til arb måler (22)
28 cm. Fell av.
Venstre vante:
Strikkes
som
høyre,
men
tommelhullet
lages
etter
mønsteret.

Størrelse:
(Middels) Stor
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: (450) 500 gram
Veiledende strikkepinner:
Nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Begynn nede. Legg opp (168)
182 m med p nr 7. Strikk 3 p rett
frem og tilbake (= 2 riller). Ta
sammen arbeidet og strikk rund
etter diagram og fell som
diagrammet viser.
Når
diagrammet
er
ferdig
strikket, felles 2 m i hvert rett
felt og det strikkes ribb 4 r, 2 vr
til ribben måler (15) 16 cm. Øk 1
m i hvert rett felt og strikk 12
omg 5 r, 2 vr. Fell av passe løst
med rette og vrange m.
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Fell for ermehull ved å felle 10 m
i hver side = (60) 65 (71) 76
(82) 87 (92) m på hver del. Legg
arbeidet til side og strikk ermer.

Lange pulsvanter:
Garnmengde:
Natur 1002: 150 gram
Høyre vante:
Legg opp 36 m og strikk rundt 1
omg vr, 1omg r, 1 omg vr.
Fortsett slik: 9 m rett, 1 m vr,
mønster E 2 ganger samtidig
som det økes 4 m, 1 m vr, 9 m
rett = 40 m. Strikk med denne
inndeling til arb måler 5 cm. Lag
tommelhull ved å dele arb
mellom de 2 vrange m før første
mønster. Øk 1 m i beg og slutten
av p, og strikk frem og tilbake
over alle m 4 cm. Nå strikkes
videre rundt og de 2 økte m
felles igjen.
Strikk til arb måler 28 cm. Øk 1
m i beg og 1 m i slutten av omg.
Gjenta denne økingen etter 10
cm Strikk til arb måler 45 cm.
Fell av.
Venstre vante:
Strikkes
som
tommelhullet
mønsteret.

høyre,
lages

men
etter

Lue:
Garnmengde:
Natur 1002: 100 gram
Legg opp 66 m på p nr 6 og
strikk rundt 4 omg vr, 4 omg r, 4
omg vr, 4 omg r, 4 omg vr.
Strikk 1 omg r, samtidig som
masketallet reguleres til 120 m.
Strikk mønster etter lue-diagram
som gjentas rundt hele luen.
Strikk til hele arbeidet måler 18
cm. Strikk og fell som felling i
diagram.
Avslutt med 1 omg rett. Klipp av
tråden og trekk gjennom de
gjenstående m.

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 40 (42)
44 (44) m med strømpep nr 3.
Strikk ribb rundt som på bolen.
Skift til strømpep nr 3 ½, strikk
glattstrikk og øk på første omg
jevnt fordelt til (40) 42 (44) 46
(48) 50 (52) m.
Første m er merkem. Øk 1 m på
hver side av merkem ca hver 2
cm til i alt (58) 62 (66) 72 (76)
80 (84) m. Strikk til ermet måler
hel lengde. Fell av de 10
midterste m.
Strikk 1 erme til på samme
måte.

Nr 9
Genser med raglan
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 67 (72) 76 (81)
85 (91) cm
Lengde: (36) 40 (45) 48 (52) 55
(58) cm
Ermelengde: (22) 26 (29) 33
(36) 39 (42) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Lyng 4853: (250) 300 (350) 400
(450) 500 (550) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm i bredden
For- og bakstykke:
Legg opp (140) 150 (162) 172
(184) 194 (204) m med rundp nr
3. Strikk ribb (1 vridd r, 1 vr) til
sammen (4) 4 (4) 4 (5) 5 (5)
cm.
Skift til rundp nr 3 ½, strikk
glattstrikk rundt til arbeidet
måler (22) 24 (27) 29 (31) 32
(34) cm.
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Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen.
Strikk 1 omg r. På neste omg
beg raglanfellingen.
Strikk til 2 m før første
sammenføyning, strikk 2 m vridd
r sammen, 2 m r sammen.
Gjenta denne fellingen i alle
sammenføyninger = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p til
arbeidet måler (4) 5 (5) 5 (6) 6
(6) cm før hel lengde.
Fell for halsåpning. Fell først de
(12) 12 (14) 14 (16) 16 (18)
midterste m på forstykket. Strikk
fram og tilbake og fell 2 m i beg
av hver p til arb måler hel
lengde. Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant: Strikk opp ca (92) 96
(96) 100 (104) 108 (112) m
rundt halsåpningen med liten
rundp nr 3. Strikk ribb 1 vridd
rett, 1 vr til halskanten måler (5)
5 (6) 6 (6) 6 (6) cm. Fell av med
rette og vrange masker.
Brett
kanten
dobbel
mot
vrangsiden og sy til.

Nr 9
Genser med raglan
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (85) 90 (95) 100
(105) 110 (115) cm
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 (68)
70 (72) cm
Ermelengde, målt midt under
ermet: (46) 47 (48) 49 (49) 50
(50) cm
Garn:
peer gynt (100 % ren, ny ull, 50
gram = ca 91 meter)
Garnmengde:
Aubergine 4855: (550) 550 (600)
650 (700) 750 (800) gram
Veiledende strikkepinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10
cm
For og bakstykket:
Legg opp (174) 186 (198) 210
(222) 234 (246) m på p nr 3 og
strikk rundt 1 vridd r, 1 vr til arb
måler (6) 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm.
Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg
rett, samtidig som masketallet
reguleres til (184) 196 (208) 220
(232) 244 (256) m. Strikk
glattstrikk rundt til arb måler (40)
41 (42) 43 (44) 45 (46) cm. Sett
et merke rundt 1 m i hver side
med (91) 97 (103) 109 (115) 121
(127) m på hver del. Fell 9 m
(merkem + 4 m på hver side) i
begge sider. Legg arb til side og
strikk ermer.

Skift til p nr 3 ½ og strikk
glattstrikk, på første p reguleres
m-tallet til (52) 54 (56) 58 (60)
62 (64) m. Den første m er
merkemaske og strikkes hele
tiden vr. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 3 cm til (76) 78
(82) 84 (88) 90 (94) m. Strikk til
ermet måler (46) 47 (48) 49 (49)
50 (50) cm. På siste omg felles de
midterste 9 m (merkem + 4 m på
hver side). Strikk et erme til på
samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen. Strikk
1 omg rett. På neste p beg
raglanfelling. Strikk til 3 m før
sammenføyning, strikk 2 vridd
rett sammen, 2 r, 2 r sammen.
Gjenta denne fellingen i alle
sammenføyninger = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
p til det er felt raglan (22) 23
(25) 26 (28) 29 (30) ganger. Fell
for halsringning. Fell først de
midterste (17) 17 (19) 19 (21) 21
(21) m. Strikk fram og tilbake og
fell raglan som før, samtidig som
det felles 2 m i beg av p i begge
sider hele tiden til halsfelling
møter
raglanfelling.
Fortsett
raglanfelling der det er mulig,
samtidig som det nå felles 3 m i
beg av hver p. Gjenta dette til arb
måler (60) 62 (64) 66 (68) 70
(72) cm. Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Strikk opp masker med p nr 3
rundt halsåpningen, ca 12 m pr 5
cm. Strikk rundt 1 vridd r, 1 vr til
arb måler (6) 6 (6) 6 (7) 7 (7)
cm. Fell av.
kanten
dobbel
mot
Brett
vrangsiden og sy til.

Nr 10
Genser gutt og herre
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 66 (71) 76 (82)
87 (92)
104 (109) 114 (120) 125
(130) cm
Hel lengde: (34) 38 (42) 44 (48)
52 (56)
62 (64) 66 (68) 69 (70) cm
Ermelengde: (21) 24 (28) 31
(35) 39 (42) 50 (51) 51 (52)
52 (52) cm
Garn:
Peer gynt eller smart
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
peer gynt (100 % ull. 50 gram =
ca 91 meter)
Garnmengde:
Lysgrå 1042: (100) 100 (100)
150 (150) 200 (200) 250 (250)
300 (300) 350 (400) gram
Koks 1088: (100) 100 (100) 150
(150) 200 (250) 250 (250) 300
(300) 350 (350) gram
Grå 1053: (100) 100 (100) 150
(150) 150 (200) 250 (250) 300
(300) 350 (350) gram
Tilbehør:
(3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4) 4 (4)
4 (4) knapper

Ermer:
Legg opp (48) 48 (52) 52 (56) 56
(60) m på p nr 3 og strikk rundt 1
vridd r, 1 vr til arb måler (6) 6
(6) 6 (7) 7 (7) cm.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
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For- og bakstykke:
Legg opp (120) 128 (140) 152
(164) 172 (180) 192 (196) 208
(220) 232 (244) m med koks
og rundp nr 3.
Strikk vrangbord rundt 2 r, 2 vr,
(4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (7)
7 (7) cm.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det økes jevnt fordelt til
(132) 144 (156) 168 (180) 192
(204) 228 (240) 252 (264)
276 (288) m.
Sett en merketråd i hver side
med (67) 73 (79) 85 (91) 97
(103) 115 (121) 127 (133)
139 (145) m til forstykke og
(65) 71 (77) 83 (89) 95 (101)
113 (119) 125 (131) 137
(143) m til bakstykke.
Skift til rundp nr 3½, og strikk
mønster etter diagram A.
Strikk til arb måler ca (19) 22
(25) 28 (31) 33 (35)
39 (40) 41 (42) 42 (43) cm.
Del arb ved sidemerkene, og
strikk hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og mønster etter diagram B, 2 p
grå, diagram F.
Fortsett med koks/mellomgrå til
arb måler (30) 33 (37) 39 (42)
44 (48) 53 (56) 59 (60) 60
(62) cm.
Strikk mønster etter diagram F, E
og D.
Fortsett med grått til arb måler
hel lengde.
Sett m på en hjelpep.
Forstykke:
Strikkes som bakstykke til arb
måler (22) 25 (28) 31 (34) 37
(40) 43 (44) 45 (46) 46 (47)
cm, fell de midterste (7) 7 (7) 7
(7) 7 (7) 9 (9) 9 (9) 9 (9) m til
splitt.
Strikk hver side for seg.
Venstre side: Fortsett med grått
til diagram F beg, samtidig felles
(4,2,1,1) 4,2,1,1,1 (4,2,2,1,1)
(4,3,2,1,1,1)
4,3,2,1,1
(4,3,2,2,1,1,1)
4,3,2,2,1,1
6,3,2,2,1,1
(6,3,2,2,1,1,1)
6,3,2,2,2,1,1
(6,3,3,2,2,1,1)
6,3,3,2,2,1,1,1
(6,3,3,2,2,1,1,1,1) m = (22)
24 (26) 28 (30) 32 (34) 38 (40)
42 (44) 46 (48) m til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde, og
sett m på en hjelpep.
Strikk den andre siden på samme
måte men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 36 (36) 36 (40)
40 (44) 44 (44) 48 (48) 48
(48) m med grå/koks og
strømpep nr 3.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 2
r, 2 vr, (3) 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5
(6) 6 (6) 6 (6) cm.
Strikk 1 omg glattstrikk samtidig
som det økes jevnt fordelt til
(42) 44 (46) 48 (50) 52 (54) 58
(60) 62 (64) 66 (68) m.
Skift til strømpep nr 3½ og
grå/koks, siste m strikkes hele
tiden vr (merkem), og det økes 1
m på hver side av merkem hver
(1½) 1½ (1½) 1½ (2) 2 (2) 2
(1½) 1½ (1½) 1½ (1½) cm,
til i alt (66) 70 (74) 80 (84) 88
(92) 98 (102) 108 (112) 116
(120) m.
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Når arb måler ca (18) 21 (25) 28
(32) 36 (39) 42 (43) 43 (44)
44 (44) cm, strikkes mønster
etter diagram (C,D,E) C,D,E
(C,D,E) C,D,E (C,D,E) C,D,E
(C,D,E)
C,D,E,C,D,E
(C,D,E,C,D,E,)
C,D,E,C,D,E
(C,D,E,C,D,E)
C,D,E,C,D,E
(C,D,E,C,D,E).
Fell av.
Montering:
Mask
eller
skuldrene.

strikk

sammen

Halskant og stolpe:
Strikk opp med grå/lys grå på p
nr 3 langs ene forkanten ca (20)
20 (22) 22 (24) 24 (26) 30 (30)
34 (34) 37 (37) m, fortsett
med (68) 70 (72) 74 (76) 78
(80) 96 (98) 100 (102) 104
(106) m rundt halsen og (20) 20
(22) 22 (24) 24 (26) 30 (30) 34
(34) 37 (37) m langs siste
forkant. Strikk glattstrikk fram og
tilbake, samtidig som det i hvert
hjørne
(i
overgang
mellom
halskant og stolpe) økes 2 m
annenhver p og når kanten måler
(1 ½) 1 ½ (1 ½) 1 ½ (1 ½) 1 ½
(1 ½) 2 (2) 2 (2) 2 (2) cm
lages (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 4 (4)
4 (4) 4 (4) knapphull jevnt
fordelt på venstre side (hvert
knapphull lages ved å felle (2) 2
(2) 2 (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) 3 (3)
m som legges opp igjen på neste
p). Når kanten måler (3) 3 (3) 3
(3) 3 (3) 4 (4) 4 (4) 4 (4) cm,
strikkes 1 p r fra vrangsiden,
fortsett med belegg på samme
måte, samtidig som det felles i
hjørnene tilsvarende økningene,
husk knapphullene. Fell av.
Sy til rundt knapphullene. Sy i
ermer.

Nr 11
Lang genser med rund
sal
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 90 (95) 100
(106) 112 cm
Hel lengde, målt midt bak, inkl.
halskant: (80) 82 (85) 87 (90)
92 cm
Ermelengde: (45) 46 (47) 48
(48) 48 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit
Garnmengder:
Lilla 5153: (500) 550 (550) 600
(600) 600 gram
Grønn 9334: 100 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Cyklamen 4600:50 gram alle str
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm i bredden
For- og bakstykket:
Legg opp (272) 290 (306) 320
(340) 354 m med lilla på p nr 2 ½
og strikk ribb 1 r, 1 vr rundt til
sammen 10 cm.
Skift til p nr 3, strikk 1 p r,
samtidig som det felles jevnt
fordelt (20) 22 (22) 24 (24) 26 m
= (252) 268 (284) 296 (316) 328
m.
Strikk mønster etter diagram A.
Etter diagram A, strikkes lilla
glattstrikk.
Når arbeidet måler (18) 18 (19)
19 (20) 20 cm, settes et merke i
hver side med (126) 134 (142)
148 (158) 164 m på hver del.

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, ta 1 m løs av, strikk 1
m rett, trekk den løse m over,
gjenta fellingen i andre siden.
*Strikk 4 cm glattstrikk. Gjenta
sidefellingen.
Strikk
4
cm
glattstrikk*. Gjenta fra *-* til
sammen (8) 8 (8) 8 (9) 9 fellinger
=(32) 32 (32) 32 (36) 36 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 = (228) 244 (260)
272 (288) 300 m.
Strikk til arbeidet måler (62) 63
(65) 67 (68) 69 cm.
Fell for ermehull 12 m i hver side
m
på
hver
side
av
(6
sidemerkene). Legg arbeidet til
side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (56) 56 (60) 60 (64) 68
m på p nr 2 ½ med lilla og strikk
ribb som på bolen til arb måler 2
cm. Skift til pinne nr 3 og strikk 1
omg glattstrikk, samtidig som det
økes jevnt fordelt til (62) 64 (66)
68 (70) 72 m. Strikk glattstrikk,
og øk 1 m på hver side av første
m ca hver 7. omg. til det er (90)
94 (98) 104 (108) 114 m.
Strikk til ermet måler (45) 46
(47) 48 (48) 48 cm. Fell 12
masker midt under ermet. Strikk
et erme til på samme måte.
Bærestykket:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke over de avfelte sidem
= i alt (360) 384 (408) 432
(456) 480 m. Strikk (1) 1 (2) 3
(4) 6
omg glattstrikk. Strikk
mønster etter diagram og fell
som diagrammet viser.
Strikk til det gjenstår ca 2 cm før
hel lengde. På de minste
størrelsene
er
ikke
hele
mønsteret
ferdig,
men
alle
er
ferdig.
fellinger
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Strikk eventuelt lilla glattstrikk,
etter mønster. Strikk 1 omg lilla
glattstrikk,
samtidig
som
masketallet reguleres til (152)
160 (166) 174 (180) 190 m.
Montering:
Halskant:
Sett
m
rundt
halsåpningen på p nr 2 ½, strikk
med lilla, ribb (1 r, 1 vr) til
sammen 7 p.
Fell av med rette og vrange m.

Første og siste m er merkem.
Skift til smart og strikk mønster
etter diagram B, tell ut fra midt
på ermet hvor mønsteret beg.
Øk 1 m på hver side av merkem
ca hver 2 cm til det er (60) 68
(74) m. De økte m strikkes etter
hvert med i mønsteret.
Strikk til ermet måler oppgitt
ermelengde. Fell 10 m midt
under ermet.
Strikk et erme til på samme
måte.

Nr 12
Snømann
Størrelse:
(1-2) 4 (6-8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 73 (80) cm
Hel lengde, målt midt bak uten
halskant: (39) 43 (47) cm
Ermelengde, målt under ermet:
(22) 25 (30) cm

Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen =
(224) 256 (284) m.
Strikk (1) 1 (3) omg, på siste
omg reguleres m tallet jevnt
fordelt til (224) 256 (288) m.
Strikk mønster etter diagram C
og fell som diagrammet viser =
(84) 96 (108) m.
Skift til rundp nr 3, og strikk 1
omg hvor masketallet reguleres
til (80) 90 (98) m
Strikk glattstrikk til halskanten
måler 3 cm.
Skift til funny og strikk 5 riller (1
omg vr, 1 omg r)
Fell av.

Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
funny (100 % polyester, 50
gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
smart:
Natur 1002: (300) 300 (350)
gram
funny:
Natur 1012: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Strømpep nr 3½

Montering:
Sy sammen under ermene.
Broder med kjedesting rundt
snømannen, sy noen sting til
ermer (se foto).

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
For og bakstykket:
Legg opp (144) 160 (176) m
med funny på p nr 3½ og strikk
rillestrikk 5 omg rundt slik: 1
omg vr, 1 omg r.
Sett et merke i hver side med
(72) 80 (88) m til hver del.
Skift til smart og strikk mønster
etter diagram A slik: *(4) 0 (4)
vr, gjenta diagrammet (4) 5 (5)
ganger, slutt med (4) 0 (4) vr*,
sidem. Gjenta fra *-* til neste
sidem.
Strikk diagram A, (ved merket P
strikkes de vr m i sidene i str (12) (6-8) i glattstrikk), deretter
diagram B til arb måler (21) 26
(30) cm. Fell 10 m i hver side.
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (52) m med
funny på p nr 3½ og strikk
rillestrikk 5 omg rundt slik: 1
omg vr, 1 omg r.
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Lue snømann
Størrelse:
(1-2) 4-6 (8-10) år
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)

3. og 4. strømpep strikkes som
1. og 2. strømpep.
Fell slik hver omg til det gjenstår
(4) 4 m.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom m og fest godt.

Nr 13
Skigenser til dame
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL

Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Strømpep nr 3½

Plaggets mål:
Overvidde: (94) 101 (109) 116
(123) 130 cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 cm
Ermelengde: (47) 48 (49) 50 (50)
50 cm

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Garn:
peer gynt (100 % ull. 50 gram =
ca 91 meter)

Legg opp (96) 112 (128) m på
strømpep nr 3 og strikk rundt i
vrangbordstrikk 2 r, 2 vr.
Om ønskelig merk av for
øreklaffer (på de 2 minste
str) etter (4) 5 cm slik: Strikk
(9) 11 m vrangbord, strikk de
neste (13) 15 m over på en
hjelpetråd i en annen farge, sett
m tilbake på p og strikk de som
vanlig,
strikk
(52)
60
m
vrangbordstrikk, strikk de neste
(13) 15 m over på en hjelpetråd i
en annen farge, sett m tilbake på
p og strikk de som vanlig, strikk
(9)
11
de
siste
m
i
vrangbordstrikk = midt bak.
Strikk til vrangborden måler (8)
10 (12) cm.
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg
r, deretter mønster etter diagram
D.
Strikk 1 omg 2 og 2 m r
sammen, 1 omg r.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom m og fest godt.
Øreklaffer:
Brett vrangborden dobbel ut mot
rettsiden.
Plukk ut hjelpetråden og sett m
på strømpep, legg opp 1 m i hver
side = (28) 32 m, fordel m med
(7) 8 m på hver p.
Strikk rundt i glattstrikk (11) 14
omg.
Fell i hver side slik:
1. strømpep: Strikk de 2 første
m r sammen
2. strømpep: Strikk til 2 m
gjenstår, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over.

Garnalternativ:
smart,
sandnes
mandarin classic

Garnmengde:
Natur 1002: 100 gram alle str

alpakka,

Garnmengde:
Natur 1002: (400) 450 (500) 550
(600) 650 gram
Mellomgrå 1053: (100) 100 (100)
100 (150) 150 gram
Koks 1088: (150) 150 (150) 150
(200) 200 gram
Lys grå 1032: (100) 100 (100)
100 (150) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og nr 3
½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10
cm i bredden
For- og bakstykket:
Legg opp (208) 224 (240) 256
(272) 288 m med koks og p nr 3.
Strikk ribb 1 r, 1 vr. Stikk 4 omg
koks, 2 omg natur, 4 cm
mellomgrå, 2 omg natur, avslutt
ribben med 4 omg koks.
Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg
glattstrikk i koks, strikk mønster
etter diagram A. Etter diagram A,
strikk diagram B til arb måler ca
(38) 40 (42) 44 (46) 48 cm.
Strikk mønster etter diagram C.
Strikk til arb måler (6) 6 (7) 7 (8)
8
cm
før
hel
lengde.
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Sett ett merke rundt en m i hver
side (sidem) med (103) 111
(119) 127 (135) 143 m på
forstykket og (103) 111 (119)
127 (135) 143 m på bakstykke
(sidem ikke medregnet).
Fell for halshull midt foran slik:
Fell først de midterste (15) 17
(19) 19 (21) 21 m.
Fortsett med mønster fram og
tilbake
og
fell
videre
for
halsringning i beg av hver p:
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1)
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1) 4,2,2,1,1,1,1 m.
Etter
mønster
B
strikkes
glattstrikki natur. Strikk til arb
måler hel lengde.
Fell av de resterende m.

Sy i ermene og sy til belegget
over sårkanten på vrangsiden.

Lue:
Størrelse:
(XS-M) L-XXL
Garnmengde:
Koks 1088: 50 gram alle str
Mellomgrå 1053: 50 gram alle str
Natur 1002: 50 gram alle str
Lys grå 1032: 50 gram alle str
Legg opp (120) 128 m med koks
på p nr 3 og strikk ribb 1 r, 1 vr 4
omg koks, 2 omg natur, skift til
mellomgrå strikk 4 cm, skift til
natur strikk 2 omg, avslutt ribben
med 4 omg koks.
Skift til p nr 3 ½ og strikk
mønster
etter
ermediagram.
Strikk videre i lys grå til luen
måler (20) 22 cm. Nå felles i
toppen slik:
Strikk *6 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg
uten felling.
Neste omg: *5 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk 2
omg uten felling.
Neste omg: *4 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk 2
omg uten felling.
Neste omg: *3 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk 2
omg uten felling.
Neste omg: *2 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk 2
omg uten felling.
Neste omg: *1 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk 2
omg uten felling.
Klipp av tråden og trekk gjennom
m. Fest tråden godt.
Lag en passe stor dusk i koks og
sy i toppen av luen.

Ermer:
Legg opp (54) 56 (56) 58 (60) 62
m med koks på p nr 3 og strikk
ribb rundt som på for- og
bakstykket.
Etter ribb, skift til p nr 3 ½ og
strikk 1 omg r samtidig som det
økes jevnt fordelt til (60) 62 (64)
66 (68) 70 m. Strikk mønster A.
Tell ut fra midt på ermet merket
hvor mønsteret skal begynne.
Siste m strikkes hele tiden vr (=
merkem) og det økes på hver
side av denne ca hver 1 ½ cm til
det er (96) 100 (106) 110 (114)
118 m. Etter diagram A strikkes
diagram B til arb måler ca (36) 37
(38) 39 (39) 39 cm. Strikk
ermediagram.
vrenges
Etter
ermediagram,
arbeidet og det strikkes 5 omg
glattstrikk i lys grå til belegg. Fell
av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Damp lett over arb. Sy 2
maskinsømmer i hver side i
ermets bredde på hver side av
sidemasken. Klipp opp mellom
sømmene.
Sy
sammen
på
skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca 11 m pr 5 cm rundt
halskanten med koks på p nr 3 =
ca (104) 110 (114) 116 (118)
120 m til sammen. Strikk
diagram D i ribb, 1 r, 1 vr rundt.
Fell av med rette og vrange
masker.
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Nr 13
Skigenser til herre
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 101 (109) 116
(123) 130 (137) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
72 (72) cm
Ermelengde: (49) 50 (51) 52 (53)
54 (54) cm
Garn:
peer gynt (100 % ull. 50 gram =
ca 91 meter)
Garnalternativ:
smart, sandnes alpakka
Garnmengde:
Koks 1088: (450) 500 (550) 600
(650) 700 (750) gram
Mellomgrå 1053: (100) 100 (100)
100 (150) 150 (150) gram
Natur 1002: (100) 100 (150) 150
(150) 150 (150) gram
Lys grå 1032: (100) 100 (100)
100 (150) 150 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og nr 3
½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10
cm i bredden
For- og bakstykket:
Legg opp (208) 224 (240) 256
(272) 288 (304) m med koks og
p nr 3. Strikk ribb 1 r, 1 vr 4 omg
koks, 2 omg natur, skift til
mellomgrå strikk 4 cm, skift til
natur strikk 2 omg, avslutt ribben
med 4 omg koks.
Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg
glattstrikk i koks, strikk mønster
etter diagram A. Etter diagram A,
strikk glattstrikk i koks til arbeidet
måler ca (38) 40 (42) 44 (46) 48
(48) cm. Strikk mønster etter
diagram B. Strikk til arbeidet
måler (6) 6 (7) 7 (8) 8 (8) cm før
hel
lengde.

Sett ett merke rundt en m i hver
side (sidemaske) med (103) 111
(119) 127 (135) 143 (151) m på
forstykket og (103) 111 (119)
127 (135) 143 (151) m på
bakstykket
(merkem
ikke
medregnet).
Fell for halshull slik. Fell først de
midterste (15) 17 (19) 19 (21) 21
(21) m på forstykket..
Fortsett med mønster fram og
tilbake, og fell videre for hals i
beg av hver p: (3,2,2,1,1,1)
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
3,2,2,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1)
4,2,2,1,1,1,1 (4,2,2,1,1,1,1,1) m.
Etter
mønster
B
strikkes
glattstrikk i koks. Strikk til arb
måler hel lengde.
Fell av de resterende m.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (56) 58 (60) 62
(64) m med koks på p nr 3 og
strikk ribb rundt som på for- og
bakstykket.
Etter ribb, skift til p nr 3 ½ og
strikk 1 omg r, samtidig som det
økes jevnt fordelt til (60) 62 (64)
66 (68) 70 (72) m. Strikk
mønster A. Tell ut fra midt på
ermet merket hvor mønsteret
skal beg. Siste m strikkes hele
tiden vr (= merkem) og det økes
på hver side av denne ca hver 1
½ cm til det er (100) 104 (110)
114 (118) 120 (124) m.
Etter diagram A, strikkes koks
glattstrikk til arb måler ca (38) 39
(40) 41 (42) 43 (43) cm. Strikk
ermediagram.
Etter ermediagram, vrenges arb
og det strikkes 5 omg glattstrikk i
lys grå til belegg.
Fell av. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Damp lett over arbeidet. Sy 2
maskinsømmer i hver side i
ermets bredde på hver side av
sidemasken. Klipp opp mellom
sømmene.
Sy
sammen
på
skuldrene.
Halskant:
Strikk opp m rundt halskanten
med koks på p nr 3, ca 11 m pr 5
cm til sammen ca (104) 110
(114) 116 (118) 120 (120) m.
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Strikk diagram C i ribb, 1 r, 1 vr
rundt. Fell av med rette og
vrange m.
Sy i ermene og sy til belegget
over sårkanten på vrangsiden.

Lue:
Størrelse:
( Middel) Stor
Garnmengde:
Koks 1088: 50 gram alle str
Mellomgrå 1053: 50 gram alle str
Natur 1002: 50 gram alle str
Lys grå 1032: 50 gram alle str
Legg opp (120) 128 m med koks
på p nr 3 og strikk ribb 1 r, 1 vr
til arb måler 6 cm.
Skift til p nr 3 ½ og strikk
mønster
etter
ermediagram.
Strikk videre i lys grå til luen
måler (20) 22 cm. Nå felles i
toppen slik:
Strikk *6 r, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* hele omg. Strikk 2 omg
uten felling.
Neste omg: *5 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk 2
omg uten felling.
Neste omg: *4 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk 2
omg uten felling.
Neste omg: *3 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk 2
omg uten felling.
Neste omg: *2 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk
2 omg uten felling.
Neste omg: *1 r, 2 r sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg. Strikk
2 omg uten felling.
Klipp av tråden og trekk
gjennom m. Fest tråden godt.
Lag en passe stor dusk i koks
og sy i toppen av luen.
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Nr 17
Jakke i duett
Størrelse:
(XXS) XS (S-M) M-L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (77) 84 (91) 98
(106) 113 cm
Hel lengde, målt midt bak: (56)
58 (60) 62 (63) 64 cm
Ermelengde: (43) 45 (46) 47
(47) 47 cm
Garn:
sandnes duett (55 % bomull,
45 % ull, 50 gram = ca 90
meter)
Garnmengde:
Rød 4219: (550) 600 (650) 700
(750) 800 gram
Tilbehør:
4 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
21 m mønster på p nr 4 = 10 cm
For og bakstykket:
Legg opp (161) 177 (193) 209
(225) 241 m på p nr 4 og strikk
6 p mønster A, strikk diagram B,
fortsett med diagram A som
gjentas til arbeidet måler (38) 39
(40) 40 (40) 40 cm. Fell for
ermehull. Sett et merke i hver
side med (41) 45 (49) 53 (57)
61 m på hvert forstykke og (79)
87 (95) 103 (111) 119 m på
bakstykket.
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Strikk til 6 m før sidemerket, fell
12 m, strikk til 6 m før det andre
sidemerket, fell 12 m. Legg arb
til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (42) 44 (46)
48 m på p nr 4 og strikk rundt
(0) 1 (1) 2 (3) 4 vr, mønster
etter diagram A, som gjentas
hele omg rundt, avslutt med vr
m. Strikk 6 p diagram A, strikk
diagram B, fortsett med diagram
A som gjentas til ermet måler
(43) 45 (46) 47 (47) 47 cm,
samtidig som det når B er
ferdigstrikket økes 1 m i beg av
omg. Dette er merkem og den
strikkes hele tiden vr. Øk 1 m på
hver side av merkem ca hver 2
½ cm til det er (67) 71 (75) 81
(87) 91 m. De økte m strikkes
etter hvert med i mønsteret.
Strikk til ermet måler oppgitt
lengde. Fell 13 m midt under
ermet.
Sett ermene inn på bolen =
(245) 269 (293) 321 (349) 373
m.
Strikk mønster som før over alle
maskene,
avslutt
med
helt
diagram A, samtidig som det
felles raglan i sammenføyningene
til mønsteret går sammen. Fell
raglan slik: Strikk til 2 m før
sammenføyningen, ta 1 m løs av,
strikk 1 r, trekk den løse m over,
2 rett sammen. Gjenta dette i
alle 4 sammenføyninger. Gjenta
raglanfellingene til mønsteret
stemmer hele p rundt. Etter
diagram A, strikkes mønster
etter diagram B, men når det er
strikket 10 p diagram B, strikkes
(fra rettsiden) 2 m vrangt
sammen i alle felt med 5 vr.

Strikk ferdig diagram B, fortsett
med diagram A, nå med 4 m vr i
stedet for 5. Strikk til arb måler
(47) 48 (49) 50 (51) 52 cm.
Gjenta fellingen fra rettsiden i
alle vrange felt med 4 vrange m.
Strikk diagram A med 3 vrange
m 3 cm. Fell 1 m i alle felt med 3
vrange m.
Strikk diagram A med 2 vrange
m til arb måler ca 2 cm før hel
lengde. Fell 1 m i alle felt med 2
vrange m.
Skift til p nr 3 og strikk diagram
A med 1 vr m til arb måler hel
lengde. La m være på p.
Montering:
Sy samme under ermene.
Forkanter:
Strikk opp masker langs venstre
forkant med p nr 3, 1 m i hver
m, men hopp over hver fjerde.
Strikk rett fram og tilbake til det
er 4 riller. Fell av med rette m fra
vrangsiden, slik at avfellingen
danner den femte rille.
Høyre forkant strikkes som
venstre, men med 3 knapphull
jevnt fordelt på bærestykket når
det er strikket 2 riller. Det
øverste ca 4 cm ned, de andre
med 5 cm i mellom.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Halskant: Skift til p nr 3, strikk
opp 6 m over hver forkant og
strikk riller fram og tilbake, etter
2 riller lager siste knapphull på
høyre side, samtidig som det
felles (10) 12 (14) 16 (18) 20 m
jevnt fordelt. Strikk rett fram og
tilbake til det er 4 riller. Fell av
med rette m fra vrangsiden, slik
at avfellingen danner den femte
rille.
Sy i knapper.

Nr 18
Vest med rund sal
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (76) 81 (86) 90 (94)
98 (102) cm
Hel lengde, målt midt foran: (49)
50 (51) 52 (53) 54 (55) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (200) 200 (250) 250
(300) 300 (300) gram
Lime 9012: 50 gram alle str
Lyng 4853: 50 gram alle str
Rosa 3911: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp (204) 216 (228) 240
(252) 264 (276) m med natur på
p nr 3 og strikk perle-ribb:
1. omg: Begynn med (1 r) 0 r (1
r) 0 r (1 r) 0 r (1 r), strikk *1 vr,
1 r*. Gjenta fra *-* hele omg.
2. omg: Rett
Gjenta disse 2 omg til arbeidet
måler 6 cm.
Sett et merke rundt en m i hver
side med (101) 107 (113) 119
(125) 131 (137) m på hvert
stykke.
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Strikk mønster etter diagram
slik:
Strikk merkem + (2) 5 (8) 11
(14) 17 (20) m perle-ribb som
før, strikk mønster etter diagram
A
7
ganger
og
øk
som
diagrammet viser, strikk (4) 10
(16) 22 (28) 34 (40) m perleribb som før, strikk mønster etter
diagram A 7 ganger og øk som
diagrammet viser, avslutt med
(1) 4 (7) 10 (13) 16 (19) m
perle-ribb.
Strikk
mønster
med
denne
inndeling til arbeidet måler (31)
32 (33) 34 (35) 36 (37) cm,
strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles 2 m på
hvert
mønster
(tilsvarende
økningen på første mønsteromg)
= (204) 216 (228) 240 (252)
264 (276) m, men over sidem og
6 m på hver side av sidemerkene
strikkes vrangt (= 13 m vrangt i
hver side).
På neste omgang felles for
ermehull. Strikk til 5 m før
sidem, fell av 11 m med rett
masker, strikk til 5 m før det
andre sidem, fell 11 m.
Nå legges det opp for ermer.
Strikk maskene på ene stykket,
legg opp (54) 58 (62) 66 (70) 74
(78) m, strikk maskene på andre
stykket, legg opp (54) 58 (62)
66 (70) 74 (78) m = (290) 310
(330) 350 (370) 390 (410)
masker.
Strikk 1 omg r, 1 omg r, 1 omg
vr, 1 omg r, 1omg vr.
Strikk mønster diagram B og fell
som vist i diagrammet. Når hele
diagram B er ferdigstrikket,
strikkes glattstrikk i natur til arb
måler (47) 48 (49) 50 (51) 52
(53) cm. Strikk 1 omg natur
glattstrikk
samtidig
som
masketallet reguleres til (140)
146 (152) 158 (164) 170 (176)
m. Strikk 6 omg perle-ribb i
natur. Fell av passe stramt.

Nr 19
Hettejakke
Størrelse:
(½) 1 (2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 66 (72) 76 (80)
84 (87) cm
Hel lengde: (34) 38 (42) 46 (50)
54 (56) cm
Ermelengde: (23) 25 (28) 31
(35) 37 (39) cm
Hette lengde: (23) 24 (25) 26
(27) 28 (29) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Rosa 4715: (100) 150 (150) 200
(200) 250 (250) gram
Lys rosa 4520: (50) 100 (100)
150 (150) 150 (200) gram
Lyng 4853: (50) 50 (100) 100
(150) 150 (150) gram
Lys grå 1032: (50) 50 (50) 100
(100) 100 (150) gram
Natur 1002: (50) 50 (100) 100
(150) 150 (150) gram
Tilbehør:
(5) 6 (6) 7 (7) 8 (8) knapper
Veiledende pinner:
Nr 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
For- og bakstykke:
Legg (135) 143 (159) 167 (175)
183 (191) m med rosa og strikk
glattstrikk fram og tilbake 3 cm.
Strikk 1 p vr på rettsiden til
brettekant, og samtidig økes 4 m
i slutten av p = oppklippsm og
ikke
medregnet
i
oppgitt
masketall. Strikk rundt 2 p
glattstrikk.
Sett en merketråd med (34) 36
(40) 42 (44) 46 (48) m til hvert
forstykke, og (67) 71 (79) 83
(87) 91 (95) m til bakstykke.
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Strikk mønster etter diagram til
arb måler (21) 24 (27) 30 (33)
36 (39) cm. Fell (6) 6 (6) 8 (8) 8
(8) m til ermehull (=(3) 3 (3) 4
(4) 4 (4) m på hver side av
merketråden). Strikk hver side
ferdig for seg.
Forstykkene:
Fortsett med mønster og fell
videre annenhver p 3,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (2) 2 (3) 3
(4) 4 (4) cm før hel lengde, fell
de 4 oppklippsm og de (7) 7 (8)
8 (9) 9 (9) m mot halsen settes
på en hjelpep. Fell deretter for
halsringning annenhver p 1,1 m
= (14) 16 (19) 20 (21) 23 (25)
m til skulder. Fell av de
resterende m ved hel lengde.
Strikk det andre forstykket på
samme måte, men speilvendt.
Bakstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
forstykkene. Strikk til 1 cm før
hel lengde, sett de midterste
(15) 15 (17) 17 (19) 19 (19) m
på en hjelpep til hals. Fell
ytterligere 1 m i hver side. Strikk
til hel lengde. Fell av.

Ermer:
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48)
52 (52) m med rosa og strikk
vrangbord 2 r, 2 vr rundt (4) 4
(4) 4½ (4½) 5 (5) cm.
Strikk 1 omg glattstrikk og fell
samtidig jevnt fordelt til (36) 38
(40) 42 (44) 48 (50) m.
Strikk mønster etter diagram, tell
ut fra midtm hvor mønstret beg.
Den første m er merkem og
strikkes hele tiden vr. Øk i hver
side av denne ca hver (1½) 1½
(1½) 1½ (1½) 2 (2) cm til i alt
(58) 64 (70) 74 (74) 78 (82) m.
Når ermet måler hel lengde,
felles (6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) m
midt under ermet. Fell videre
annenhver p 3,2,1,1,1 m. Fell de
resterende m på en gang.
Strikk et erme til på samme
måte.

Strikk vrangbord *2 r, 2 vr*, og
avslutt med 2 r. Husk å lage
knapphull på høyre forkant når
kanten måler 1 cm.
Det nederste og øverste 2 cm fra
kanten, resten jevnt fordelt.
Knapphull:
Fell 2 m som legges opp igjen på
neste p.
Når kanten måler 3 cm, felles det
av med rette og vrange m.
Sy i knappene.

Montering:
Sy sammen skuldrene og sy i
ermene.
Hette:
Strikk opp med rosa og ta med
de avsatte m = ca (53) 57 (61)
65 (69) 73 (75) m.
Sett
et
merke
rundt
den
midterste m bak i nakken. Strikk
glattstrikk og mønster, og øk
samtidig 1 m i hver side av
midtm annenhver p til sammen 6
ganger. Deretter økes hver 4 p
(5) 5 (5) 6 (6) 6 (6) ganger.
Strikk
til
hel
lenge.
Sett
halvparten av m over på en
annen p. Legg hettens rettside
mot rettside og strikk en m fra
hver p sammen samtidig som det
felles av.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver side i oppklippsmaskene
midt foran.
Brett inn klippekanten og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over
klippekanten.
Forkanter: Strikk opp med rosa
langs høyre forstykke, hette og
venstre forstykke, ca 1 m i hver
m, men hopp over ca hver 4. (Mtallet må være delelig med 4+2
m).
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Lue
Størrelse:
(½-2) 4-6 år
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Rosa 4715: (100) 100 gram
Lys rosa 4520: rest eller 50 gram
Lyng 4853: rest eller 50 gram
Lys grå 1032: rest eller 50 gram
Natur 1002: rest eller 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp/ strømpep nr 3 og 3½
Heklenål nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Legg opp (96) 108 m med rosa
på p nr 3. Strikk 3 cm glattstrikk
til belegg.
Skift til lys rosa og strikk 1 omg
r, 1 omg vr til brettekant.

Skift til rosa og strikk glattstrikk
til arb fra brettekanten måler 3
cm. Skift til p nr 3½ og strikk
mønster etter diagram. Deretter
strikkes med rosa til arb måler
fra brettekanten (12) 13 cm.
Skift til lys rosa og strikk 4 omg
glattstrikk, deretter 1 omg vr
(brettekant), 3 omg glattstrikk.
Reguler m-tallet til (95) 110 m.
Plukk nå opp på vrangen med
rosa med en ekstra rundp, 1 m i
hver m langs første lys rosa omg.
Strikk med rosa, 1 m fra hver p
sammen til 1 m omg rundt.
Strikk ytterligere 1 omg og beg
fellingen i toppen:
*2 m vridd r sammen, (15) 18 r,
2 r sammen*. Gjenta fra *-*
omg rundt, med 5 like store felt
og 10 fellinger. Strikk en omg
uten felling.
Neste omg: *2 vridd rett
sammen, (13) 16 r, 2 r sammen.
Gjenta fra *-* omg rundt. Strikk
1 omg uten felling. Fortsett på
samme måte og fell annenhver
omg og med 2 m mindre i hvert
felt for hver gang til (5) 10 m
står
igjen.
Trekk
en
tråd
gjennom og fest godt.

Heklet blomst:
Legg opp 5 lm med lyng og ta
sammen til en ring med 1 kjm.
1. omg: I ringen hekles 15 fm.
Avslutt med 1 kjm i første fm.
2. omg: Hekle *3 lm, hopp over
2 m, 1 fm i neste m*. Gjenta fra
*-* omg rundt = 5 lm-buer.
3. omg: I hver lm-bue hekles: 1
fm, 5 st, 1 fm. Klipp av tråden.
4. omg: Hekle med lys grå på
baksiden av blomsten. Fest
tråden med 1 kjm rundt første
ledd på baksiden ev en st på
forrige rad. *Hekle 5 lm, hopp
over 3-4 st/fm, 1 fm rundt første
ledd på baksiden av en st på
forrige rad*. Gjenta fra *-* omg
rundt. Hekle til sammen 6 lmbuer jevnt fordelt rundt.
5. omg: I hver lm-bue hekles: *1
fm, 3 st, 1 dbst, 3 st, 1 fm*.
Klipp av tråden.
Sy fast blomsten på toppen av
luen.

Montering:
Brett belegget mot vrangen og sy
til med løse sting.

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL

Nr 20
Jakke med mønster

Plaggets mål:
Overvidde: (83) 90 (97) 104
(111) 118 cm
Hel lengde: (58) 60 (62) 63 (65)
66 cm
Ermelengde: (49) 50 (51) 51
(52) 52 cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Garnmengde:
Koks 1088: (400) 400 (450) 450
(500) 500 gram
Mellomgrå 1053: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Lilla 4855: 50 gram alle str
Grønn 9273: 50 gram alle str
Lys grå 1042: 50 gram alle str
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Tilbehør:
(9) 10 (10) 10 (11) 11 knapper
Veiledende strikkepinner:
Rundp og strømpep nr 3 og nr 3
½ (eller 4)
Strikkefasthet:
22 m på p nr 3 ½ = 10 cm i
bredden
For- og bakstykket:
Legg opp (178) 194 (210) 226
(242) 258 m med koks på p nr 3
og strikk ribb 2 r, 2 vr fram og
tilbake til arbeidet måler 12 cm.
Skift til p nr 3 ½, legg opp 4 nye
m i slutten av p og strikk
glattstrikk rundt. Disse 4 m er
oppklippsmasker og er ikke med i
mønster og oppgitte masketall.
Alle omg begynner midt foran.
På første omg felles 1 m for å
tilpasse mønster.
Fortsett med glattstrikk i koks til
arbeidet måler (33) 35 (37) 38
(40) 41 cm. Sett et merke i hver
side med (43) 47 (51) 55 (59) 63
m på hvert forstykke og (91) 99
(107) 115 (123) 131 m på
bakstykket.
Strikk mønster etter diagram.
Begynn ved merke for rett
størrelse. Strikk til arb måler (6)
6 (6) 7 (7) 7 cm før hel lengde
(det store stjernemønsteret skal
være ferdig).
Fell for halsringning midt foran
ved å felle de midterste (16) 18
(20) 20 (22) 22 m + 4
oppklippsmasker. Strikk mønster
fram og tilbake og fell ytterligere
i hver side, annenhver pinne
4,2,1,1,1 m. Når mønsteret er
ferdig strikket strikkes glattstrikk
i koks.
Strikk til arb måler (58) 60 (62)
63 (65) 66 cm. Fell av.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (48) 52 (52) 56
m på p nr 3 med koks og strikk
rundt ribb 2 r, 2 vr 10 cm.
Skift til p nr 3 ½ og strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det økes
jevnt fordelt til (54) 56 (58) 60
(64)
66
m.

Strikk glattstrikk samtidig som
det økes 1 m på hver side av
første m ca hver 7. omg til det er
(84) 88 (92) 96 (102) 108 m.
Strikk til ermet måler (49) 50
(51) 51 (52) 52 cm.
Vend vrangsiden ut og strikk 2
cm glattstrikk til belegg. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer i
sidene i ermets bredde og på
hver
side
av
midten
i
oppklippsmaskene midt foran og
klipp opp.
Sy sammen skuldrene.
Forkanter: Strikk opp masker
med koks på p nr 3 langs
forkanten, ca 1 m i hver omgang,
men
hopp
over
hver
4.
Masketallet skal være delelig på
4. Strikk ribb, 2 r, 2 vr. Begynn
med 2 m rett, på rettsiden, nede.
Strikk til sammen 10 pinner ribb.
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, som 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
klippekanten.
Halskant: Strikk opp m på p nr
3 rundt halsåpningen, også over
forkantene ca (122) 126 (130)
134 (138) 142 m Strikk ribb slik
(fra rettsiden): *2 r, 2 vr*.
Gjenta fra *-* og avslutt med 2
m r.
På
høyre
side
lages
siste
knapphull etter 6 p, 4 m fra
kanten. Strikk til sammen 10 p
ribb. Fell av med rette og vrange
m.
Sy i ermene.
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Nr 21

Aran, dame
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnalternativ:
peer gynt, smart, mandarin
classic
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 96 (103) 110
(117) 124
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 (67)
68 cm
Ermelengde: (45) 46 (47) 48
(49) 50 cm
Garnemengde:
Natur 1012: (600) 650 (700) 750
(800) 850 gram

For og bakstykke:
Legg opp (232) 248 (264) 280
(296) 312 m med natur på p nr
3, og strikk mønster A i 5 cm.
Skift til p nr 3½ og sett en
merketråd i hver side med (116)
124 (132) 140 (148) 156 m til
hver del. Merk av de 40
midterste m på forstykket. På
siste omg felles 4 m på
forstykket
og
12
m
på
bakstykket jevnt fordelt, over
alle m - unntatt over de 40
merkete m = (112) 120 (128)
136 (144) 152 m til forstykket og
(104) 112 (120) 128 (136) 144
m til bakstykket.
Nå strikkes mønster B over de
midterste 40 m og perlestrikk
over resten av forstykket og
bakstykket til arb måler (39) 40
(42) 44 (44) 44 cm. Fell 10 m i
hver side (5 m på hver side av
merketråden). Legg til side og
strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (56) 60 (60) 64 (64)
64 m på p nr 3, og strikk
mønster A, i 5 cm. Skift til p nr
3½.
Merk av de 16 midterste m oppe
på ermet til flettemønster. Sett
en merketråd rundt den første og
siste m, disse 2 m er merkem.
Strikk mønster C over de
midterste
16
ermem,
og
perlestrikk over resten. Øk 1 m i
hver side av merkem ca hver
(2½) 2½ (2) 2 (2) 2 cm til i alt
(45) 46 (47) 48 (49) 50 m. Når
ermet måler hel lengde, felles 10
m. Legg arb til siden og strikk et
erme til.

Veiledende pinner:
P nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
23 m perlestrikk på p nr 3½ =
10 cm
Perlestrikk:
1. omg: rett
2. omg: 1 vr, 1 r
3. omg: rett
4. omg: 1 r, 1 vr
Gjenta disse 4 omg.
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Raglanfelling:
Sett ermene inn på de avfelte m
på bolen. Fortsett med mønster
som tidligere og fell videre slik:
Strikk til 2 m gjenstår før første
sammenføyning, strikk 2 m r
sammen, ta neste m løst av,
strikk 1 r, og trekk den løse m
over. Gjenta i de neste 3
sammenføyningene = 8 m felt.
Fortsett å felle annenhver omg til
arb måler (54) 56 (58) 60 (60)
60 cm. Fell til hals de midterste
(14) 14 (16) 16 (18) 18 m, på
forstykket. Strikk fram og tilbake
og fell 2 m i beg av hver p til arb
måler hel lengde, samtidig som
raglanfellingen fortsetter som
før. Fell av.
Halskant:
Strikk opp ca 13-14 m pr 5 cm
på p nr 3, rundt halsen = ca
(120) 124 (128) 132 (136) 140
m, (m-tallet må være delelig
med 4). Strikk mønster A i 3½
cm. Strikk 1 omg rett samtidig
som det strikkes 2 r sammen
over alle vridninger. Strikk 3 cm
glattstrikk. Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene. Brett
halskanten
dobbelt
mot
vrangsiden og sy til.

Nr 21

Aran, herre
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 102 (108) 114
(120) 126 cm
Hel lengde: (66) 68 (70) 72 (73)
74 cm
Ermelengde: (48) 49 (50) 51
(52) 52 cm
Garn:
peer gynt (100 % ull, 50 gram
= ca 91 meter)
Garnalternativ:
sandnes
alpakka,
mandarin classic

smart,

Garnmengde:
Grønn 8681: (750) 800 (850)
900 (950) 950 gram
Veiledende pinner:
P nr 3 og 3½

Nå strikkes mønster B over de
midterste 40 m og perlestrikk
over resten av forstykket og
bakstykket til arb måler (43) 44
(45) 46 (46) 46 cm. Fell 10 m i
hver side (5 m på hver side av
merketråden). Legg til side og
strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (60) 64 (64) 68 (68)
72 m på p nr 3, og strikk ribb 2
r, 2 vr i 5 cm. Skift til p nr 3½.
Merk av de 16 midterste m oppe
på ermet og sett en merketråd
rundt den første og siste m, disse
2 m er merkem. Strikk nå
mønster C over de midterste 16
ermem, og perlestrikk over
resten. Øk 1 m i hver side av
merkem ca hver (2½) 2½ (2½) 2
(2) 2 cm til i alt (92) 96 (102)
108 (114) 120 m. Når ermet
måler hel lengde, felles 10 m
under ermet. Legg arb til siden
og strikk et erme til.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på de avfelte m
på bolen. Fortsett med mønster
som tidligere og fell videre slik:

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Perlestrikk:
1. omg: rett
2. omg: 1 vr, 1 r
3. omg: rett
4. omg: 1 r, 1 vr
Gjenta disse 4 omg.
For og bakstykke:
Legg opp (248) 264 (280) 296
(312) 328 m med grønn på p nr
3 og strikk mønster ribb 2 r, 2 vr
i 5 cm. Skift til p nr 3½ og sett
en merketråd i hver side med
(124) 132 (140) 148 (156) 164
m til hver del. Merk av de 40
midterste m på forstykket. På
siste omg felles 4 m på
forstykket
og
12
m
på
bakstykket jevnt fordelt, over
alle m - unntatt over de 40
avmerka m = (120) 128 (136)
144 (152) 160 m til forstykket og
(112) 120 (128) 136 (144) 152
m til bakstykket.
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Strikk til 2 m gjenstår før første
sammenføyning, strikk 2 m r
sammen, ta neste m løst av,
strikk 1 r, og trekk den løse m
over. Gjenta i de neste 3
sammenføyningene = 8 m felt.
Fortsett å felle annenhver omg til
arb måler (60) 62 (63) 65 (65)
65 cm. Fell til hals de midterste
(14) 16 (16) 18 (18) 20 m, på
forstykket. Strikk fram og tilbake
og fell 2 m i beg av hver p til arb
måler hel lengde, samtidig som
raglanfellingen fortsetter som
før. Fell av.
Halskant:
Strikk opp ca 13-14 m pr 5 cm
med p nr 3, rundt halsen = ca
(132) 136 (140) 144 (148) 152
m, (m-tallet må være delelig
med 4). Strikk ribb 2 r, 2 vr i 3½
cm. Strikk 1 omg rett samtidig
som det strikkes 2 vr sammen
over alle vr felt. Strikk 3 cm
glattstrikk. Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene. Brett
halskanten
dobbelt
mot
vrangsiden og sy til.

Nr 22
Genser
voksen

til

barn

og

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 69 (73) 78 (82)
86 cm
(90) 95 (100) 104 (109) 114
cm
Hel lengde: (36) 39 (42) 45 (48)
51 cm
(53) 55 (56) 58 (59) 61 cm
Ermelengde: (21) 24 (28) 31
(34) 37 cm
(40) 41 (43) 44 (44) 44 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (90) 96 (102) 108
(114) 120 (132) 138 (144)
150 (156) 162 m på p nr 6, og
strikk rundt i ribb. Begynn i ene
siden med (2 r, 3 vr) 1 vr (2 vr)
1 r, 3 vr (2 r, 3 vr) 1 vr (1 vr) 3
vr (1 r, 3 vr) 0 (1 vr) 3 vr,
strikk *3 r, 3 vr*. Gjenta fra *-*,
avslutt med (1 r) 3 r, 2 vr (3 r, 1
vr) 2 r (1 r) 2 vr (3 r, 2 vr) 3 r
(2 r) 0 (3 r, 2 vr) 3 r.
Strikk til arb måler 3 cm alle str.
Skift til p nr 7 og strikk (5) 7 (8)
10 (11) 13 (4) 6 (7) 9 (10) 12
m ribb som før, strikk mønster
etter diagram (38 m/62 m),
samtidig som det felles 1 m,
fortsett med ribb som før over
resten av m = (89) 95 (101) 107
(113) 119 (131) 137 (143)
149 (155) 161 m.
Strikk på denne måten til arb
måler ca (23) 25 (27) 29 (31) 33
(36) 37 (37) 38 (38) 38 cm.
Sett et merke i hver side med
(48) 52 (54) 58 (60) 64 (70) 74
(76) 80 (82) 86 m til forstykket
og (41) 43 (47) 49 (53) 55 (61)
63 (67) 69 (73) 75 m til
bakstykket. Del arb i hver side
ved sidemerkene og strikk hver
del ferdig for seg.

Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde, genser:
Barn:
Rød 4063: (350) 400 (400) 450
(500) 550 gram
Dame:
Perlegrå 1056: (600) 650
(700) 750 (800) 850 gram
Tilbehør:
(4) 4 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6)
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
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Forstykket:
Fortsett med mønster etter
diagram til arb måler hel lengde,
samtidig som det felles til
ermehull annenhver p (2,1,1)
2,2,1
(2,2,1)
3,2,1
(3,2,1)
3,2,1,1
(3,1,1,1)
3,2,1,1
(3,2,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1,1 m i hver side = (40)
42 (44) 46 (48) 50 (58) 60
(62) 64 (66) 68 m igjen.
Strikk til arb måler (4) 4 (4) 5
(5) 5 (6) 6 (6) 6 (6) 7 cm før
hel lengde. Sett de midterste
(12) 12 (12) 12 (12) 12 (16) 16
(16) 16 (16) 16 m på en
hjelpep, og strikk hver side ferdig
for seg. Fell ytterligere (2,2,1)
2,2,1 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1)
(2,2,1,1) 2,2,1,1,1
2,2,1,1
(2,2,1,1,1)
2,2,1,1,1
(2,2,1,1,1)
2,2,1,1,1
m
annenhver p ved halssiden = (9)
10 (11) 11 (12) 13 (15) 15
(16) 17 (18) 19 m til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde.
Fell av.
Bakstykket:
Strikk som på forstykket, men
fell (2,1,1) 2,1,1 (3,1,1) 3,1,1
(3,2,1) 3,2,1 (3,1,1,1) 3,1,1,1
(3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 m i hver side = (33)
35 (37) 39 (41) 43 (49) 51
(53) 55 (57) 59 m igjen.

Når arb måler 1 cm før hel
lengde strikk (9) 10 (11) 11 (12)
13 (15) 15 (16) 17 (18) 19 m
= skulder, fell til det gjenstår (9)
10 (11) 11 (12) 13 (15) 15
(16) 17 (18) 19 m = skulder.
Strikk hver skulder ferdig for
seg. Fell av ved hel lengde.
Ermer:
Legg opp (24) 24 (24) 26 (30)
30 (34) 34 (34) 36 (36) 36 m
på p nr 6.
Strikk rundt ribb, begynn med (2
vr) 2 vr (2 vr) 1 vr (3 vr) 2 vr (1
vr) 1 vr (1 vr) 2 vr (2 vr) 2 vr
*strikk 3 r, 3 vr*, avslutt med (1
vr) 1 vr (1 r) 2 r (1 vr) 1 vr (3 r)
3 r (3 r) 1 vr (1 vr) 1 vr. Strikk
til ribben måler 3 cm. Skift til p
nr 7 og øk 1 m på hver side av
første m (første m = merkem).
De økte m strikkes etter hvert
med i ribben.
Gjenta denne økingen ca hver
(4) 4 (5) 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 (6)
6 cm til i alt (32) 34 (36) 38 (40)
42 (44) 46 (48) 50 (52) 54 m.
Strikk til ermet måler oppgitt
lengde. Fell 5 m (merkem + 2 m
på hver side).
Strikk fram og tilbake og fell
annenhver p 2,2,2 m i hver side,
deretter 1 m i hver side
annenhver p til det gjenstår 15
m. Fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Krave:
Bruk p nr 6. Begynn med de (12)
12 (12) 12 (12) 12 (16) 16
(16) 16 (16) 16 avsatte m midt
foran og strikk opp videre m
rundt halsåpningen ca (53) 53
(58) 58 (63) 63 (68) 68 (73)
73 (73) 73 m til sammen. La
det være igjen en åpning på ca 2
cm. Denne åpningen kommer på
ene siden på forstykket.
Vend og strikk tilbake (fra
vrangsiden) i ribb 3 r, 2 vr.
Strikk med denne inndeling ca 3
cm, på siste p fra vrangsiden
økes 1 m i alle vrange felt.
Fortsett med 3 r, 3 vr til ribben
måler til sammen (14) 14 (16)
16 (16) 16 (18) 18 (18) 20
(20) 20 cm. Fell løst av, med r
og vr m. Brett kraven dobbelt ut
mot retten.

Knappekant på krave:
Strikk opp langs skuldersiden av
hele kraven (fra vrangsiden av
arb, denne vil bli rettsiden når
kraven brettes), ca 1 m i hver m,
men hopp over hver 4., strikk 5
p rett (riller). Fell av.
Knappehullskant:
Strikkes som på andre kraveside,
men på 3. p lages (4) 4 (5) 5 (5)
5 (5) 6 (6) 6 (6) 6 knapphull
jevnt fordelt ved å felle 2 m, som
legges opp igjen på neste p.

Gjenta fra * til * omg ut.
= (18) 20 (22) m.
Strikk 1 omg uten felling.
Strikk 2 r sammen omg ut, strikk
1 omg uten felling og trekk
tråden gjennom de resterende
m.
Fest godt.
Brett
inn
brettekanten
til
vrangsiden, og sy til med løse
sting.

Nr 23

Sy i ermene.
Sy i knapper.

Lue med struktur
Størrelse:
(2-6) 8-12 år (dame)
Garnmengde:
Rød 4063: 100 gram alle str.
Veiledende pinner:
Rundp nr 6½ og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Legg opp 29 m på p nr 6½.
Strikk 1 p vrangt tilbake.
Strikk 1 kantm, strikk de 14
første m i genserdiagram, 13 m r
(brettekant) 1 kantm.
Neste p: 1 kantm, 13 m vr, 14
m mønster etter diagram, 1
kantm.
Fortsett på denne måten til arb
måler ca (46) 50 (54) cm, eller
ønsket luevidde.
Fell av.
Sy kanten sammen i kortsidene.
Skift til rundp nr 7, og strikk opp
(54) 60 (66) m langs flette
kanten, og strikk 3 r, 3 vr.
Når arb fra brettekanten måler
(16) 20 (22) cm felles for topp
slik: *3 r, 2 vr sammen 1 vr*
Gjenta fra * til * omg ut.
Strikk 2 omg uten felling.
Strikk *3 r, 2 vr sammen *.
Gjenta fra * til * omg ut.
Strikk 2 omg uten felling.
Strikk *2 r sammen 1 r, 1 vr*.
Gjenta fra * til * omg ut.
Strikk 1 omg uten felling.
Strikk *2 r sammen, 1 vr*.
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Lang genser med rund
sal til barn
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 66 (70) 74 (78)
82 cm
Hel lengde, målt midt foran: ca
(36) 40 (44) 48 (52) 56 cm
Ermelengde: (20) 23 (26) 29
(33) 37 cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Rød 4219: (150) 200 (250) 300
(350) 400 gram
Natur 1012: 50 gram alle str
Brun 4081: 50 gram alle str
Limegrønn 9435: 50 gram alle
str
London gull: 1 nøste
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10
cm i bredden
For og bakstykke:
Legg opp (140) 152 (164) 172
(180) 192 m med rødt på p nr 3
og strikk rundt i:
Falsk patent:
1. omg: *1 vr , 3 r *. Gjenta fra
*-* hele omg.
2. omg: * 2 vr, 1 r, 1 vr*. Gjenta
fra *-* hele omg.
Gjenta disse 2 p til arbeidet
måler (5) 5 (5) 6 (6) 6 cm.

Skift til p nr 3 ½ og strikk
glattstrikk. På første omg felles
(4) 6 (8) 8 (6) 10 m jevnt fordelt
= (136) 146 (156) 164 (174)
182 m.
Strikk til arbeidet måler (22) 25
(28) 31 (34) 37 cm. Fell for
ermehull. Strikk til 4 m før
sidemerket, fell 8 m, strikk til 4
m før det andre sidemerket, fell
8 m. Legg arb til side og strikk
ermer.

Strikk videre i falsk patent til
halsen måler (12) 14 (14) 16
(16) 18 cm. Fell av med rette og
vrange masker.

Lue:

Montering:
Sy sammen under ermene.

Garnmengde:
Rød 4219: 100 gram alle str

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år

Legg opp (92) 100 (108) m på p
nr 3 ½ strikk rundt i:
Falsk patent:
1. omg: *1 vr , 3 r *. Gjenta fra
*-* hele omg.
2. omg: * 2 vr, 1 r, 1 vr*. Gjenta
fra *-* hele omg.
Gjenta disse 2 p til arbeidet
måler (20) 23 (26) cm eller
ønsket lengde. Fell på neste omg
slik: *2 vr sammen, 1 r, 1 vr*.
Strikk 3 omg -1 vr, 1 r, 1 vruten felling. Fell deretter 1 m i
hvert av de vrange feltene ved å
strikke 2 vr sammen. Strikk 3
omg uten felling. Strikk 2 r
sammen omg ut. Fortsett med r
2 omg uten felling, strikk
deretter 2 r sammen omg ut, 1
omg uten felling, trekk tråden
gjennom de resterende m og fest
godt.
Lag en passe stor dusk og sy den
fast i toppen.

Ermer:
Legg opp (36) 36 (40) 40 (44)
48 m med rød på strømpep nr 3
og strikk ribb i falsk patent som
på bolen. Skift til p nr 3 ½ og
strikk glattstrikk. På første omg
økes jevnt fordelt til (40) 43 (44)
45 (48) 50 m. Første maske
strikkes hele tiden vr (merkem
på undersiden). Øk 1 m på hver
side av merkem hver 2 cm til det
er (54) 59 (62) 65 (70) 74 m.
Strikk til ermet måler (20) 23
(26) 29 (33) 37 cm. Fell de 8
midterste m.
Rund sal:
Sett ermene inn på bolen =
(212) 232 (248) 262 (282) 298
m.
Strikk 1 omgang glattstrikk over
alle m. Strikk mønster etter
diagram. På 10. mønsteromg
felles jevnt fordelt (50) 52 (50)
46 (48) 46 m = (162) 180 (198)
216 (234) 252 m. Fortsett med
mønster etter diagram og fell
som diagrammet viser.
Når
diagrammet
er
ferdig
strikket, strikkes rødt glattstrikk.
Når arb måler (32) 36 (39) 43
(46) 50 cm felles for hals. Fell
først de midterste 13 m. Strikk
fram og tilbake og fell ytterligere
4 m i begynnelsen av hver p til
det er felt (4) 4 (5) 5 (6) 6
ganger på hver side, samtidig
som det felles 26 m jevnt fordelt
over de øvrige m, når det er felt
(3) 3 (4) 4 (5) 5 ganger på hver
side. Etter halsfellingene er
ferdige, plukk opp m rundt hele
halsen. Skift til p nr 3 og strikk 1
omg glattstrikk samtidig som
masketallet reguleres til (81) 84
(87) 91 (94) 94 m. Strikk (3) 3
(4) 4 (5) 5 cm ribb, 1 vr, 2 r. På
neste p økes 1 m i hver rett felt.

Votter til barn
Størrelse:
(2-4) 6-8 år
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Rød 4219: 50 gram alle str
Natur 1012: 50 gram alle str
Brun 4081: 50 gram alle str
Limegrønn 9435: 50 gram alle
str
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
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Venstre vott:
Legg opp (32) 36 m med rød på
strømpep nr 3.
strikk rundt i:
Falsk patent:
1. omg: *1 vr , 3 r *. Gjenta fra
*-* hele omg.
2. omg: * 2 vr, 1 r, 1 vr*.
Gjenta fra *-* hele omg. Gjenta
dette til kanten måler (4) 5 cm.
Skift til p nr 3 ½ og strikk
mønster etter diagram. Begynn
med øking til tommekile ved
merket i diagram. Økingen blir
penest ved å løfte opp tråden
mellom 2 masker og strikke den
vridd rett. Øk til det er (9) 9
masker i kilen og sett så disse
maskene på en hjelpetråd. Legg
opp (6) 6 m på baksiden og
fortsett med mønster. Fell i
toppen som diagrammet viser =
hver omgang.
Gjenta dette til det står igjen 4
masker. Trekk sammen og fest
godt.
Tommel:
Sett maskene på hjelpetråden på
strømpep nr 3 ½, og strikk opp
(7) 9 m på baksiden = (16) 18
m. Strikk mønster til tommel og
fell i toppen som øverst på
votten. NB! For (2-4) år strikkes
ikke de markerte m.
Trekk sammen og fest godt.
Strikk høyre vott på samme
måte, men med øking til kile i
motsatt side.
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Nr 23
Lang genser med rund
sal til voksen
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 92 (97) 102
(107) 112 cm
Hel lengde, målt midt foran: ca
(70) 71 (72) 73 (74) 75 cm
Ermelengde: (47) 48 (49) 49
(49) 49 cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Rød 4219: (500) 550 (600) 650
(700) 750 gram
Natur 1012: 50 gram alle str
Brun 4081: 50 gram alle str
Olivengrønn 9655: 50 gram alle
str
Mørk grønn 9273: 50 gram alle
str
London gull: 1 nøste

Gjenta denne fellingen hver 4 cm
til sammen 7 ganger = (96) 102
(108) 114 (120) 126 m på hver
del.
Strikk til arbeidet måler 50 cm
alle str. Fell for ermehull. Strikk
til 5 m før sidemerket, fell 10 m,
strikk til 5 m før det andre
sidemerket, fell 10 m. Legg arb
til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (52) 52 (56) 56 (56)
56 m med rødt på strømpep nr 3
og strikk ribb i falsk patent som
på bolen. Skift til p nr 3 ½ og
strikk
glattstrikk.
På
første
omgang økes jevnt fordelt til
(52) 54 (56) 58 (60) 62 m.
Første maske strikkes hele tiden
vr (merkem på undersiden). Øk 1
m på hver side av merkem ca
hver 2 ½ cm til det er (80) 84
(88) 92 (96) 100 m. Når ermet
måler (47) 48 (49) 49 (49) 49
cm, felles de 10 midterste m.

Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10
cm i bredden
For og bakstykket:
Legg opp (232) 248 (260) 276
(288) 300 m med rødt på pinne
nr 3 og strikk rundt i:
Falsk patent:
1. omg: *1 vr , 3 r *. Gjenta fra
*-* hele omg.
2. omg: * 2 vr, 1 r, 1 vr*. Gjenta
fra *-* hele omg.
Gjenta disse 2 p til arbeidet
måler (6) 6 (7) 7 (8) 8 cm. Skift
til p nr 3 ½ og strikk glattstrikk.
På første omg felles (12) 16 (16)
20 (20) 20 m jevnt fordelt =
(220) 232 (244) 256 (268) 280
m.
Strikk til arbeidet måler (12) 13
(14) 15 (16) 17 cm. Sett et
merke i hver side med (110) 116
(122) 128 (134) 140 m på hver
del. Fell 1 m på hver side av
sidemerkene
=
4
m
felt.

Rund sal:
Sett ermene inn på bolen =
(312) 332 (352) 372 (392) 412
masker.
Strikk 1 omgang glattstrikk over
alle m. Strikk mønster etter
diagram. Etter 10 omg mønster
felles jevnt fordelt 52 m = (260)
280 (300) 320 (340) 360 m.
Fortsett med mønster etter
diagram og fell som diagrammet
viser.
Når
diagrammet
er
ferdig
strikket, strikkes rødt glattstrikk
til arb måler (66) 67 (68) 68
(69) 69 cm, på siste omg felles
som vist i diagram.
Fell for hals, først de midterste
21 m. Strikk rødt fram og tilbake
og fell ytterligere 4 m i
begynnelsen av hver p til det er
felt (6) 6 (6) 7 (7) 8 ganger,
men samtidig når det er felt (4)
4 (4) 5 (5) 6 ganger på hver
side, felles det jevnt 40 m jevnt
over de øvrige m.
Etter halsfellingene er ferdig,
plukk opp masker rundt hele
halsen. Strikk 1 omg glattstrikk,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (102) 105 (108) 111
(114) 119 m.
Strikk 6 cm ribb, 1 vr, 2 r. På
neste p økes 1 m i hvert rett felt.
Strikk videre i falsk patent til
halsen måler 20 cm. Fell av med
rette og vrange masker.

Lue:
Størrelse:
(Liten) Middels (Stor)
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Rød 4219: 100 gram alle str
Legg opp (112) 120 (128) m på
p nr 3 ½ strikk rundt i:
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Falsk patent:
1. omg: *1 vr , 3 r *. Gjenta fra
*-* hele omg.
2. omg: * 2 vr, 1 r, 1 vr*. Gjenta
fra *-* hele omg.
Gjenta disse 2 p til arbeidet
måler (28) 30 (32) cm eller
ønsket lengde. Fell på neste omg
slik: *2 vr sammen, 1 r, 1 vr*.
Strikk 3 omg -1 vr, 1 r, 1 vruten felling. Fell deretter 1 m i
hvert av de vrange feltene ved å
strikke 2 vr sammen. Strikk 3
omg uten felling. Strikk 2 r
sammen omg ut. Fortsett med
rett 2 omg uten felling, strikk
deretter 2 r sammen omg ut, 1
omg uten felling, trekk tråden
gjennom de resterende m og fest
godt.
Lag en passe stor dusk og sy den
fast i toppen.

Votter
gull

med

eller

Gjenta disse 2 omg til arbeidet
måler 6 cm. Skift til p nr 3 ½ og
strikk 3 omg glattstrikk med rødt.
Strikk mønster etter diagram og
øk for tommel som diagrammet
viser,
resten
av
mønsteret
fortsetter som før.
Når kilen er ferdig strikket settes
de 11 kilemaskene på en tråd.
Legg opp 7 nye m slik at det blir
48 m til sammen. De nye m
strikkes i mønster som resten av
innsiden av hånden.

uten

Størrelse:
Dame
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Rød 4219: 50 gram
Natur 1012: 50 gram
Brun 4081: rester fra genser
Mørk oliven 9655: rester fra
genser
Mørk grønn 9273: rester fra
genser
Med gull:
London gull: Rester fra genser
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3 og nr 3 ½ (eller 4)
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10
cm i bredden
Legg opp 44 m med rødt på p nr
3 og strikk rundt i:
Falsk patent:
1. omg: *1 vr , 3 r *. Gjenta fra
*-* hele omg.
2. omg: * 2 vr, 1 r, 1 vr*.
Gjenta fra *-* hele omg.
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Strikk videre etter diagram og fell
som diagram viser. Når hele
diagrammet er strikket, klipp av
tråden og trekk den gjennom
maskene og fest den.
Tommel: Bruk p nr 3 ½. Ta
maskene fra tråden og ta opp 11
m på baksiden. Strikk etter
diagram.
Strikk en vott til på samme måte.
Husk å strikke tommelen på
motsatt side på denne.

Stikk mønster etter diagram.
Strikk til arb måler (23) 25 (26)
28 (31) 33 cm.
Fell 6 m i hver side.
Legg arb til side og strikk ermer.

Nr 24
Alfagenser med raglan
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (75) 80 (84)
90 cm
Hel lengde: (38) 40 (44) 47 (50)
53 cm
Ermelengde: (25) 29 (32) 34
(36) 38 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: (300) 300 (350) 350
(400) 450 gram
Blå 6863: (50) 50 (50) 50 (100)
100 gram
Rød 4063: (50) 50 (50) 50 (100)
100 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
For- og bakstykket:
Legg opp (86) 92 (98) 104 (110)
118 m med natur på p nr 6 og
strikk vrangbord (1 r, 1 vr) rundt
til arbeidet måler 3 cm. Skift til p
nr 7 og strikk glattstrikk.
Del inn arb med (43) 46 (49) 52
(55) 59 m på hvert stykke.
Strikk 5 omg glattstrikk.

Ermer:
Legg opp (26) 28 (30) 32 (32)
34 m med natur og strømpep nr
6.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 3
cm, som på bolen.
Skift til p nr 7 og strikk (7) 1 (3)
7 (1) 4 omg glattstrikk.
Strikk mønster etter diagram,
beg ved pil for rett str.
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 m.
De økte m strikkes etter hvert
med i mønsteret.
Strikk til ermet måler (25) 29
(32) 34 (36) 38 cm.
OBS: Pass på å avslutte med
samme omg som på bolen.
På siste omg felles 6 m midt
under ermet.
Legg arb til side.
Strikk et erme til på samme
måte.
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Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykket = (138)
148 (162) 172 (182) 194 m.
Fortsett med mønster.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk 1 omg over alle m.
På neste omg beg raglanfelling.
Strikk til det gjenstår 3 m før
sammenføyningen, ta 1 m løst
av, strikk 1 r, trekk den løse m
over, 2 r, strikk 2 m r sammen.
Gjenta denne fellingen ved hver
sammenføyning (= 8 m felt).
Gjenta fellingene annenhver p til
arbeidet måler (5) 5 (5) 6 (6) 6
cm før hel lengde.
Fell for halsåpning. Fell først de
(10) 10 (12) 12 (14) 14
midterste m på forstykket. Strikk
fram og tilbake og fell 2 m i beg
av hver p til arb måler hel
lengde,
samtidig
som
raglanfellingen fortsetter som
før. Fell av.
Halskant: Strikk opp m rundt
halsåpningen med natur på liten
rundp nr 6, ca (52) 54 (60) 62
(66) 68 m.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr, ca 3
cm.
Fell av med r og vr m
Montering:
Sy sammen under ermene, og
fest alle tråder.

Lue
Størrelse:
(2- 4) 6-8 (10-12) år
Garnmengde:
Rød 4063: 100 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp (52) 56 (60) m på p nr
6 og strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til
arb måler (8) 8 (10) cm.
Strikk 1 omg glattstrikk samtidig
som det økes jevnt fordelt til
(63)
72
(81)
m.

Fortsett i glattstrikk til arb måler
(18) 20 (22) cm.
Nå beg felling: Strikk *7 m r, 2
m vridd r sammen* Gjenta fra ** hele omg = (56) 64 (72) m.
Gjenta fellingen annenhver p
med 1 m mindre mellom
fellingene for hver gang til det
gjenstår (14) 16 (18) m.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m og stram til.
Fest tråden godt.

Nå økes fra rettsiden 1 m i beg
og slutten av p (= midt foran) +
1 m på hver side av midtm bak.
Strikk vr tilbake på vrangsiden.
Øk annenhver p 2 ganger til = 93
m.
Del arbeidet midt bak (fell inn
midtm) = 46 m til hvert ben.
Strikk hvert ben på strømpep nr
3 ½ og fortsett med glattstrikk,
samtidig som det felles 2 m på
innsiden
annenhver
omg
3
ganger og deretter hver 4. omg3
ganger = 34 m. Når benet fra
delingen måler 11 cm, felles
jevnt fordelt til 24 m. Skift til p
nr 3 og strikk 2 cm ribb, 1 r, 1
vr. Fell av med rette og vrange
m.

Nr 24
Rød
tweed-dress
dukke

til

Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde til dress og lue:
Rød tweed 4218: 150 gram
Hvitt 1001/801: 50 gram
Svart 1099/812: 50 gram
Tilbehør:
Glidelås i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 ½, strømpep nr 3 og
3½
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm

Dress:
Begynn øverst i halsen og legg
opp 33 m med rød tweed på p nr
3. Strikk 4 p ribb 1 r, 1 vr fram
og tilbake.
Skift til p nr 3 ½, strikk 1 p r fra
rettsiden og øk 20 m jevnt
fordelt til 53 m. Strikk r tilbake
på vrangsiden (1 rille).
Strikk mønster A.
Skift til hvitt og strikk fra
rettsiden 1 r, *1 kast, 2 r*.
Gjenta fra *-* og avslutt med 1
kast, 1 r = 79 m.
Strikk r tilbake på vrangsiden.
Strikk
mønster
B.

Skift til rød tweed og strikk fra
retten 1 r *1 kast, 3 r*. Gjenta
fra *-* og avslutt med 1 kast, 1 r
= 105 m. Strikk r tilbake på
vrangsiden.
Skift til hvitt og strikk 1 p rett.
Fra vrangsiden strikkes med 2
farger slik: *1 vr m med rødt, 3
vr m med hvitt*. Gjenta fra *-*
og avslutt med 1 vr m med rødt.
Fra rettsiden strikkes med de
samme fargene over hverandre,
men nå økes 1 m i hver av de 3
hvite m (= løft opp tråden
mellom 2 m og strikk den vridd
r) = 26 m økt i alt og totalt 131
m.
Strikk de 7 siste radene på
mønster C (begynn med hvitt/
svart).
Nå deles bærestykket inn slik
(resten av dressen strikkes med
rød tweed):
Strikk 18 r, sett de neste 30 m
på en hjelpetråd (erme) legg opp
5 nye m under ermet, strikk 35 r
(bakstykket), sett de neste 30 m
på hjelpetråd (erme), legg opp 5
m på undersiden, strikk de siste
18 m. Det er nå 81 m rundt
brystet.
Strikk dressen høyere bak slik:
Sett et merke rundt midterste m
bak = 40 m på hver side av
midtm. Begynn ved midtm og
strikk 5 m, vend og strikk 11 m
(inkl midtm), vend og strikk 5 m
mer for hver gang i alt 4 ganger
på hver side av midtm. Fortsett
over alle m igjen til arbeidet
under ermet måler 11 cm.
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Ermer:
Sett ermemaskene på strømpep
nr 3 ½ og strikk opp 6 nye m på
undersiden = 36 m. Strikk
glattstrikk og fell 2 m på
undersiden ca hver 1 ½ cm 4
ganger. Når ermet måler 9 cm,
felles inn til 20 m jevnt fordelt.
Strikk 2 cm ribb, 1 r, 1vr på p nr
3 og fell av.
Sy sammen ca 3 cm nederst midt
foran.
Kant rundt splitten: Begynn i
halsen på venstre side og strikk
opp med rødt på p nr 3 ca 11 m
pr 5 cm rundt hele splitten og
opp til halsen igjen. Vend her og
fell av fra vrangsiden med r m.
Sy i glidelås.

Lue:
Begynn med den ene øreklaffen
som strikkes i riller (rett fram og
tilbake). Legg opp 4 m med rødt
på p nr 3 og strikk 1 p r. På
neste p økes 1 m i hver side, og
denne
økingen
gjentas
annenhver p til 10 m. Strikk til
klaffen fra opplegget måler 4 cm.
Sett m på hjelpep. Legg opp og
strikk 1 klaff til. Nå legges opp til
resten av luen slik: Legg opp 7 m
på p nr 3, strikk den ene klaffen,
legg opp 30 m i slutten av p,
strikk den andre klaffen, legg
opp 7 m i slutten = 64 m i alt.
Strikk 2 cm riller over disse m,
men på siste p økes 6 m jevnt
fordelt
=
70
m.

Sett m inn på strømpep nr 3 ½.
Vend mønster C opp/ned og
strikk denne ferdig. Skift til rødt,
strikk 1 omg r og strikk 2 r
sammen mellom hvert mønster
= 56 m. Strikk 1 omg vr og
deretter mønster A den rette
veien. Resten av luen strikkes
med rødt. Etter 2 omg felles ved
å strikke 2 r, 2 r sammen omg
rundt = 42 m.
Strikk 5 omg. Fell igjen ved å
strikke 1 r, 2 r sammen omg
rundt = 28 m. Strikk 5 omg.
Strikk 2 r sammen omg rundt =
14 m. Strikk 5 omg. Strikk til
slutt 2 r sammen omg rundt = 7
m. Trekk m sammen i toppen og
fest godt.
Sy luekanten sammen midt bak.
Hekle med svart rundt hele luen
slik: Fest tråden midt bak med 1
kjm, 1 lm *hekle 1 fm rundt 2
riller, 1 lm, hopp over ca 1 ½
m*. Gjenta fra *-*, pass på at
ikke kanten strammer rundt
buen på klaffene. Ta omg
sammen med 1 kjm og fest godt.
Tvinn 2 svarte snorer, hver på ca
14 cm, og sy dem fast, en i hver
klaff. Lag 2 små, svarte dusker
og sy fast i hver snor.

Nr 25
Genser gutt
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 72 (75) 81 (84)
87 cm
Hel lengde: (40) 42 (45) 48 (51)
54 cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 35
(38) 41 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Ink 6863: (300) 300 (350) 400
(450) 500 gram
Natur 1002: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Grønn 9535: 50 gram alle str
Beige 2542: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm

Svarte støvler:
(strikkes på langs)
Legg opp 30 m på p nr 3 ½ og
strikk rett (riller) fram og tilbake.
Etter 5 ½ cm felles 8 m i hver
side = 14 m igjen. På neste p
økes 2 m jevnt fordelt til 16 m og
det strikkes ytterligere 2 ½ cm.
Fell av.
Sy sokken sammen midt bak
(opplegget). La tåen stå åpen
inntil videre, men sy sammen
den øvrige sømmen. Brett tåen
på tvers av denne sømmen og sy
den til.
Sy kryss-sting med hvitt over
sømmen midt foran.

Når ermehullet måler (4) 4 (4) 5
(5) 5 cm før hel lengde, felles de
midterste (9) 9 (11) 11 (13) 13
m.
Videre felles 1,1,1 m ved
halsringningen annenhver p.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett de resterende m på en
hjelpep.Strikk den andre siden p
på samme måte men speilvendt

For- og bakstykket:
Legg opp (86) 94 (98) 106 (110)
118 m med ink på p nr 6 og
strikk rundt i vrangbordstrikk, 1
r, 1 vr til arb måler (4) 4 (5) 5
(6) 6 cm.
Skift til pinne nr 7, og strikk
glattstrikk.
Sett en merketråd i hver side
med (43) 47 (49) 53 (55) 59 m
til hver del.
Strikk til arb måler (26) 27 (29)
31 (33) 35 cm.
Del arb, og strikk for- og
bakstykke hver for seg.
Bakstykke:
(43) 47 (49) 53 (55) 59 m
Strikk videre frem og tilbake i
glattstrikk, til ermehullet måler
(14) 15 (16) 17 (18) 19 cm.
Fell de midterste (15) 15 (17) 17
(19) 19 m, og sett de resterende
m til hver skulder på en hjelpep.
Forstykke:
(43) 47 (49) 53 (55) 59 m
Strikkes på samme måte som
bakstykke.
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Ermer:
Legg opp (26) 28 (30) 32 (32)
34 m med ink og strømpep nr 6.
Strikk rundt i vrangbordstrikk (4)
4 (5) 5 (6) 6 cm som på bolen.
Skift til pinne nr 7 og glattstrikk.
Når ermet måler (13) 15 (17) 19
(21) 23 cm, strikkes mønster
etter diagram.
Samtidig som det økes 2 m midt
under ermet. Gjenta denne
økingen ca hver (3½) 4 (4½) 4
(3½) 4 cm til i alt (38) 40 (42)
46 (48) 50 m.
De økte m strikkes etter hvert
med i mønsteret.
Når
diagrammet
er
ferdig,
fortsett med ink og glattstrikk.
Strikk til ermet måler (26) 30
(33) 35 (38) 41 cm.
Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sammen skuldersømmene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (52) 54 (60) 62
(66)
68
(70)
m
rundt
halsåpningen med ink, og en
liten rundp nr 6.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr, ca 3
cm.
Fell av med r og vr m.

Pannebånd

Nr 26

Størrelse:
(2- 4) 6-8 (10) 12 år

Reingenser ”Ante”

Garnmengde:
Ink 6863:100 gram alle str
Natur 1002: 50 gram alle str
Grønn 9535: 50 gram alle str
Beige 2542: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Liten rundp nr 6 og 5
Legg opp (56) 60 (64) 68 m med
ink, på en liten rundp nr 6. Strikk
5 omg rundt i glattstrikk, 1 omg
vr (brettekant), 1 omg r strikk
deretter mønster etter diagram,
fortsett med ink og strikk 1 omg
r, 1 omg vr (brettekant), og 5
omg glattstrikk.
Fell av.
Brett
oppleggog
avfellingskanten mot hverandre
på vrangsiden, og sy kantene
sammen med løse sting.
Skygge:
Strikk opp (28) 30 (32) 34 m
med ink og p nr 5 langs den vr
kanten nederst.
Vend og strikk vr tilbake,
samtidig som det økes 1 m etter
hver 2. m (løft opp tverrtråden
etter hver 2. m og strikk den
vridd vr) = (41) 44 (47) 50 m.
Fortsett
i
glattstrikk
og
vendinger: Strikk til 3 m gjenstår
i ene siden, vend, løft første m
løst av mens tråden strammes og
strikk til 3 m gjenstår i andre
siden. Fortsett å vende med 3 m
mindre for hver gang i alt 4
ganger i hver side. Klipp av
tråden og begynn i beg av
skyggen fra retten.
Strikk 1 p vr over alle (41) 44
(47) 50 m til brettekant. Vend og
fell videre 3 m i beg av de neste
8 p. Fell av de siste (14) 17 (20)
23
m.

Størrelse:
(½-1) 2 (4) 6-8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 65 (72) 80 cm
Hel lengde: (35) 39 (43) 46 cm
Ermelengde: (21) 25 (30) 34 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde genser og lue:
Natur 1002: (200) 200 (250) 300
gram
Blågrå 6162: (150) 200 (200)
200 gram
Veiledende pinner:
P nr 3 og 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (116) 132 (148) 164 m
med blågrå på p nr 3, og strikk
vrangbord, 2 r, 2 vr i (4) 4½ (5)
5½ cm.
Skift til p nr 3½ og strikk
glattstrikk, samtidig som det
økes jevnt fordelt til (128) 144
(160) 176 m. Deretter strikkes
mønster A, og videre mønster B
(lus) til arb måler ca (25) 28
(31) 33 cm. Avslutt med 2 omg
uten lus.
Strikk mønster C. Fell for hals.
Halsfelling: Sett et merke i hver
side med (65) 73 (81) 89 m til
forstykket, og (63) 71 (79) 87 m
til bakstykket. Sett de midterste
(13) 15 (17) 19 m på en hjelpep
til hals og strikk videre med
mønster B (lus) fram og tilbake.
Sett ytterligere 2 m i hver side
av halsen over på hjelpep (2) 3
(4) 5 ganger, til det står igjen
(22) 23 (24) 25 m til forstykkets
skulderm. Strikk lus til arb måler
hel lengde, sett m på en hjelpep.
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Ermene:
Legg opp (36) 40 (44) 48 m,
med blågrått på p nr 3, og strikk
rundt vrangbord 2 r, 2 vr i (4)
4½ (5) 5½ cm.
Skift til p nr 3½ og strikk
glattstrikk samtidig som det økes
jevnt fordelt til (48) 52 (56) 60
m.
Skift til natur og strikk mønster B
(lus), samtidig som det økes 2 m
på undersiden på ermet ca hver
2½ cm, i alt (4) 6 (8) 10 ganger.
Strikk til ermet måler (14) 18
(23) 27 cm.
Nå strikkes mønster C. Pass på
at midten mellom de to stjernene
kommer midt på ermet. Samtidig
økes det som før til det er (56)
64 (72) 80 m. Avslutt med 1
omg natur. Fell av.

Montering:
Sy 2 maskinsømmer i hver side
på bolen i ermets bredde, og
klipp opp. Sy i ermene.

Mask eller strikk sammen hver
skulder.
Halskant:
Strikk opp alle m rundt halsen +
1 m mellom hver felling på
forstykket. Skift til p nr 3½ og
strikk 1 omg glattstrikk fra
rettsiden med blått og øk
samtidig jevnt fordelt til (84) 88
(92) 96 m. Strikk videre rundt
vrangbord 2 r, 2 vr i (9) 10 (11)
12 cm. Fell av med rette og
vrange m.
Sy i ermene med natur.

Lue
Legg opp (80) 84 (88) 92 med
blågrå på p nr 3, og strikk
vrangbord 2 r, 2 vr i 10 cm.
Strikk 1 omg glattstrikk og øk
samtidig til 96 m. Strikk mønster
A og videre ”lus” til luen måler
(21) 22 (23) 24 cm. Fell 1 m
hver 6 m omg ut, strikk 2 omg
uten felling. Deretter felles 1 m
hver 6 m omg ut. Trekk tråden
gjennom m og stram til. Fest
godt. Lag en dusk i restefargene
og sy på i toppen.
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