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12 mm
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I DENNE KOLLEKSJONEN HAR VI LATT
OSS INSPIRERE AV ULIKE GARNKVALITETER
OG GARNKOMBINASJONER. HER FINNER
DU LUNE OVERGANGSPLAGG SOM ER
GODE Å HA NÅR SESONGENE SKIFTER.
Du finner gensere og jakker med ulike strukturer og mønster, ta fantasien
i bruk, du bestemmer selv hvordan du vil style for at det skal passe akkurat
din stil! Kanskje kan et fargesterkt blomsterflor hjelpe deg til å velge helt
andre farger enn vi har gjort?
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DETALJER
GJØR EN ENKEL GENSER SPENNENDE MED LITT
DETALJER PÅ SKULDRENE.
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Nr 1

LANG GENSER
Lang genser i dobbel Silk Mohair
Oppskrift: Liv Stangeland
Hefte: 1503

Størrelse:
(S) M (L)
Plaggets mål:
Overvidde: (103) 110 (117) cm
Hel lengde: (88) 90 (92) cm
Overermevidde: (32) 34 (36) cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Støvet lysblå 7521: (200) 250
(300) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
12 masker med dobbelt garn på
pinne nr 7 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (124) 132 (140) masker
med dobbelt garn på rundpinne nr
7. Strikk 4 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (62)
66 (70) masker til hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(67) 68 (69) cm.
Fell 4 masker i hver side (= 2
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) masker med
dobbelt garn på strømpepinne nr
7, og strikk 4 cm vrangbord 1 rett,
1 vrang rundt. Sett et merke rundt
2 masker midt under erme.

Strikk glattstrikk og øk 1 maske på
hver side av merke, gjenta
økningene hver 8. cm i alt 5
ganger = (38) 40 (42) masker.
Strikk til erme måler 46 cm, eller
ønsket lengde. Fell 4 masker midt
under erme. Legg arbeidet til side
og strikk et erme til.
Raglanfelling:
Sett alle delene inn på samme
rundpinne = (184) 196 (208)
masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen
begynner høyre side av bakstykke:
Strikk 1 rett, 1 vrang, *strikk
glattstrikk til 2 masker før merke, 1
vrang, 2 rett, 1 vrang*, gjenta fra ** slutt med 1 vrang, 1 rett ved siste
merke. Strikk 4 omganger med
denne inndelingen.
Strikk 1 rett, 1 vrang, ta 1 maske
løst av, 1 rett, trekk den løse
masken over, *strikk glattstrikk til 4
masker før merke, 2 rett sammen,
1 vrang, 2 rett, 1 vrang, ta 1
maske løst av, 1 rett, trekk den
løse masken over*, gjenta fra *-*
slutt med 2 rett sammen, 1 vrang,
1 rett før siste merke. Gjenta
fellingene annenhver omgang i alt
(15) 16 (17) ganger.
Samtidig når det gjenstår 4
fellinger settes de midterste 12
maskene på forstykke på en
hjelpepinne.
Strikk frem og tilbake og fell i hver
side annenhver pinne (2,2,2,1)
2,2,2,2 (3,2,2,2) masker.
Raglanfellingene møtes på toppen
av erme og strikkes sammen slik:
Ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk
den løse masken over.
La maskene være på pinnen.
Montering:
Halskant:
Ta maskene på pinnen og strikk
opp ekstra masker (vridd rett) på
hver side av midtmaskene foran,
slik at det ikke blir hull i arbeidet.
Strikk
1
omgang
glattstrikk
samtidig
som
masketallet
reguleres til (62) 64 (68) masker.
Strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang. Fell av med rette og
vrange masker.
Sy sammen under ermene.

Nr 2

LANG GENSER
Lang genser i halvpatent
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS-S) M (L-XL) XXL-XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (120) 127 (134) 140
cm
Hel lengde: ca (91) 92 (93) 94 cm,
målt midt bak
Ermelengde: (38) 37 (36) 35 cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnmengde:
TWEED
Lys beige 2544: (400) 450 (450)
500 gram
MINI ALPAKKA
Støvet isblå 7521: (400) 450 (450)
500 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6 og 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
12 masker mønster med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 7 = 10 cm
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett
Halvpatent, frem og tilbake:
1. pinne: (= rettsiden) Strikk 1
kantmaske, 1 rett i underliggende
rett maske, 1 vrang*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 rett i underliggende rett
maske, 1 kantmaske.
2.pinne: 1 kantmaske, *1 vrang, 1
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1
vrang, 1 kantmaske.
Gjenta 1. – 2. pinne.

Halvpatent, rundt:
1. omgang: Strikk 1 rett i
underliggende rett maske, 1
vrang*, gjenta fra *-* omgangen
rundt.
2. omgang: Strikk 1 rett, 1 vrang
omgangen rundt.
Gjenta 1. – 2. omgang.
Hele jakken strikkes med 1 tråd i
hver kvalitet.

For- og bakstykke:
Legg opp (139) 147 (155) 163
masker med 1 tråd i hver kvalitet
på rundpinne nr 6, og strikk 8 cm
vrangbord frem og tilbake slik: (1.
pinne = vrangsiden) 1 kantmaske,
*1 vrang, 1 rett*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 vrang, 1 kantmaske.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (33) 35 (37) 39 masker
til hvert forstykke og (71) 75 (79)
83 masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 7.
Strikk 4 pinner halvpatent.
Strikk jakken ca 6 cm lengre bak
med
forkortede
rekker
i
halvpatent slik:
Strikk
til
20
masker
før
merkemaske i den ene siden,
vend, 1 kast, strikk til 20 masker
før merkemaske i den andre siden,
vend, 1 kast, strikk 5 masker mer
hver gang i alt 10 ganger i hver
side, samtidig som kastene
strikkes sammen med neste
maske for å unngå hull.
Strikk halvpatent over alle
maskene til arbeidet måler ca 66
cm, målt midt bak, eller til arbeidet
måler (25) 26 (27) 28 cm før
ønsket lengde.
Fell merkemaskene, og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (71) 75 (79) 83 masker.
Fell til ermehull i begynnelsen på
hver pinne 2,2,1 masker.
Strikk som før til ermehullet måler
(21) 22 (22) 23 cm, målt fra deling.
Skråfell til skulder i begynnelsen
på
hver
pinne
(4,4,3,3,3,3)
4,3,3,3,3,3,3
(3,3,3,3,3,3,3,3)
4,4,3,3,3,3,3,3 masker.
Sett de resterende 21 maskene på
en hjelpepinne til nakke.
Høyre forstykke:
= (33) 35 (37) 39 masker.

Strikk og fell til ermehull i
ermesiden som på bakstykke,
samtidig som det felles til v-hals
fra rettsiden slik:
Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske
rett løs av, 2 rett sammen, trekk
den løse masken over = 2 masker
felt. Gjenta fellingene til v-hals
hver ca 5. cm i alt 4 ganger = (20)
22 (24) 26 masker.
Skråfell til skulder fra ermesiden
ved samme lengde og likt som på
bakstykke.
Venstre forstykke:
= (33) 35 (37) 39 masker.
Strikk som høyre, men fell til vhals fra rettsiden slik:
Strikk til det gjenstår 4 masker, 3
rett sammen, 1 kantmaske.
Ermer:
Legg opp (26) 28 (28) 30 masker
med 1 tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 6, og strikk 5 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 7.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Strikk halvpatent rundt, samtidig
som det økes 1 maske på hver
side av merkemaske når arbeidet
måler 6 cm.
Gjenta økningene hver (2½.) 2½.
(2.) 2. cm til i alt (50) 52 (54) 56
masker.
Strikk til erme måler (38) 37 (36)
35 cm, eller ønsket lengde.
Fell merkemaske, og strikk
halvpatent frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermehull i begynnelsen på hver
pinne 2,2,1,1,2 masker i hver side.
Fell de resterende (32) 34 (36) 38
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Kant langs forstykker og nakke:
Strikk opp ca 6 masker pr 5 cm på
rundpinne nr 6 langs forstykker, og
ta med maskene på hjelpepinne
langs nakken. Masketallet må
være delelig med 2+1. Strikk 1
pinne rett tilbake.
Strikk ca 3 cm vrangbord frem og
tilbake slik:
1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra
*-* pinnen ut.
Fell løst av i vrangbord.
Sy i ermer.

Nr 3

KORT GENSER
Kort genser i dobbel SIlk Mohair
Oppskrift: Liv Stangeland
Hefte: 1503

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 100 (108) 117 cm
Hel lengde: (53) 55 (57) 59 cm
Overermevidde: (30) 32 (34) 35
cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Syregul 2005: (150) 200 (200) 250
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
12 masker med dobbelt garn på
pinne nr 7 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (110) 120 (130) 140
masker med dobbelt garn på
rundpinne nr 7. Strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (55)
60 (65) 70 masker til hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(33) 34 (35) 36 cm.
Fell 4 masker i hver side (= 2
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (26) 28 (30) 32 masker
med
dobbelt
garn
på
strømpepinne nr 7, og strikk 4 cm
vrangbord 1 rett, 1 vrang rundt.

Sett et merke rundt 2 masker midt
under erme.
Strikk glattstrikk og øk 1 maske på
hver side av merke, gjenta
økningene hver 8. cm i alt 5
ganger = (36) 38 (40) 42 masker.
Strikk til erme måler 46 cm, eller
ønsket lengde. Fell 4 masker midt
under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til.
Raglanfelling:
Sett alle deler inn på samme
rundpinne = (166) 180 (194) 208
masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen
begynner høyre side av bakstykke:
Strikk 1 rett, 1 vrang, *strikk
glattstrikk til 2 masker før merke, 1
vrang, 2 rett, 1 vrang*, gjenta fra ** slutt med 1 vrang, 1 rett ved siste
merke. Strikk 4 omganger med
denne inndelingen.
Strikk 1 rett, 1 vrang, ta 1 maske
løst av, 1 rett, trekk den løse
masken over, *strikk glattstrikk til 4
masker før merke, 2 rett sammen,
1 vrang, 2 rett, 1 vrang, ta 1
maske løst av, 1 rett, trekk den
løse masken over*, gjenta fra *-*
slutt med 2 rett sammen, 1 vrang,
1 rett før siste merke. Gjenta
fellingene annenhver omgang i alt
(14) 15 (16) 17 ganger.
Samtidig når det gjenstår 4
fellinger settes de midterste (9) 10
(11) 12 maskene på forstykke på
en hjelpepinne.
Strikk frem og tilbake og fell i hver
side annenhver pinne (2,2,1,1)
2,2,2,1 (2,2,2,2) 3,2,2,2 masker.
Raglanfellingene møtes på toppen
av erme og strikkes sammen, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over.
La maskene være på pinnen.
Halskant:
Ta maskene på pinnen og strikk
opp ekstra masker (vridd rett) på
hver side av midt maskene foran,
slik at det ikke blir hull i arbeidet.
Strikk
1
omgang
glattstrikk
samtidig
som
masketallet
reguleres til (60) 62 (64) 68
masker. Strikk 4 cm vrangbord 1
rett, 1 vrang. Fell av med rette og
vrange masker.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Nr 4

GENSER
Genser i vevstrikk
Oppskrift: Anette Hellstrøm Olsen
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (95) 98 (102) 109 (116)
120 cm
Hel lengde: (54) 55 (56) 58 (60) 62
cm
Ermelengde: 44 cm, eller ønsket
lengde
Vidde overerme: (30) 32 (34) 36
(38) 40 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
LINE:
Natur 1012: (250) 250 (300) 300
(350) 400 gram
SILK MOHAIR:
Natur 1012: (50) 100 (100) 100
(100) 100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker vevmønster på pinne nr
4 = 10 cm
Vevmønster:
1. omgang (vrangside):
Glattstrikk (rett på rettside, vrang
på vrangside).
2. omgang (rettside):
*3 rett, 1 løs av med tråd foran
arbeidet*, gjenta fra *-* omgangen
ut.
Gjenta 1.-2. omgang.
Hele arbeidet strikkes vekselvis
med 2 omganger LINE og 2
omganger SILK MOHAIR

For- og bakstykke:
Legg opp (228) 238 (246) 264
(282) 290 masker på rundpinne nr
3½ med LINE, og strikk 3 cm
vrangbord rundt, 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 4 og fell jevnt
fordelt til (208) 216 (224) 240
(256) 264 masker.
Sett et merke i hver side med
(104) 108 (112) 120 (128) 132
masker til hver del.
Strikk vevmønster til arbeidet
måler (34) 34 (34) 35 (36) 37 cm,
slutt med helt mønster.
Del arbeidet i sidene, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (104) 108 (112) 120 (128) 132
masker.
Fortsett med vevmønster som før,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver
pinne (3,2) 3,2, (3,2) 3,2 (3,3,2)
3,3,2 masker, og deretter 1 maske
annenhver pinne i alt (11) 12 (12)
13 (12) 13 ganger = (72) 74 (78)
84 (88) 90 masker.
Strikk til arbeidet måler (51½) 52
(53) 54 (56) 58 cm.
Fell de midterste (34) 36 (36) 38
(38) 40 maskene til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg =
(19) 19 (21) 23 (25) 25 masker i
hver side.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne (4,3,3) 4,3,3
(4,4,3) 5,4,4 (5,5,4) 5,5,4 masker,
samtidig når arbeidet måler (52)
53 (54) 56 (58) 60 cm skråfelles
det på skulder mot hals (3,3,3)
3,3,3 (4,3,3) 4,3,3 (4,4,3) 4,4,3
masker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (104) 108 (112) 120 (128) 132
masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (72) 74 (78) 84 (88)
90 masker.
Strikk til arbeidet måler (45) 45½
(46½) 48 (50) 51½ cm.
Fell de midterste (20) 22 (22) 24
(24) 26 maskene til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1)
3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1)
4,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1

(4,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1)
4,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1 masker,
samtidig som det skråfelles på
skulder ved samme lengde og likt
som på bakstykke.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) 48 (52) 52
masker
med
LINE
på
strømpepinne nr 3½ og strikk
vrangbord som på for- og
bakstykke.
Sett et merke midt under erme.
Skift til strømpepinne nr 4 og fell
jevnt fordelt til (40) 40 (44) 44 (48)
48 masker.
Strikk vevmønster, samtidig som
det økes 1 maske på hver side av
merke når arbeidet måler 5 cm.
Gjenta økningen hver (2½.) 2½.
(2½.) 2. (2.) 1½. cm, i alt (13) 15
(15) 18 (18) 20 ganger = (66) 70
(74) 80 (84) 88 masker.
Fortsett med mønster til erme
måler 44 cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 masker midt under erme (=
3 masker på hver side av merke).
Fortsett med mønster frem og
tilbake, samtidig som det felles 1
maske i hver side annenhver
pinne i alt (15) 16 (17) 18 (18) 19
ganger = (30) 32 (34) 38 (42) 44
masker.
Fell
(2,2,2,1,3,3)
2,2,2,1,3,3
(2,2,2,1,3,3)
2,2,2,1,1,3,4
(2,2,2,1,1,1,3,4)
2,2,2,1,1,2,3,4
masker i hver side annenhver
pinne til ermetopp = (4) 6 (8) 8
(10) 10 masker.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne med LINE på
rundpinne nr 4 rundt halsen.
Masketallet må være delelig med
2, i alt ca (106) 110 (112) 118
(120) 124 masker.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av med rette og vrange
masker.

Nr 5

LANG GENSER
Lang raglangenser i dobbel perlestrikk
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 95 (101) 114 (120)
126 cm
Hel lengde: (77) 78 (78) 80 (81) 82
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150 meter)
ALPAKKA SILKE (70 % babyalpakka,
30 % mulberry silke, 50 gram = ca
200 meter)
Garnmengde:
TWEED
Lys grå 1044: (250) 300 (300) 350
(350) 400 gram
ALPAKKA SILKE
Pudder rosa 3511: (200) 200 (250)
250 (250) 300 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6 og 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
13 masker mønster med 1 tråd i hver
kvalitet på pinne nr 7 = 10 cm
Dobbel perlestrikk:
1. pinne: Strikk *2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 rett.
2. pinne: Strikk vrang over vrang og
rett over rett.
3. pinne: Strikk *2 vrang, 2 rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 vrang.
4. pinne: Strikk rett over rett og vrang
over vrang.
Gjenta 1. – 4. pinne
Genseren strikkes med en tråd i
hver kvalitet
Bakstykke:
Legg opp (58) 62 (66) 74 (78) 82
masker med 1 tråd i hver kvalitet på
rundpinne nr 6, og strikk 2 cm
vrangbord frem og tilbake slik:

(1. pinne = vrangsiden) *2 rett, 2
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 2 rett,
og siste pinne fra vrangsiden.
Skift til rundpinne nr 7, og strikk
dobbel perlestrikk til arbeidet måler
ca 59 cm, siste pinne fra vrangsiden.
Fell 5 masker i begynnelsen på de
neste 2 pinnene til ermehull.
Strikk på neste pinne slik:
1 kantmaske, 2 masker glattstrikk,
strikk dobbel perlestrikk til det
gjenstår 3 masker, slutt med 2 masker
glattstrikk, 1 kantmaske.
Strikk med denne inndeling, samtidig
som det felles til raglan på neste pinne
fra rettsiden slik:
Strikk 3 masker, 2 rett/vrang sammen,
strikk til det gjenstår 5 masker, 2 vridd
rett/vrang sammen, strikk pinnen ut.
Gjenta fellingene hver 4. pinne
ytterligere (1) 1 (0) 0 (0) 0 ganger.
Fell deretter annenhver pinne (13)
14 (16) 18 (19) 20 ganger, og sett de
resterende (18) 20 (22) 26 (28) 30
maskene på en hjelpepinne til nakke.

Gjenta økningene hver (5½.) 4½. (5½)
4. (4½.) 4. cm til i alt (38) 40 (42) 46
(48) 50 masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde, siste pinne fra
vrangsiden.
Fell 5 masker i begynnelsen på de
neste 2 pinnene til ermehull.
Strikk på neste pinne slik:
1 kantmaske, 2 masker glattstrikk,
strikk dobbel perlestrikk til det
gjenstår 3 masker, slutt med 2 masker
glattstrikk, 1 kantmaske.
Strikk med denne inndeling, samtidig
som det felles til raglan på neste pinne
fra rettsiden slik:
Strikk 3 masker, 2 rett/vrang sammen,
strikk til det gjenstår 5 masker, 2 vridd
rett/vrang sammen, strikk pinnen ut.
Gjenta fellingene hver 4. pinne
ytterligere 3 ganger.
Fell deretter annenhver til det gjenstår
6 masker.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke til
det er felt til raglan i alt (12) 13 (14) 16
(17) 18 ganger = (24) 26 (28) 32 (34)
36 masker.
Sett de midterste (6) 8 (10) 8 (10) 12
maskene på en hjelpepinne til hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
Høyre side:
= (9) 9 (9) 12 (12) 12 masker.
Fell ytterligere (2) 2 (2) 3 (3) 3 masker i
begynnelsen på hver pinne mot
halssiden, samtidig som det felles til
raglan mot ermesiden annenhver
pinne i alt 3 ganger, og alle maskene
er felt.
Venstre side:
= (9) 9 (9) 12 (12) 12 masker.
Strikk som høyre, men speilvendt. Fell
til hals i begynnelsen på hver pinne fra
vrangsiden.
Ermer:
Legg opp (26) 26 (30) 30 (34) 34
masker med 1 tråd i hver kvalitet på
rundpinne nr 6, og strikk 2 cm
vrangbord frem og tilbake som på
bakstykke.
Skift til strømpepinne nr 7. Begynn fra
rettsiden, og strikk dobbel perlestrikk,
samtidig når arbeidet måler 8 cm,
økes det 1 maske innenfor 1 maske i
hver side. Øk ved å ta opp tråden
mellom 2 masker og strikk den vridd
rett.

Montering:
Sy sammen raglansømmene innenfor
kantmaskene.
Sy sammen ermene, og sy sammen i
sidene kant i kant.
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Beg ved skulder, ta med maskene på
hjelpepinnene og strikk opp 1 maske i
hver maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne, med 1 tråd i hver
kvalitet på pinne nr 6 rundt halsen.
Strikk 1 omgang rett, samtidig som
masketallet reguleres til ca (56) 60 (60)
64 (68) 72 masker.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk 2 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell av i vrangbord.

Nr 6

GENSER
Genser med raglan i dobbelt garn og med
glidelås
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (99) 104 (109) 114
(119) 124 (129) cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 58 (59) 59
(60) cm
Ermelengde: (45) 45 (45) 44 (44)
43 (43) cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
og
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
SILK MOHAIR
Lys grå 1032: (50) 100 (150) 150
(150) 200 (200) gram
LINE
Natur 1012: (250) 300 (350) 350
(400) 400 (450) gram
Cerise 4627: 50 gram eller rest
Tilbehør:
Glidelås i passe lengde.
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Rundpinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk på pinne nr 6
= 10 cm
Hele genseren strikkes i dobbelt
garn

For- og bakstykke:
Legg opp (164) 172 (180) 188
(196) 204 (212) masker med 1
tråd i hver kvalitet på rundpinne nr

6 og strikk 7 cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk, og fell
samtidig jevnt fordelt til (150) 158
(164) 172 (178) 186 (192) masker.
Sett et merke i hver side med (75)
79 (82) 86 (89) 93 (96) masker til
hver del.
Fortsett med glattstrikk til arbeidet
måler 10 cm.
Fell 1 maske på hver side av
merkene ved å strikke 2 rett
sammen etter merke, og ta 1
maske løs av 1 rett trekk den løse
masken over før merke.
Gjenta fellingene hver 10. cm i alt
3 ganger = (138) 146 (152) 160
(166) 174 (180) masker.
Strikk til arbeidet måler (39) 39
(39) 38 (38) 37 (38) cm.
Fell 4 masker i hver side (= 2
masker på hver side av merkene)
til ermehull.
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Erme:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (40) 40
(40) masker med 1 tråd i hver
kvalitet på strømpepinner nr 6 og
strikk 7 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (30) 32 (34) 36 (38)
40 (40) masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Strikk glattstrikk, samtidig
som det økes 1 maske på hver
side av merke når arbeidet måler
14 cm. Gjenta økningene hver 7.
cm til i alt (38) 40 (42) 44 (46) 48
(50) masker.
Strikk til arbeidet måler (45) 45
(45) 44 (44) 43 (43) cm, eller
ønsket lengde.
Fell 4 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (198) 210 (220) 232
(242) 254 (264) masker.
Fell de 4 midterste maskene midt
bak til splitt. Omgangen begynner
her, og første og siste maske
strikkes hele tiden rett til
kantmaske.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.

Fortsett med glattstrikk og fell til
raglan ved hvert merke fra
rettsiden slik: Strikk til 3 masker
før merke, 2 vridd rett sammen, 2
rett, 2 rett sammen = 8 masker
felt.
Gjenta raglanfellingene annenhver
pinne i alt (11) 12 (13) 13 (13) 14
(13) ganger.
Fell de midterste (11) 13 (14) 14
(15) 17 (16) maskene på forstykke
til hals. Fortsett å felle 2 masker
mot
hals
annenhver
pinne
samtidig som raglanfellingene
fortsetter som før der det er mulig
til det er felt i alt (16) 17 (18) 18
(19)
20
(20)
ganger
på
bakstykkene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
La maskene være igjen på pinnen
til halskant.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 6
langs halsen ca = (72) 76 (80) 84
(88) 92 (96) masker inkludert
halsmaskene
på
pinnen.
Masketallet må være delelig med
4.
Strikk 3 cm vrangbord frem og
tilbake slik: 1 kantmaske, 2 vrang,
*2 rett, 2 vrang*, gjenta fra *-*
pinnen ut, slutt med, 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord.
Splittkant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske med cerise LINE på
rundpinne nr 4, ca (38) 40 (42) 42
(44) 46 (46) masker.
Strikk
1
pinne
vrang
fra
vrangsiden. Fell av med vrange
masker fra rettsiden.
Strikk på samme måte langs den
andre siden.
Sy i glidelås.

Nr 7

JAKKE
Heklet jakke med v-hals
Oppskrift: Anita Brathetland
Hefte: 1503

Størrelse:
(S) M (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (102) 108 (113) cm
Hel lengde: ca (100) 102 (104) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
LINE
Beige 2541: (600) 650 (700) gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (200) 250 (250) gram
Veiledende pinner:
Strømpepinne nr 4½ og 5
Heklenål nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker glattstrikk med 1 tråd
av hver kvalitet på pinne nr 5 = 10
cm
Heklefasthet:
13 st med 1 tråd av hver kvalitet
på heklenål nr 5 = 10 cm
1 rapport: 1 vifte + 1 st = ca 4 cm
Rillestrikk:
1 rille = 1 omgang rett, 1 omgang
vrang
Hele jakken er heklet/strikket
med 1 tråd av hver kvalitet
1. st = 3 lm
Mønster:
1. rad: 2 st i 5. lm fra nålen, *2 lm,
2 st i neste lm, hopp over 2 lm, 1
hst i neste lm, hopp over 2 lm, 2 st

i neste lm*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 4 lm, 2 lm, 2 st i neste lm,
hopp over 2 lm, 1 hst i siste lm.
2. rad: 1 st, *hopp over 2 st, (2 st,
2 lm, 2 st) i lm-buen, hopp over 2
st, 1 st i hst*, gjenta fra *-* raden
ut.
3. rad: 1 st, *hopp over 2 st, (2 st,
2 lm, 2 st) i lm-buen, hopp over 2
st, 1 st i st*, gjenta fra *-* raden ut.
Gjenta 3. rad.

Bakstykke:
Legg opp (86) 93 (100) lm med 1
tråd i hver kvalitet og heklenål nr
5.
Hekle mønster frem og tilbake til
arbeidet måler ca (99) 101 (103)
cm (= (12) 13 (14) rapporter i
bredden).
Hekle siste rad slik:
3 lm, *1 st, 1 hst, (2 fm i lm-buen),
1 hst, 2 st*, gjenta fra *-* raden ut.
Klipp av tråden.
Høyre forstykke:
Legg opp (51) 51 (51) lm med
heklenål nr 5.
Hekle mønster til arbeidet måler
ca (69) 71 (73) cm (= 7 rapporter i
bredden).
Fell til v-hals slik:
1. rad: Hekle 3 lm, (1 st, 2 lm, 2 st)
i første lm-bue, hopp over 2 st,
hekle 6 rapporter.
2. rad: Hekle 6 rapporter, hopp
over 2 st, (2 st, 2 lm, 1 st) i siste
lm-bue, 1 st i st.
3. rad: (1 kjm, 3 lm, 1 st) i første
lm-bue, hekle 6 rapporter.
4. rad: Hekle 6 rapporter, hopp
over 2 st, 2 st i de neste 2 st.
5. rad: 3 lm, hopp over 2 st, hekle
6 rapporter.
6. rad: Hekle 6 rapporter, hopp
over 2 st, 1 st i st.
Gjenta 1. – 6. rad i alt 3 ganger,
men med 1 rapport mindre for hver
gang = 3 rapporter felt.
Hekle siste rad slik:
3 lm *1 st, 1 hst, (2 fm i lm-buen),
1 hst, 2 st*, gjenta fra *-* raden ut.
Klipp av tråden.
Venstre forstykke:
Hekle som høyre forstykke, men
speilvendt.
Erme:
Legg opp (28) 30 (32) masker med
1 tråd i hver kvalitet på

strømpepinne nr 4½ og strikk 2
riller rundt.
Skift til strømpepinne nr 5.
Sett et merke rundt første og siste
maske,
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
10 cm.
Øk 1 maske på hver side av
merke.
Gjenta økningen hver (4.) 3½.
(3½.) cm til i alt (48) 52 (54)
masker.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av passe løst slik at kanten
ikke strammer.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy sammen i sidene, men la det
stå igjen ca (15) 16 (17) cm til
ermehull.
Sy i ermene.

Nr 8

LANG JAKKE
Lang jakke i dobbel perlestrikk med
lommer
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS-S) M (L-XL) XXL-XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (118) 125 (132) 138
cm
Hel lengde: ca (83) 84 (84) 85 cm
¾ ermer: 32 cm, eller ønsket
lengde
Lange ermer: 40 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
TWEED
Lys grå 1044: (350) 400 (450) 500
gram
ALPAKKA ULL
Grå melert 1042: (500) 550 (600)
650 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6 og 7
Strømpepinne nr 5 til lommeposer
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
12 masker mønster med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 7 = 10 cm
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett
Dobbel perlestrikk:
1. pinne: Strikk *2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 rett.
2. pinne: Strikk vrang over vrang
og rett over rett.
3. pinne: Strikk *2 vrang, 2 rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 vrang.

4. pinne: Strikk rett over rett og
vrang over vrang.
Gjenta 1. – 4. pinne
Jakken strikkes med en tråd i
hver kvalitet

For- og bakstykke:
Legg opp (152) 160 (168) 176
masker på rundpinne nr 6, og
strikk 4 cm vrangbord frem og
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden)
1 kantmaske, *2 vrang, 2 rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 vrang, 1
kantmaske.
Sett et merke i hver side med (37)
39 (41) 43 masker til hvert
forstykke og (78) 82 (86) 90
masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 7.
Strikk dobbel perlestrikk innenfor
1 kantmaske i hver side til arbeidet
måler ca 28 cm.
Del arbeidet ved merkene til
lommepose i hver side, og strikk
hver del for seg.
Strikk 16 cm over bakstykkets
masker. Strikk 16 cm over hvert av
forstykkene.
Sett alle delene inn på samme
pinne, og strikk 2 pinner over alle
maskene. Fell 2 masker i hver side
på neste pinne fra rettsiden slik:
Strikk til 2 masker før merke, 2 rett
sammen, ta 1 maske løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over. Fell
på samme måte i den andre siden
= 4 masker felt.
Gjenta fellingene når arbeidet
måler ca 48 cm.
Strikk til arbeidet måler ca 56 cm.
Fell til v-hals fra rettsiden slik:
Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske
rett løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, strikk til det gjenstår
3 masker, 2 rett sammen, 1
kantmaske = 2 masker felt.
Gjenta fellingene til v-hals når
arbeidet måler ca 59 cm.
Strikk til arbeidet måler ca 61 cm.
Fell 2 masker i hver side til
ermehull (= 1 maske på hver side
av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (72) 76 (80) 84 masker.
Fell til ermehull i begynnelsen på
hver pinne 2,2,1 masker.
Strikk som før til ermehullet måler
(21) 22 (22) 23 cm, målt fra deling.

Sett de midterste 22 maskene på
en hjelpepinne til nakke, og fell de
resterende (20) 22 (24) 26
skuldermaskene i hver side.
Høyre forstykke:
= (32) 34 (36) 38 masker.
Strikk og fell til ermehull i
ermesiden som på bakstykke,
samtidig som det felles til v-hals
som før hver 3. cm til det gjenstår
(20) 22 (24) 26 masker.
Fell til skulder ved samme lengde
og likt som på bakstykke.
Venstre forstykke:
= (32) 34 (36) 38 masker.
Strikk som høyre, men speilvendt.
Lange ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 masker
på strømpepinne nr 6, og strikk 5
cm vrangbord frem og tilbake slik:
1 rett, 2 vrang, *2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 rett.
Skift til strømpepinne nr 7.
Strikk
dobbel
perlestrikk,
samtidig som det økes 1 maske
innenfor 1 maske i hver side når
arbeidet måler 6 cm. Øk ved å ta
opp tråden mellom 2 masker og
strikk den vridd rett.
Gjenta økningene hver 2½. cm til i
alt (50) 52 (54) 56 masker.
Strikk til erme måler 40 cm, eller
ønsket lengde.
Fell til ermehull i begynnelsen på
hver pinne 1,2,2,1,1,2 masker.
Fell de resterende (32) 34 (36) 38
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Kant langs forstykker og nakke:
Strikk opp ca 8 masker pr 12
masker/pinner på rundpinne nr 6
langs forstykkene slik:
Strikk opp *1 masker i hver av de
2 neste maskene/pinnene, hopp
over 1 maske/pinne, strikk opp 1
maske i neste maske/pinne, hopp
over 1 maske/pinne*, gjenta fra *-*
langs forstykkene, og ta med
maskene på hjelpepinnen.
Strikk 1 pinne rett tilbake,
samtidig
som
masketallet
reguleres så det blir delelig med 4.
Strikk ca 2 cm vrangbord frem og
tilbake slik: 1 kantmaske, *2 vrang,
2 rett*, gjenta fra *-*, slutt med 2
vrang, 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord.

Lommepose:
Strikk opp ca 30 masker fra
rettsiden langs lommeåpningen på
forstykke, og 30 masker langs
lommeåpningen på bakstykke med
enkel tråd i ALPAKKA TWEED på
pinne nr 5.
Fordel maskene på 4 pinner, og
strikk ca 18 cm glattstrikk rundt.
Fell av.
Sy lommeposen sammen i
bunnen, langs avfellingskant.
Strikk en lommepose til på samme
måte i den andre siden.
Sy i ermene, og sy sammen under
ermene kant i kant.

Nr 9

GENSER
Raglangenser med dekor
Oppskrift: Liv Stangeland
Hefte: 1503

Størrelse:
(S) M (L)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 96 (104) cm
Hel lengde: (55) 57 (59) cm
Vidde overerme: (29) 30 (31) cm
Ermelengde: 44 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) masker med
en tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 6, og strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 vrang, 1 rett.
Sett et merke rundt 2 masker midt
under erme.
Øk 1 maske på hver side av
merke. Gjenta økingene hver 5.
cm i alt 5 ganger = (40) 42 (44)
masker.
Strikk til erme måler 44 cm, eller
ønsket lengde. Fell 4 masker midt
under erme. Legg arbeidet til side
og strikk et erme til på samme
måte.

Strikkefasthet:
14 masker med 1 tråd minialpakka
og 1 tråd tweed på pinne nr 6 = 10
cm

Raglanfelling:
Sett alle deler inn på samme
rundpinne = (186) 202 (218)
masker. Sett et merke i hver
sammenføyning.
Omgangen begynner i høyre side
på bakstykke. Strikk slik: 4 rett, ta
1 maske rett løs av, 1 rett, trekk
den løse masken over, *strikk til 6
masker før neste merke, 2 rett
sammen, 8 rett, ta 1 maske rett løs
av, 1 rett, trekk den løse masken
over*, gjenta fra *-* ved merkene
slutt med å strikke til 6 masker før
siste merke, 2 rett sammen, 4 rett
(= 8 masker felt).
Gjenta fellingene hver 3. omgang i
alt (14) 15 (16) ganger,
samtidig når det gjenstår 2
fellinger, settes de (15) 17 (19)
midterste maskene på forstykke
på en hjelpepinne til hals. Strikk
videre frem og tilbake og sett 2,1,1
maske i hver side på hjelpepinne
annenhver pinne.
OBS! Strikk de 2 midterste
maskene på skuldrene sammen
på siste pinne. La maskene være
på pinnen.

For- og bakstykke:
Legg opp (122) 134 (146) masker
med en tråd i hver kvalitet på
rundpinne nr 6. Strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (61)
67 (73) masker til hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(31) 32 (33) cm.
Fell 4 masker i hver side = 2
masker på hver side av merkene.

Montering:
Halskant:
Strikk opp masker og ta med
maskene fra hjelpepinne med en
tråd i hver kvalitet på pinne nr 6
rundt halsen.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (74) 78 (82) masker.
Strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang. Fell av med rette og
vrange masker.

Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
MINI ALPAKKA
Grå 1053: (200) 250 (300) gram
Rosa 4308: 50 gram alle størrelser
til brodering
TWEED
Lys grå 1044: (200) 250 (300)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Heklenål nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Sy sammen under ermene.
Broder med rosa dobbelt garn
pyntesting i raglanfellingene og
nede i den ene siden på for- og
bakstykke, se foto.
Hekle 1 omgang fm med dobbelt
rosa garn rundt oppleggskanten
på for- og bakstykke.
.

Nr 10

GENSER
Genser med rundt bærestykke
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 96 (104) 110 (118)
126 cm
Hel lengde: (54) 54 (56) 58 (60) 60
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (350) 350 (400)
450 (500) 500 gram
Koks 1088: (50) 50 (50) 100 (100)
100 gram
Korall 4207: 50 gram alle
størrelser
Syregul 2005: 50 gram alle
størrelser
Natur 1012: (50) 50 (50) 50 (100)
100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3½ og 4
Strømpepinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (202) 212 (228) 242
(260) 278 masker med gråmelert
på rundpinne nr 4 og strikk 6 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles (18) 20

(20) 22 (24) 26 masker jevnt
fordelt = (184) 192 (208) 220 (236)
252 masker.
Sett et merke i hver side med (92)
96 (104) 110 (118) 126 masker til
hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(33) 33 (35) 37 (39) 39 cm.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull.
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 52 (54) 56
masker
med
gråmelert
på
strømpepinne nr 4 og strikk 6 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles 4 masker
jevnt fordelt = (42) 44 (46) 48 (50)
52 masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Fortsett med glattstrikk,
samtidig som det økes 1 maske
på hver side av merke. Gjenta
økningene hver (3½.) 3. (3.) 2½.
(2½.) 2½. cm til i alt (64) 70 (72)
76 (78) 80 masker.
Strikk til
arbeidet måler 47 cm, eller ønsket
lengde.

Fell 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke med gråmelert = (280)
300 (320) 340 (360) 380 masker.
Strikk diagram og fell som
diagram viser = (140) 150 (160)
170 (180) 190 masker.
Skift til rundpinne nr 3½, strikk 1
omgang glattstrikk med gråmelert,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (124) 130 (136) 140
(144) 148 masker.
Strikk 2½ cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang til halskant.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Nr 11

GENSER
Genser med mønster på skuldrene
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 93 (100) 108 (116)
126 cm
Hel lengde: (54) 55 (56) 57 (58) 59
cm
Ermelengde: 34 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Dyp blå 6081: (200) 250 (300) 350
(400) 450 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (264) 280 (300) 324
(348) 376 masker på rundpinne nr
3 og strikk 6 cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles (26) 28
(30) 32 (34) 36 masker jevnt
fordelt = (238) 252 (270) 292 (314)
340 masker.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
36 cm.

Sett et merke i hver side med
(119) 126 (135) 146 (157) 170
masker til hver del.
Fell (6) 6 (8) 8 (10) 12 masker i
hver side (= (3) 3 (4) 4 (5) 6
masker på hver side av merke) til
ermehull.
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (68) 68 (72) 72 (76) 76
masker på strømpepinne nr 3, og
strikk 6 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til = (63) 65 (67) 69 (71) 73
masker. Sett et merke rundt første
maske.
Strikk glattstrikk, samtidig om det
økes 1 maske på hver side av
merke hver (4.) 3½. (2½.) 2½. (2.)
1½. cm til i alt = (77) 81 (87) 91
(97) 103 masker.
Strikk til arbeidet måler 34 cm,
eller ønsket lengde.
Fell (6) 6 (8) 8 (10) 12 masker midt
under erme.
Legg arbeidet til side, og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (368) 390 (412) 442
(468) 498 masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen
begynner i en sammenføyning på
bakstykke.
Strikk glattstrikk rundt og fell
samtidig til raglan annenhver
omgang ved å strikke 2 rett
sammen etter merkene og ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den

løse masken over før merkene = 8
masker felt.
Gjenta raglanfellingene til det
gjenstår 65 masker på hvert
erme/skulder.
Fortsett med diagram over hvert
erme/skulder og strikk glattstrikk
og raglanfellinger som før på forog bakstykke til det er felt i alt (13)
15 (17) 18 (22) 23 ganger.
Fell de midterste (17) 20 (23) 26
(27) 30 maskene til hals og strikk
omgangen rundt.
Klipp av tråden og begynn på ny
ved halsen. Pass på at de øvrige
raglanfellingene
kommer
på
rettsiden.
Strikk videre frem og tilbake,
samtidig som det felles 2 masker i
begynnelsen på hver pinne i alt (7)
7 (7) 8 (8) 9 ganger i hver side, og
deretter 1 maske i alt 7 ganger i
hver side. Nå er alle maskene på
forstykke felt og diagram er ferdig
strikket.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne rundt halsen = ca
(124) 128 (132) 136 (140) 144
masker. Masketallet må være
delelig med 4.
Strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Fell av i vrangbord.

Nr 12

LANG GENSER
Lang genser med rundt bærestykke
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 96 (104) 110 (118)
126 cm
Hel lengde: (78) 79 (80) 81 (82) 83
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Koks 1088: (450) 500 (500) 550
(600) 650 gram
Gråmelert 1042: (50) 50 (100) 100
(150) 150 gram
Mellombrun melert 2652: (50) 50
(50) 100 (100) 100 gram
Natur 1012: (50) 50 (50) 100 (100)
150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (202) 212 (228) 242
(260) 278 masker med koks på
rundpinne nr 4 og strikk 6 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles (18) 20
(20) 22 (24) 26 masker jevnt

fordelt = (184) 192 (208) 220 (236)
252 masker.
Sett et merke i hver side med (92)
96 (104) 110 (118) 126 masker til
hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
10 cm. Øk 1 maske på hver side
av merkene = 4 masker økt.
Gjenta økningene hver 6. cm i alt
3 ganger.
Strikk til arbeidet måler 28 cm. Fell
1 maske på hver side merkene = 4
masker felt. Gjenta fellingene hver
8. cm i alt 3 ganger = (184) 192
(208) 220 (236) 252 masker.
Strikk til arbeidet måler (57) 58
(59) 60 (61) 62 cm.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (46) 48 (50) 52 (54) 56
masker
med
koks
på
strømpepinne nr 4 og strikk 6 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles 4 masker
jevnt fordelt = (42) 44 (46) 48 (50)
52 masker.

Sett et merke rundt første og siste
maske. Fortsett med glattstrikk,
samtidig som det økes 1 maske
på hver side av merke. Gjenta
økningene hver (3½.) 3. (3.) 2½.
(2½.) 2½. cm til i alt (64) 70 (72)
76 (78) 80 masker.
Strikk til arbeidet måler 47 cm,
eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke med koks = (280) 300
(320) 340 (360) 380 masker.
Strikk diagram og fell som
diagram viser = (140) 150 (160)
170 (180) 190 masker.
Skift til rundpinne nr 3½, strikk 1
omgang glattstrikk med koks,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (124) 130 (136) 140
(144) 148 masker.
Strikk 2½ cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Nr 13

PONCHO
Oppskrift: Åsa Christiansen
Hefte: 1503

Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Hel lengde: ca
størrelser

74

cm

alle

Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
og
SURI ALPAKKA (96 % baby suri
alpakka, 4 % polyamid, 50 gram =
ca 130 meter)
Garnmengde:
ALPAKKA
Mellombrun melert 2652: (200)
200 gram
Mørk beigemelert 3151: (150) 150
gram
Gråbeige melert 2650: (100) 100
gram
SURI ALPAKKA
Bark 2652: (50) 50 gram
Sand 2521: (50) 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr 5
= 10 cm
Stripemønster:
*10 omganger mellombrun, 1
omgang bark, 5 omganger mørk
beige, 1 omgang sand, 5
omganger gråbeige, 1 omgang
sand, 3 omganger mørk beige, 1
omgang bark*, gjenta fra *-* hele
arbeidet.

Begynn i halsen.
Legg opp (88) 92 masker med
mellombrun på rundpinne nr 5.
Strikk 1 omgang glattstrikk, og del
inn arbeidet i 4 felt. Sett et merke
rundt 1 maske i hver side, midt

foran og midt bak = (21) 22
masker i hver felt mellom
merkemaskene.
Strikk glattstrikk og stripemønster
rundt.
Øk 1 maske midt foran og midt
bak ved å strikke 1 kast før og
etter
merkemaskene.
Gjenta
økningene annenhver omgang
hele tiden, samtidig som det økes
1 maske hver 4. omgang på hver
side av sidemaskene ved å ta opp
tråden mellom 2 masker og strikke
den vridd rett.
Når det er økt (4) 5 ganger i
sidene, fortsetter økningene kun
foran og bak som før til arbeidet
måler ca 74 cm, Slutt med en
mellombrun stripe.
Fell av.

Nr 14

CAPE
Oppskrift: Astrid Tedman Viklund
Hefte: 1503

Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Hel lengde: 74 cm, målt midt bak
Ermelengde: 45 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
TWEED
Beige 2554: 250 gram
ALPAKKA SILKE
Svart 1099: 100 gram
SILK MOHAIR
Svart 1099: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk med 1 tråd
TWEED på pinne nr 5 = 10 cm
Bakstykke og ermer strikkes
ovenfra og ned.
Forstykke strikkes nedenfra og
opp.

Bakstykke:
Legg opp 39 masker med beige
TWEED på rundpinne nr 5, og
strikk 2 pinner glattstrikk frem og
tilbake.
Sett et merke rundt den midterste
masken, og øk fra rettsiden 1
maske på hver side ved å strikke 1
kast før og 1 kast etter.

Gjenta
økningene
annenhver
pinne til i alt 133 masker. Fortsett
med glattstrikk uten økninger til
arbeidet måler 64 cm, målt midt
bak. Skift til 1 tråd svart ALPAKKA
SILKE, og 1 tråd svart SILK
MOHAIR, og strikk 14 cm
glattstrikk.
Fell løst av.
Ermer:
Legg opp 39 masker med beige
TWEED på rundpinne nr 5 og
strikk 2 pinner glattstrikk frem og
tilbake.
Sett et merke rundt den midterste
masken, og øk fra rettsiden som
på bakstykke til i alt 99 masker.
Fortsett med glattstrikk uten
økninger til arbeidet måler ca 45
cm. Skift til 1 tråd svart ALPAKKA
SILKE og 1 tråd svart SILK
MOHAIR og strikk 4 cm glattstrikk.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Forstykke:
Legg opp 77 masker med 1 tråd
svart ALPAKKA SILKE og 1 tråd
svart SILK MOHAIR på rundpinne
nr 5. Strikk 4 pinner glattstrikk frem
og tilbake.
Fortsett med glattstrikk, samtidig
som det felles 1 maske i den ene
siden.
Gjenta fellingen hver 4. pinne i alt
6 ganger, samtidig når arbeidet
måler 14 cm skiftes det til beige
TWEED. Fortsett å felle 1 maske
annenhver pinne til det gjenstår 44
masker. Fortsett med glattstrikk til
arbeidet måler 54 cm.
Fell 15 masker for hals i motsatt
side av sidefellingene. Deretter 2
masker annenhver pinne.
Strikk til arbeidet måler like langt
som bakstykke.
Fell av.
Strikk et forstykke til på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Sy sammen spissen på for- og
bakstykke. Sy i ermene og sy
sidesømmene.

