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Strikk mønster A etter diagram.
Fortsett med mørk grå til arb
måler 10 cm. Nå begynner
sidefelling. Strikk til 2 m før
sidemerke, ta 1 m løs av, strikk 1
m, trekk den løse m over, 2 r
sammen, strikk til 2 m før neste
sidemerke, og gjenta fellingen =
4 m felt. Strikk 4 cm glattstrikk.
Gjenta sidefellingen hver 5 cm til
det gjenstår (112) 120 (128) 136
(144) m.
Strikk til arb måler (55) 57 (59)
61 (63) cm. Strikk fram til 3 m
før sidemerke, fell 6 m, strikk
fram til 3 m før neste sidemerke
og fell 6 m. Legg arb til side og
strikk ermer.

Nr 1
Kjole
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)

Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) m
med mørk grå på p nr 6 og strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt til arb måler 5
cm. Første m er merkemaske, øk
på hver side av merkem den
første omgang, strikk mønster
etter diagram A, resten av ermet
strikkes i mørk grå.
Gjenta økingen ca hver 3 cm til i
alt (46) 48 (50) 52 (54) m.
Strikk til ermet måler (42) 43
(44) 45 (46) cm. Fell 6 m midt
under ermet. Strikk et erme til
på samme måte.
Rund sal:
Sett ermene inn på bolen =
(180) 192 (204) 216 (228) m på
omgangen. Strikk (1) 2 (3) 4 (4)
omg mørk grått. Strikk mønster
B etter diagram og fell som
diagrammet viser.
Når diagrammet er ferdig strikket
gjenstår (60) 64 (64) 68 (72) m.
Montering:
Halskant: Strikk ribb 2 r 2 vr til
halsen måler 3 cm. Fell av med
rette og vrange m.
Sy sammen under ermene.

Plaggets mål:
Overvidde: (80) 85 (91) 96
(102) cm
Hel lengde: (84) 86 (88) 90 (92)
cm
Ermelengde: (42) 43 (44) 45
(46) cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Mørk grå 1055: (450) 500 (500)
550 (600) gram
Natur 1012: (100) 100 (100) 100
(150) gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (148) 160 (172) 184
(196) m med mørk grå på p nr 6
og strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til
arb måler 3 cm. Sett ett merke i
hver side med (74) 80 (86) 92
(98) m på hvert stykke.
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Sett et sidemerke i hver side
med (32) 34 (36) 38 m til hvert
fotstykke og (60) 64 (68) 72 m
til bakstykket.
Strikk mønster etter diagram fra
rettsiden slik: Begynn med 1
kantm, 1 m rett, mønster etter
diagram
3
ganger,
strikk
sidefeltet slik (0) 1 r, 2 vr, 1 r (1
r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 1 r) 1 r, 2 vr, 2
r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 1r, fortsett med
mønster etter diagram 6 ganger,
strikk (0) 1 r, 2 vr, 1 r (1 r, 2 vr,
2 r, 2 vr, 1 r) 1 r, 2 vr, 2 r, 2 vr,
2 r, 2 vr, 1r (= sidefelt), avslutt
med mønster etter diagram 3
ganger, 1 m r, 1 kantm.

Nr 2
Vest med fletter
Størrelse:
(XS) S (M) L
Plaggets mål:
Overvidde:(78) 84 (89) 94 cm
Hel lengde: (82) 84 (86) 88 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Mørk grå 1055: (350) 350 (400)
400 gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Heklenål nr. 5
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Tilbehør:
3 store knapper
Kantm:
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden rett.
For- og bakstykke:
Legg opp (124) 132 (140) 148 m
med mørk grå på p nr 6 og strikk
frem og tilbake i 6 cm, med en
kantmaske, ribb (1 r, 1 vr)
avslutt med en kantmaske.

Strikk til arb måler (22) 23 (24)
25 cm. Fell i sidene ved å strikke
2 m sammen før og etter
sidemaskene = 4 m felt hver
gang (rett eller vrang etter som
det passer i mønster) hver 6 cm
til sammen 4 ganger = 16 m felt.
Fortsett med mønster til arb
måler (60) 61 (62) 63 cm.
Nå felles for v-hals og erme: Fell
for v-hals ved å felle 1m
annenhver omg (10) 10 (11) 11
ganger. Begynn med høyre
forstykke med at ta 1 m løs av,
strikk 1 m, trekk den løse m
over. Strikk til det gjenstår 2 m
før sidem fell 4 m, strikk
bakstykke og gjenta ved andre
sidemerke,
strikk
venstre
forstykke å strikke de 2 siste rett
sammen.
Strikk hvert stykke for seg.
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Bakstykke:
(48) 52 (56) 60 m Fortsett med
mønster samtidig som det felles
for ermehull annenhver p (1,1,1)
2,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1 m. Strikk
til hel lengde (82) 84 (86) 88
cm. Fell av.
Forstykkene:
= (25) 27 (29) 31 m. Fell til
ermehull som på bakstykke.
Fortsett å felle til v-hals på
annenhver p.
Høyre side: Fell slik på v-halsen:
Ta 1 m løs av, strikk 1 m, trekk
den løse m over. Strikk mønster
over de resterende m. Gjenta
disse fellingene på annenhver p
til det er felt i alt 10 (10) 11 (11)
ganger. Strikk videre til hel
lengde. Fell av.
Venstre side: Strikk mønster og
fell for ermehull som på høyre
side. Fell slik for v- halsen: 2 rett
sammen. Strikk mønster over de
resterende m. Gjenta disse
fellingene annenhver p til det er
felt i alt (10) 10 (11) 11 ganger.
Strikk til hel lengde. Fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Strikk
opp rundt ermekantene fra
rettsiden, 1 m i hver m, men
hopp over hver fjerde, = ca (50)
52 (54) 56 m. Strikk ribb (1r,
1vr), 8 omg, fell av løst med
rette og vrange m.
Begynn nede på høyre forstykke
og hekle fm rundt kant til det
gjenstår 18 cm før v-hals
begynner,
nå
lages
knappehemper slik *6 lm, fest
med 1 kjm etter 2 cm*. Hekle
videre 6 cm, lag en ny hempe,
hekle 6 cm og lag øverste
hempe. Hekle fm rundt resten av
hals og venstre forstykke.
Sy i knapper.

Nr 3
Skjørt
Størrelse:
(S) M (L)
Plaggets mål:
Livvidde: (68) 72 (76) cm
Hel lengde: (50) 52 (54) cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Grå 1042: (300) 350 (400) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Perlestrikk:
1. omg: 1 r, 1 vr
2. omg: 1 vr, 1 r
Først og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden rett, og er
ikke med i diagrammet.
Strikk livstykke.
Legg opp 34 m på p nr 6, og
strikk frem og tilbake etter
diagram A.
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*Start ved pilen for rett str,
gjenta mønsteret i alt 3 ganger,
= ene siden*, gjenta fra *-*.
Fell av, og sy sammen.
Strikk opp (120) 130 (140) m, i
nederste kant av livstykke, med
rundp nr 6 og strikk rundt i
glattstrikk og mønster etter
diagram B
I hver side over 6 m, strikkes
mønster etter diagram B.
= 3 m mønster, (54) 59 (64) m
glattstrikk, 6 m mønster, (54) 59
(64) m glattstrikk, 3 m mønster.
Strikk til det glattstrikkede delen
måler 5 cm, øk 1 m på hver side
av hver flette.
Gjenta økningen hver 5 cm til
arb måler (ikke inkl livstykke)
(25) 27 (29) cm.
Strikk 3 cm perlestrikk.
Fell av.
Strikk opp (120) 128 (136) m
øverst i livet, på rundp nr 6, og
strikk 2 omg glattstrikk.
Strikk en hullrad slik:
*6 r, kast, 2 r sammen*. Gjenta
fra *-* omg ut.
Strikk 2 omg glattstrikk, 1 omg
vr til brettekant.
Strikk 2 omg glattstrikk, en
hullrad som beskrevet ovenfor,
avslutt med 2 omg glattstrikk.
Fell av.
Brett kanten og sy til.
Montering:
Flett en lang snor, som tres
gjennom hullraden, pynt med en
dusk i hver ende.

Grå lue med fletter

Pulsvanter

Størrelse:
Dame

Størrelse:
Dame

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)

Garnmengde:
Grå 1042: 100 gram

Garnmengde:
Grå 1042: 100 gram

Veiledende pinner:
Liten rundp og strømpep nr 7

Veiledende pinner:
Rundp nr 5 ½

Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm

Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm

Legg opp 76 m på p nr 7, og
strikk rundt i vrangbordstrikk 1 r,
1 vr, 10 cm.
Strikk 1 omg r, samtidig som det
økes jevnt fordelt til 90 m.
Fortsett rundt i mønster etter
diagram, til arb måler 30 cm.
I
de
glattstrikkede
feltene
strikkes 2 og 2 m r sammen =
72 m, strikk 1 omg uten felling.
På neste omg strikkes 2 m r
sammen i det glattstrikkede
feltet = 63 m, strikk 1 omg uten
felling.
Strikk 2 og 2 r sammen i fletten
= 45 m, strikk 1 omg uten
felling.
Strikk 2 r sammen i fletten = 36
m, strikk 1 omg uten felling.
Strikk 1 omg, 1 r, 1 vr.
Klipp av tråden, trekk den
gjennom de resterende m, og
fest godt.

Legg opp 28 m på p nr 5 ½, og
strikk mønster etter diagram A
fram og tilbake. slik:
1.p er vrangsiden.
Når arb måler 14 cm, lages hull
for tommel fra rettsiden slik:
Strikk forbi flette nr 2, fell den vr
m, de siste 6 m strikkes frem og
tilbake, 4 cm, sett m på en
hjelpep.
Strikk de resterende 21 m til de
har samme høyde.
Nå strikkes det over alle m, det
legges opp 1 m over den felte.
Strikk til arb måler 20 cm.
Strikk 1 p r (fra vrangsiden).
Fell av.
Lag en pulsvante til på samme
måte, men med hull for tommel i
motsatt side.
I feltet merket i diagram, mellom
flettene
broderes
sikksakk
mønster. Se tegning på diagram
B.
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Leggvarmere m\dusker
Størrelse:
Dame
Plaggets mål:
Hel lengde: 30 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Grå 1042: 200 gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 4 ½ og 5 ½
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp 36 m på strømpep nr 4
½,
og
strikk
rundt
i
vrangbordstrikk 1 r, 1 vr, 5 cm.
Skift til p nr 6, samtidig som det
økes ut 4 m jevnt fordelt.
Strikk mønster etter diagram.
Strikk til arb måler 12 cm, i de to
siste vrange felt økes det ut 2 m
i hver felt = 6 m.
Strikk til arb måler 17 cm, i de to
siste vrange felt økes det ut 2 m
i hver felt = 8 m.
Strikk til arb måler 22 cm, i de to
siste vrange felt økes det ut 2 m
i hver felt = 10 m.
Strikk til arb måler 27 cm, nå
felles det 2 m, ved å strikke de 2
ytterste m sammen i de to
vrange feltene = 8 m.

Fortsett å felle på denne måte,
annenhver omg, til det er 4 vr m
i feltene.
Arb måler nå ca 30 cm.
Strikk 1 omg r.
Fortsett med vrangbord 2 r, 2 vr,
3 omg. På neste omg økes det 2
vr m i hver vrange felt = 2 r, 4
vr.
Strikk til vrangborden måler 7 ½
cm.
Fell av.
Strikk en til på samme måte.
Montering:
Lag 5 små dusker, som festes
nederst på vrangborden med en
tvunnet tråd.

Nr 4
Lilla genser og lue
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 88 (93) 99 cm
Hel lengde, målt midt foran: (57)
60 (63) 66 cm
Ermelengde, målt under ermet:
(47) 49 (51) 53 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lilla 5229: (450) 500 (550) 600
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpep nr 5 ½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ =
10 cm
Legg opp (132) 140 (148) 156 m
på rundp nr 5 ½, og strikk rundt
i vrangbordstrikk.
1 r,*2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*,
avslutt med 2 vr, 1 r.
Strikk til vrangborden måler 20
cm.
Sett en merketråd i hver side
med (66) 70 (74) 78 m til hver
del,
og
fortsett
videre
i
glattstrikk.
Strikk 3 omg glattstrikk.
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Fell 1 m på hver side av
merketråden = 4 m felt.
Gjenta fellingen hver 3 cm til
sammen 4 ganger = (116) 124
(132) 140 m.
Strikk 3 cm, nå økes 1 m på hver
side av merketråden, gjenta
økningen hver 3 cm i alt 2
ganger = (124) 132 (140) 148
m.
Strikk til arb måler (34) 36 (38)
40 cm.
Fell 6 m i hver side = 3 m på
hver side av merketråden.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 m på
strømpep nr 5 ½.
Strikk rundt i vrangbordstrikk 2
r, 2 vr i 15 cm.
Strikk videre rundt i glattstrikk,
samtidig som det etter 3 cm økes
er 1 m på hver side av 1. m.
Øk videre hver 3 cm til i alt (48)
50 (52) 54 m.
Strikk til ermet måler (47) 49
(51) 53 cm.
Fell omg 3 første og 3 siste m.
Legg ermet til side og strikk et
erme til.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykket = (56)
60 (64) 68 m til forstykke, (42)
44 (46) 48 m til ermet,
(56) 60 (64) 68 m til ryggen og
(42) 44 (46) 48 m til ermet.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk 2 omg uten felling.
Neste omg strikkes slik: Strikk til
det
gjenstår
3
m
før
sammenføyningen, ta 1 m løst
av, strikk 1 rett, trekk den løse
masken over, 2 r, 2 m rett
sammen. Gjenta denne fellingen
ved hver sammenføyning (= 8 m
felt).
Gjenta
denne
fellingen
annenhver omg til det er felt i alt
(17) 18 (19) 20 ganger = (60)
64 (68) 72 m.
Strikk 1 omg r, samtidig som det
felles (8) 12 (12) 12 m jevnt
fordelt = (52) 52 (56) 60 m
Hals:
Sett m inn på strømpep nr 5 ½,
og strikk 2 r, 2 vr, til halsen
måler 20 cm.
Fell av med r og vr m.

Sett ett merke i hver side med
(60) 64 (68) 72 (76) m på hvert
stykke.
Strikk mønster etter
diagram A til arb måler (35) 36
(37) 38 (39) cm. Strikk fram til 3
m før sidemerke, fell 7 m, strikk
fram til 3 m før neste sidemerke
og fell 7 m. Legg arb til side og
strikk ermer.

LUE
Størrelse:
One size
Garnmengde:
Lilla 5229: 100 gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 5
Legg opp 64 m, på strømpep nr 5
og strikk rundt i vrangbordstrikk
2 r, 2 vr, 4 cm.
Strikk 1 omg hvor det økes 2 m r
over det midterste 2 r m.
Strikk mønster etter diagram, de
resterende m strikkes som m
viser, i r og vr m.
Strikk til arb måler 18 cm.
Neste omg felles det slik: 2 r,
strikk 2 m vr sammen, omg ut.
Strikk 2 omg uten felling.
På neste omg felles det slik.
Strikk 2 m r sammen, 1 vr, omg
ut.
Strikk 2 omg uten felling.
På neste omg strikkes 2 m r
sammen.
Klipp av tråden.
Trekk
tråden
gjennom
de
resterende m, stram til, og fest
garnet.

Nr 5
Pippigenser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 92 (98) 104
(110) cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 (54)
cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 49
(49) cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (500) 550 (600) 650
(700) gram
Rød 4219: 50 gram alle str
Marineblå 5575: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (120) 128 (136) 144
(152) m med natur på p nr 6 og
strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til arb
måler 3 cm. Fortsett med
glattstrikk til arb måler (5) 6 (7)
8 (9) cm.
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Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) m
med natur på p nr 6 og strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt til arb måler 5
cm. Første m er merkemaske, øk
på hver side av merkem den
første omgang og ca hver (3,5) 4
(4) 4 (4) cm til i alt (50) 52 (54)
56 (58) m. Strikk glattstrikk i
natur til arb måler (8) 9 (10) 11
(12) cm.
Strikk mønster etter diagram B,
som gjentas til ermet måler ca
(46) 47 (48) 49 (49) cm, avslutt
med samme mønsteromgang
som på for- og bakstykket. Fell 7
m midt under ermet. Strikk et
erme til på samme måte.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen =
(192) 204 (216) 228 (240) m på
omgangen. Strikk en omgang
over alle m. Mønster på ermer og
bol fortsetter som før.
På neste omgang begynner
raglanfellingen. Strikk til 3 m før
første sammenføying, ta 1 m løs
av, strikk 1 r, trekk den løse m
over, 2 rett, 2 rett sammen.
Gjenta
dette
i
alle
sammenføyinger.
Gjenta
raglanfellingen
på
annenhver p til det er felt til
sammen (18) 19 (20) 21 (22)
ganger = (48) 52 (56) 60 (64)
m.
Montering:
Halskant: Strikk ribb 2 r 2 vr til
halsen måler 3 cm. Fell av med
rette og vrange m.
Sy sammen under ermene.

Lue
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram
Legg opp 68 m på p nr 6 og
strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til arb
måler 8 cm. Strikk 1 omg
glattstrikk samtidig som det økes
jevnt fordelt til 77 m. Strikk 4
omg glattstrikk. Strikk en omg
slik: *7 m r, øk 1 m*. Gjenta fra
*-* hele omg = 88 m. Strikk 4
omg glattstrikk. Strikk *8 m r, øk
1 m*. Gjenta fra *-* hele omg =
99 m. Strikk 4 omg glattstrikk.
Nå begynner felling: Strikk *7 m
r, 2 m vridd r sammen* Gjenta
fra *-* hele omg = 88 m. Gjenta
fellingen annenhver p med 1 m
mindre mellom fellingene for
hver gang til det gjenstår 11 m.
Klipp av tråden og trekk denne
gjennom m og stram til. Fest
tråden godt.

For- og bakstykke:
Legg opp (150) 165 (180) 195 m
på rundp nr 5 ½ med farge 1.
Strikk rundt 3 r, 2 vr til arb
måler 6 cm. Fortsett med
glattstrikk. Når arbeidet måler
(37) 38 (39) 40 cm, strikkes
mønster A etter diagram.
På neste omgang deles arbeidet
inn i for- og bakstykke slik: Fell
av de første 8 m = under ene
ermet, strikk (67) 75 (82) 90 m r
= bakstykket, fell av de neste 8
m = under andre ermet, strikk
de siste (67) 74 (82) 89 m =
forstykket. Legg arbeidet til side
mens ermene strikkes.

Nr 6
Genser med elg
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 110 (120) 130
cm
Lengde: (68) 70 (72) 74 cm
Ermelengde: (46) 47 (48) 49 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Farge 1: Lys grått 1042 eller
naturhvitt 1012
(600)
650
(700) 750 gram
Farge 2: Svart 1099 eller beige
2650 (100) 100 (100) 100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinner og strømpepinner nr
5½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på p nr 5
½ = 10 cm
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Ermer:
Legg opp (35) 35 (40) 40 m på
strømpep nr 5 ½ med farge 1.
Strikk rundt 3 r, 2 vr til arb
måler 6 cm. Strikk så 1 omgang
rett samtidig som det økes (0) 1
(1) 2 m jevnt fordelt = (35) 36
(41) 42 m. Fortsett rundt med
glattstrikk og øk 1 m på hver
side av siste m på omgangen ca
hver 2 ½ cm til i alt (61) 64 (67)
70 m.
Når ermet måler oppgitt lengde
felles 8 m på undersiden. Strikk
et erme til på samme måte.
Bærestykket:
Sett ermene inn på for- og
bakstykket
over
de
avfelte
sidemaskene = (240) 261 (282)
303 m. La omgangen begynne
med bakstykkets m og strikk
med farge 1: (4) 5 (6) 7
omganger rett over alle masker,
men på første omgang felles (0)
1 (2) 3 m jevnt fordelt = (240)
260 (280) 300 m. Videre strikkes
mønster etter diagram og fell
som diagrammet viser = (96)
104 (112) 120 m igjen. Strikk så
1 omgang rett med farge 1
samtidig som det felles (21) 24
(27) 30 m jevnt fordelt = (75) 80
(85) 90 m igjen. Strikk 3 r, 2 vr
rundt (7) 7 (8) 8 cm. Fell av med
rette og vrange masker.

Nr 7
Jakke med selburoser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 98 (103) 108
(114) cm
Lengde: (51) 53 (55) 57 (59) cm
Ermelengde: (43) 44 (45) 46
(47) cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Naturhvitt 1012: (400) 450
(500) 550 (600) gram
Svart 1099: (100) 100 (100) 100
(150) gram
+ 250 gram naturhvitt til lue og
skjerf
Tilbehør:
Delbar glidelås i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4 ½ og 5
½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 5 = 10
cm
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For- og bakstykke:
Legg opp (137) 145 (153) 161
(169) m med naturhvitt på rundp
nr 4 ½. Strikk vrangbord rundt:
3 vr (= til å sy og klippe opp i
midt foran, strikkes hele tiden
vr), 2 r, *2 vr, 2 r*. Gjenta fra ** p ut. Fortsett rundt med denne
inndelingen til ribben måler 8
cm. Skift til rundp nr 5 ½. Neste
omgang strikkes slik: 3 vr (=
midt foran), strikk rett over de
resterende m samtidig som det
økes 3 m jevnt fordelt = (137)
145 (153) 161 (169) m + de 3
vr m midt foran. Fortsett rundt
med glattstrikk over alle m
unntatt over de 3 m midt foran
som hele tiden strikkes vr.
Når arbeidet måler (16) 17 (18)
19 (20) cm strikkes mønsteret
inn slik:
Strikk de 3 vr m midt foran begynn ved pilen på høyre
forstykke og strikk fram til pilen
for valgt størrelse i slutten av
diagrammet, sett et merke =
høyre forstykke med (34) 36
(38) 40 (42) m - over de neste
(69) 73 (77) 81 (85) m strikkes
mønster til bakstykket, begynn
og avslutt ved pilen for valgt
størrelse, sett et merke – begynn
ved pilen for valgt størrelse på
venstre
forstykke
og
strikk
mønster over de siste (34) 36
(38) 40 (42) maskene. Fortsett
rundt med denne inndelingen.
Når arbeidet måler (31) 32 (33)
34 (35) cm, felles det for
ermehull 3 m på hver side av
sidemerkene = 6 m i hver side.
Legg opp 3 nye m over hullene,
disse maskene er til å sy og
klippe opp i og strikkes hele tiden
vr med naturhvitt.
Fortsett rundt med glattstrikk og
mønster og fell videre for
ermehull annenhver omgang 1 m
på hver side av de 3 m i hver
side (3) 4 (4) 5 (5) ganger ved å
strikke 2 m vridd r sammen før
de 3 m og 3 m r sammen etter.
Når mønsteret er ferdig strikket,
fortsettes det med glattstrikk og
naturhvitt.
Når arbeidet måler (12) 13 (14)
15 (16) cm målt rett opp fra
første felling for ermehull, felles
for halsen de 3 vr oppklippsm
midt foran + (4) 4 (5) 5 (6) m på
hver side.

Fortsett med glattstrikk fram og
tilbake og fell videre for halsen i
begynnelsen av hver pinne
3,2,1,1,1 m til alle størrelser =
(16) 17 (18) 19 (20) m igjen til
skulder. Når arbeidet måler (20)
21 (22) 23 (24) cm fra første
felling for ermehull, felles de
resterende m av.

Montering:
Damp lett over arbeidet.
Sy to maskinsømmer ved siden
av hverandre på hver side av de
3 oppklippsmaskene midt foran
og i ermehullene og klipp opp.
Klipp bort ”unødig” garn slik at
kantene blir pene, men klipp ikke
helt inntil maskinsømmen.

Ermer:
Legg opp (32) 36 (36) 40 (40) m
med naturhvitt på strømpep nr 4
½. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr
rundt 8 cm. Strikk så 1 omgang r
samtidig som det økes (1) 0 (1)
0 (1) m = i alt (33) 36 (37) 40
(41) m. Skift til strømpep nr 5
½. Fortsett rundt med glattstrikk
og øk 1 m etter første og før
siste maske på omgangen (=
midt under ermet) ca hver 3 cm
(10) 10 (11) 11 (12) ganger =
(53) 56 (59) 62 (65) m.
Når ermet måler oppgitt lengde,
felles 6 m midt under ermet.
Fortsett med glattstrikk fram og
tilbake og fell 1 m i hver side
annen hver p (på rettsiden) slik:
1 r (= kantm), 2 m r sammen,
strikk til 3 m gjenstår, strikk 2 m
vridd r sammen, 1 r (= kantm).
Fell på samme måte innenfor
kantm (10) 11 (12) 13 (14)
ganger til = (25) 26 (27) 28 (29)
m igjen. Videre felles 2 m i
begynnelsen av hver p 3 ganger i
hver side. Fell av de resterende
(13) 14 (15) 16 (17) m.

Forkanter:
Strikk opp langs høyre forkant
fra rettsiden med pinne nr 4 ½
og naturhvitt ca 7-8 m pr 5 cm,
fell passe stramt av fra vrangen
med rette m. Strikk på samme
måte langs venstre forkant.
Krave:
Strikk opp langs halsen med
pinne nr 4 ½ og naturhvitt ca 78 m pr 5 cm, m-tallet må være
delelig med 4 m + 2 m. Strikk 2
r, 2 vr fram og tilbake.
Når kraven måler 3 cm, økes 12
m ved at det 3 ganger jevnt
fordelt strikkes 2 r i den første
av 2 rette m, 2 vr i den neste m,
2 r i den første vr m og 2 vr i
den neste m. Skift til p nr 5 og
fortsett med 2 r, 2 vr over alle
m til kraven måler 18 cm. Fell
forholdsvis løst av med rette og
vrange masker.
Sy i glidelåsen ved å sy to
sømmer
i
hver
side
av
stoffkanten på glidelåsen slik at
”sårkanten” dekkes.
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Sy i ermene innenfor kantm med
attersting fra vrangsiden. Det blir
penest hvis du fester midten på
ermet midt på skuldersømmen
og syr hver side for seg. Sy
”kryss-sting” over ”sårkanten” på
vrangsiden.

Strikk til arb måler (33) 35 (37)
39 (41) cm.
Fell for ermehull slik: Fell 3 m,
strikk (57) 61 (65) 69 (73) m,
fell 7 m, strikk (57) 61 (65) 69
(73) m, fell 4 m.
Legg arb til side og strikk ermer.

Nr 8
Ribbestrikket genser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (85) 90 (96) 101
(106) (lett utstrakt) cm
Hel lengde, målt midt foran uten
halskant: (51) 54 (57) 60 (63)
cm
Ermelengde, målet under ermet:
(45) 47 (49) 51 (53) cm

Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) m
på p nr 7, og strikk 1 p rett frem
og tilbake.
Tell ut slik at det kommer 1
vrang m midt på ermet og strikk
diagram A.
Strikk til arb måler 4 ½ cm, fell 1
m i hver side innenfor kantm
(første og siste m er kantm, og
strikkes rett hele tiden).
Gjenta fellingen hver 3 cm, i alt 4
ganger = 8 m felt.
Strikk videre etter diagram A, til
arb måler 18 cm.
Øk 1 m i hver side innenfor
kantm, hver 3 cm, til ermet
måler (45) 47 (49) 51 (53) cm,
og det er (52) 54 (56) 58 (60) m
på p.
Fell 4 m i hver side.
Legg erme til side og strikk et
erme til på samme måte.

Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Beige 2650: (400) 450 (500) 550
(600) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
15 m ribb på p nr 7 =10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (128) 136 (144) 152
(160) m på p nr 7, og strikk 1 p
rett frem og tilbake = 1 rille.
Strikk rundt etter diagram A.
Sett en merketråd i hver side =
(64) 68 (72) 76 (80) m til hver
del.
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Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykket = (57)
61 (65) 69 (73) m til forstykke,
(44) 46 (48) 50 (52) m til ermet,
(57) 61 (65) 69 (73) m til
ryggen og (44) 46 (48) 50 (52)
m til ermet.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk 2 omg uten felling.
Neste omg strikkes slik: Strikk til
det
gjenstår
4
m
før
sammenføyningen, ta 1 m løst
av, strikk 1 rett, trekk den løse
masken over, 4 r (over disse 4 m
strikkes flette etter diagram B),
2 m rett sammen. Gjenta denne
fellingen
ved
hver
sammenføyning (= 8 m felt).
Gjenta
denne
fellingen
annenhver omg til det er felt i alt
(16) 17 (18) 19 (20) ganger =
(74) 78 (82) 86 (90) m.
Fortsett å felle men kun mot
bolen, ytterligere 3 ganger =
(62) 66 (70) 74 (78) m.
Hals:
Sett m inn på strømpep nr 7, og
fortsett med mønster og flette, til
halsen måler 6 cm.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r,
Fell av med r m.

Lue:
Størrelse:
One size
Garnmengde:
Beige 2650: 100 gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 5
Legg opp 64 m, på strømpep nr 5
og strikk vrangbordstrikk 2 r, 2
vr, 4 cm.
På neste omg strikkes mønster
etter diagram over de midterste
12 m, de resterende m strikkes i
ribb som før.
Strikk til arb måler 18 cm.
Neste omg felles det slik: 2 r,
strikk 2 m vr sammen, omg ut.
Strikk 2 omg uten felling.
På neste omg felles det slik.
Strikk *2 m r sammen, 1 vr*.
Gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk 2 omg uten felling.
På neste omg strikkes *2 m r
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg.
Klipp av tråden.
Trekk
tråden
gjennom
de
resterende m, stram til, og fest
garnet.

Veske
Plaggets mål:
26 x 35 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Beige 2650: 250 gram
Brun 3082: 50 gram
Veiledende pinner:
Pinne nr 8
Heklenål nr 7
Strikkefasthet:
11 m rilletstrikk med dobbel tråd
på p nr 8 = 10 cm
Tilbehør:
2 ringer i metall
Legg opp 32 m på p nr 7, beige
og dobbel tråd.
Strikk r frem og tilbake = riller.
Strikk 1 rille.
Videre økes 1 m i beg av hver p
til det er 42 m på p.
Strikk rett opp til arb måler 40
cm.
Nå felles 1 m i beg av hver p, til
det er 32 m på p. Strikk 1 rille.
Fell av.
Montering:
Legg vesken sammen rette mot
rette, og sy sammen i sidene.
Kant øverst:
Hekle med brun på heklenål nr 7
langs kanten. Fest tråden med 1
kjm, og hekle 64 fm, ta sammen
med 1 kjm.
Hekle 2 lm = første st, hekle 1 st
i hver fm, ta sammen med 1
kjm.
Hekle 1 lm, hekle 1 fm i hver st,
ta sammen med 1 kjm.
Hank:
Legg opp 6 m med brunt dobbel
tråd på p nr 8.
Strikk rett frem og tilbake til arb
måler 20 cm.
Fell av.
Strikk en remse til på samme
lengde.
Strikk en remse til på samme
måte til arb måler 30 cm.
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Montering:
Sy fast en remse i hver side av
vesken.
Sett på en metallring, brett over
og sy til fra vrangsiden.
Den lengste remsen sys til fra
vrangsiden, i andre enden av
ringen.
Hekle kjm etter diagram på
veskens for- og bakstykke. Hekle
1 kjm i hver rille/maske.

Nr 9
Patentstrikket
lue

kåpe

og

Størrelse:
(S) M-L (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde lett utstrakt: (92) 100
(108) cm
Hel lengde: (80) 82 (84) cm
Ermelengde: (41) 43 (45) cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lilla 5229: (650) 700 (750) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpep nr 8
Strikkefasthet:
9 m patentstrikk (lett utstrakt)
på p nr 8 = 10 cm
Tilbehør:
4 knapper
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.
Patentstrikk:
1. pinne (fra vrangsiden):
Strikk r.
2. pinne: 1 kantm, *1 m r ned i
m fra nest siste p (slik at den
vrange m løser seg opp og blir
liggende som et kast rundt den r
m), 1 m vr*. Gjenta fra *-* p ut,
1 kantm.
Gjenta 2. p hele tiden.
Bakstykke:
Legg opp (56) 60 (64) m på p nr
8, og strikk 2 p r frem og tilbake
= 1 rille.
Strikk videre i patentstrikk.
Strikk til arb måler 10 cm, fell 1
m i hver side, videre felles 1 m i
hver side innenfor kantm, hver 5
cm, i alt 10 ganger = (36) 40
(44) m.
Når arb måler (56) 57 (58) cm
økes 1 m i hver side, gjenta
økningen etter 3 cm, = (40) 44
(48) m.

Strikk til arb måler (60) 61 (62)
cm, fell for ermehull slik:
Fell 2,1,1 m i beg av hver p, =
(32) 36 (40) m.
Strikk rett opp til arb måler (80)
82 (84) cm.
Sett de midterste (10) 11 (12) m
på en hjelpep.
Fell av de resterende.
Forstykke:
Legg opp (28) 30 (32) m på p nr
8, og strikk rille og patent, frem
og tilbake som på bakstykke.
Strikk til arb måler 10 cm, fell 1
m i høyre side.
Fell videre 1 m i siden, hver 5 cm
i alt 10 ganger, = (18) 20 (22)
m.
Når arb måler (56) 57 (58) cm
økes 1 m i høyre side, gjenta
økningen etter 3 cm, = (20) 22
(24) m.
Strikk til arb måler (60) 61 (62)
cm, fell for ermehull i høyre side
slik:
Fell 2,1,1 m i beg av annenhver
p, = (16) 18 (20) m.
Samtidig, som det felles til
ermehull økes 1 m i venstre side
innenfor kantm, til krave.
Videre økes 1 m hver 4 cm i alt 5
ganger.
Det er nå, med felling for erme
og økning for krave (21) 23 (25)
m på p.
Strikk rett opp til arb måler (80)
82 (84) cm.
Sett de ytterste (10) 11 (12) m
av på en hjelpep til krave.
Fell av der resterende.
Strikk et forstykke til på samme
måte, men motsatt.
Erme:
Legg opp (28) 30 (32) m på p nr
8, og strikk rille og patent, frem
og tilbake som på for- og
bakstykke.
Strikk til arb måler 30 cm, øk 1
m i hver side innenfor kantm.
Gjenta økningen hver 5 cm, i alt
3 ganger.
Strikk til arb måler (41) 43 (45)
cm.
Fell
for
ermetopp
2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 m i beg
av hver p.
Fell av de resterende (8) 10 (12)
m.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
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Krave:
Strikk krave i patent over de
avsatte m, ta med m på
bakstykket.
Strikk til kraven måler 7 cm.
Fell av.
Venstre forkant:
Strikk opp m langs venstre
forkant. 1 m i hver m, men hopp
over hver 4. m.
Masketallet må være delelig på 4
+ 2.
Strikk 2 r, 2 vr, avslutt med 2 r,
til forkanten måler 4 cm.
Høyre forkant:
Strikk høyre forkant på samme
måte som venstre, men lag 4
knapphull.
Det nederste (14) 15 (16) cm fra
kanten og det øverste (22) 23
(24) cm fra halskanten.
Knapphull lages ved å felle 2 m,
som legges opp igjen på neste
pinne.
Fell av når forkanten måler 4 cm.

Lue
Størrelse:
One size
Garnmengde:
Lilla 5229: 50 gram
Grå 1042: 50 gram
Svart 1099: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpep nr 7
Legg opp 64 m på p nr 8 og lilla,
strikk rundt i vrangbordstrikk, 2
r, 2 vr.
Strikk 10 omg med lilla, 10 omg
med grå, 10 omg med svart, 10
omg med lilla, 10 omg med grå,
OBS: På 5 omg strikkes de 2 vr
m sammen til 1 m i alle vr felt,
og på 10 omg strikkes de 2 r m,
sammen til 1 m i alle r felt.
Strikk 2 omg med svart, på neste
omg strikkes 2 og 2 m r
sammen.
Strikk 1 omg r.
Klipp av tråden, trekk tråden
gjennom m, stram til og fest
tråden

Nr 10
Genser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 92 (98) 104
(110) cm
Hel lengde: (70) 72 (74) 75 (76)
cm
Ermelengde: (50) 52 (52) 53
(53) cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Lys grå 1042: (300) 350 (400)
450 (500) gram
Mørk grå 1055: (250) 300 (350)
400 (450) gram
Veiledende pinner:
Nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (120) 128 (136) 144
(152) m med lys grå på p nr 6 og
strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til arb
måler 7 cm. Sett ett merke i
hver side med (60) 64 (68) 72
(76) m på hvert stykke. Begynn
i ene siden ved merket for rett
str og strikk mønster etter
diagram
frem
til
neste
sidemerke. Begynn på ny ved
merke for rett str og strikk
mønster omgangen ut. Strikk
mønster med denne inndeling til
arb måler (50) 52 (52) 53 (53)
cm. Strikk fram til 3 m før
sidemerke, fell 7 m, strikk fram
til 3 m før neste sidemerke og
fell 7 m. Legg arb til side og
strikk ermer.

hver side av merkem på første
omgang og gjenta ca hver (3,5)
4 (4) 4 (4) cm til i alt (50) 52
(54) 56 (58) m. Strikk til ermet
måler (50) 52 (52) 53 (53) cm,
avslutt
med
samme
mønsteromgang som på for- og
bakstykket. Fell 7 m midt under
ermet. Strikk et erme til på
samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen =
(192) 204 (216) 228 (240) m på
omgangen. Strikk en omgang
over alle m. Mønster på ermer og
bol fortsetter som før.
På neste omgang begynner
raglanfellingen. Strikk til 4 m før
første sammenføying, ta 1 m løs
av, strikk 1 r, trekk den løse m
over, 4 rett, 2 rett sammen.
Gjenta
dette
i
alle
sammenføyinger.
Når mønsteret er strikket 2,5
gang, avsluttes mønster og arb
strikkes ferdig i lys grå.
Gjenta
raglanfellingen
på
annenhver p til det er felt til
sammen (18) 19 (20) 21 (22)
ganger = (48) 52 (56) 60 (64)
m.
Montering:
Halskant: Strikk ribb 2 r 2 vr til
halsen måler 4 cm. Fell av med
rette og vrange m.
Sy sammen under ermene.

Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) m
med lys grå på p nr 6 og strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt til arb måler 7
cm.
Strikk mønster etter diagram,
første m er merkemaske. Tell ut
fra
midt
på
ermet
hvor
mønsteret begynner. Øk 1 m på
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Lue
Garnmengde:
Lys grå 1042: 50 gram
Mørk grå 1055: 50 gram
Legg opp 64 m på p nr 6 og
strikk ribb 2 r, 2 vr rundt til arb
måler 5 cm. Sett ett merke midt
bak og strikk mønster etter
diagram, samtidig som det økes
6 m jevnt fordelt. Etter mønster,
skift til mørk grå og strikk 13
omg. Klipp av tråden og trekk
denne gjennom m og stram til.
Fest tråden godt.

