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STRIKK ER PERFEKT TIL HVERDAGEN
– DET ER BÅDE MYKT, PRAKTISK,
AVSLAPPET OG FINT.
VÅR KOLLEKSJON ER FØRST OG FREMST
STRIKKET I SMART OG SISU, MEN MED ET
HINT AV SILK MOHAIR.
STRIKK DEG GLAD I HVERDAGEN.
SE ETTER VANSKELIGHETSGRAD
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Nr 1

Legg arbeidet til side og strikk
ermene.

Herregenser

Ermer:
Legg opp (48) 48 (48) 52 (52) 56
(56) masker på strømpepinne nr
3½ og strikk 6 cm vrangbord rundt
2 rett, 2 vrang.
Skift til strømpepinne nr 4 og sett
et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Øk 1 maske på hver side av
merkemaske.
Gjenta økningen hver 2. cm i alt
(20) 20 (22) 20 (22) 20 (20)
ganger = (88) 88 (92) 92 (96) 96
(96) masker.
Strikk til ermet måler 50 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 8 masker under ermet (= 3
masker på hver side av merke +
merkemaskene).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 95 (103) 109 (120)
126 (130) cm
Hel lengde: (66) 68 (70) 72 (73) 74
(75) cm
Ermelengde: 50 cm eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINO
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Gråblå 5962: (350) 350 (400) 450
(500) 550 (600) 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:
21 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
18 masker mønster på pinne nr
3½ = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (180) 200 (216) 228
(252) 264 (272) masker på
rundpinne nr 3½ og strikk 6 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke i hver side med (90)
100 (108) 114 (126) 132 (136)
masker til hver del.
Skift til rundpinne nr 4, og strikk
glattstrikk til arbeidet måler (45) 47
(48) 50 (50) 51 (52) cm.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merke).

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 4 =
(324) 344 (368) 380 (412) 424
(432) masker.
Sett et merke rundt 4 masker i
hver
sammenføyning
=
merkemasker, som hele tiden
strikkes rett.
Begynn
omgangen
ved
en
sammenføyning på bakstykke.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det felles (11) 11
(13) 13 (15) 15 (15) masker over
hvert erme, og for- og bakstykket
= (280) 300 (316) 328 (352) 364
(372) masker.
Skift til rundpinne nr 3½.
Strikk mønster og fell til raglan slik:
1. omgang: Vrang
2. omgang: **Strikk merkemaske,
2 rett sammen, 1 rett i
underliggende maske, *1 rett, 1
rett i underliggende maske*, gjenta
fra *-* til 2 masker før
merkemaske, 2 masker vridd rett
sammen**,
gjenta
fra
**-**
omgangen rundt.
3. omgang: Vrang.
4. omgang: **Strikk merkemaske,
*1 rett i underliggende maske, 1
rett*, gjenta fra *-* til det gjenstår 1
maske før merkemaske, slutt med
1 rett i underliggende maske**,
gjenta fra **-** omgangen rundt.
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5. omgang: Vrang.
6. omgang: **Strikk merkemaske,
*1 rett, 1 rett i underliggende
maske*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 1 maske før merkemaske,
slutt med 1 rett**, gjenta fra **-**
omgangen rundt.
Gjenta 1. – 6. omgang i alt (7) 6
(6) 6 (5) 5 (5) ganger = (224) 252
(268) 280 (312) 324 (332) masker.
Forsett
med
mønster
og
raglanfellingen, men gjenta kun 1.
– 2. omgang, (11) 14 (15) 16 (19)
20 (21) ganger = (136) 140 (148)
152 (160) 164 (164) masker.
Sett de midterste (25) 27 (31) 33
(35) 37 (39) maskene på forstykke
på en hjelpepinne til hals.
Klipp av tråden og begynn
omgangen på venstre side av
halsen og strikk 1 pinne rett tilbake
(= 1 rille).
Forsett med mønster frem og
tilbake, begynn med 2. omgang,
samtidig som det felles ytterligere
2 masker i begynnelsen av hver
pinne til hals og raglanfellingen
forsetter der det er mulig (4) 4 (4)
4 (5) 5 (5) ganger til.
La maskene være på pinnen til
hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Begynn ved skulder, ta med
maskene fra hjelpepinnene og
strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 4.
Strikk 1 omgang rett, samtidig
som masketallet reguleres til (108)
108 (112) 116 (116) 120 (120)
masker.
Strikk 4 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Fell av i vrangbord.

Garnmengde:
SISU
Gråmelert 1042: 350 gram
Hvit 1002: 100 gram
SILK MOHAIR
Lys brun 3471: 250 gram

Legg opp 110 masker med dobbelt
garn 1 tråd gråmelert og 1 tråd lys
brun på rundpinne nr 5 og strikk
frem og tilbake mønster (1. pinne
= rettsiden).
Strikk til arbeidet måler ca 40 cm
og slutt mønsteret med vrangbord.
Fell av.
Montering:
Brett det lange stykket dobbelt =
80 cm forstykke og 80 cm
bakstykke. Brett det korte stykket
dobbelt = 20 cm til forstykke og 20
cm til bakstykke. Sy sammen
forstykke og bakstykke ca 20 cm
ned fra bukten på de lange
stykket.
Halskant:
Strikk opp ca 120 masker på
rundpinne nr 5 rundt halsen med 1
tråd gråmelert og 1 trå lys brun.
Strikk 2 omganger vrangbord rundt
2 rett, 2 vrang. Fell av.

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5

Nr 3

Nr 2
Poncho
Plaggets mål:
80 X 60 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)

Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker mønster med dobbelt
garn på pinne nr 5 = 10 cm
Mønster:
**Strikk med 1 tråd gråmelert og 1
tråd lys brun, 10 pinner vrangbord
2 rett, *2 vrang, 2 rett*, gjenta fra
*-*.
Strikk med 1 tråd hvit og 1 tråd lys
brun, 2 pinner glattstrikk.
Strikk med 1 tråd gråmelert og 1
tråd lys brun, 10 pinner vrangbord
2 vrang, *2 rett, 2* vrang, gjenta
fra *-*.
Strikk med 1 tråd hvit og 1 tråd lys
brun, 2 pinner glattstrikk**.
Gjenta fra **-** hele arbeidet.
Legg opp 110 masker med dobbelt
garn 1 tråd gråmelert og 1 tråd lys
brun på rundpinne nr 5 og strikk
frem og tilbake mønster (1. pinne
= rettsiden).
Strikk til arbeidet måler ca 160 cm
og slutt mønsteret med vrangbord.
Fell av.

Genser med fletter og
raglan
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 96 (104) 113 (122)
cm
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 (68)
cm
Ermelengde: 48 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: (400) 450 (450)
500 (550) gram
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Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 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 (269) 293 (317) 341
(365) masker på rundpinne nr 2½.
Sett et merke med (140) 152 (164)
176 (188) masker til forstykke, og
(129) 141 (153) 165 (177) masker
til bakstykke.
Strikk 8 cm vrangbord rundt slik:
*3 vrang, 3 rett*, gjenta fra *-* over
(24) 30 (36) 42 (48) masker,
diagram A (= 92 masker, midt
foran), strikk *3 rett, 3 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 rett.
Skift til rundpinne nr 3, og strikk
slik:
(24) 30 (36) 42 (48) masker
glattstrikk, diagram B (= 92
masker), (24) 30 (36) 42 (48)
masker glattstrikk, strikk glattstrikk
over
bakstykkets
masker,
samtidig som det felles 12
masker jevnt fordelt = (257) 281
(305) 329 (353) masker.
Når arbeidet måler 11 cm, felles
det 2 masker i hver side ved å
strikke 2 rett sammen før hvert
merke og ta 1 maske løs av, 1 rett,
trekk den løse maske over etter
hvert merke = 4 masker felt.
Gjenta fellingene hver 2½. cm i alt
5 ganger = (237) 261 (285) 309
(333) masker.
Når arbeidet måler (26) 27 (28) 29
(30) cm, økes det 1 maske på hver
side av merkene. Gjenta økningen
hver 2½. cm i alt 5 ganger = (257)
281 (305) 329 (353) masker.
Strikk til arbeidet måler (39) 40
(41) 42 (43) cm.
Fell 12 masker i hver side til
ermehull (= 6 masker på hver side
av hvert merke).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
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Ermer:
Legg opp (60) 66 (66) 72 (72)
masker på strømpepinne nr 2½.
Strikk 8 cm vrangbord rundt 3 rett,
3 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3, og sett
et merke i begynnelsen av
omgangen.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(11) 11 (13) 13 (11) cm.
Øk 1 maske på hver side av
merke. Gjenta økningen hver (2.)
2. (1½.) 1½. (1½.) cm i alt (18) 18
(21) 21 (24) ganger = (96) 102
(108) 114 (120) masker.
Strikk til arbeidet måler 48 cm,
eller til ønsket lengde.
Fell 12 masker midt under ermet
(= 6 masker på hver side av
merket).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (401) 437 (473) 509
(545) masker. Sett et merke i hver
sammenføyning.
Fortsett med diagram som før på
forstykke, og glattstrikk over de
øvrige masker, samtidig som det
felles til raglan ved hvert merke
slik:
Strikk til det gjenstår 3 masker før
merke, 2 rett sammen, 2 rett, ta 1
maske løs av (som om den skulle
strikkes rett), 1 rett, trekk den løse
masken over.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt (26) 29 (31) 33 (34)
ganger.
På neste omgang felles det 12
masker jevnt fordelt over den store
fletten midt foran. Deretter settes
de midterste 34 maskene på en
hjelpepinne til hals.
Fell til raglan som før ytterligere
(4) 4 (3) 2 (2) ganger, samtidig
som det felles 1 maske mot hals i
begynnelsen på hver pinne til
arbeidet er ferdig. Fell til raglan
som før, men på hver pinne i alt
(2) 2 (4) 6 (7) ganger.
Etter alle fellingene, gjenstår det
ca (89) 101 (113) 125 (145)
masker.
Skift til rundpinne nr 2½, ta med
maskene fra hjelpepinnen foran og
strikk opp ca 5-7 masker på hver
side av disse.

Strikk 1 omgang rett, samtidig
som det felles jevnt fordelt til (126)
132 (138) 144 (150) masker.
Strikk 1 omgang vrang og 1
omgang rett. Forsett med 6 cm
vrangbord rundt 3 rett, 3 vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Brett halskanten dobbelt
vrangsiden og sy til.
Sy sammen under ermene.

mot

Nr 4
Vest
med
bærestykke

rundt

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 86 (94) 101 (109)
116 cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 60 (61) 62
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Mørk lyng 5173: (250) 250 (300)
350 (350) 400 gram
Tilbehør:
3 knapper
Hjelmtvedt K24075
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
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Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
Rillestrikk:
Strikk rett på alle pinner frem og
tilbake
For- og bakstykke:
Legg opp (245) 261 (281) 301
(321) 341 masker på rundpinne nr
2½, og strikk 9 pinner rett frem og
tilbake = 5 riller.
Skift til rundpinne nr 3, og fortsett
med glattstrikk, samtidig som de
4 første og 4 siste maskene er
kantmasker og strikkes rett på alle
pinner, litt stramt.
Sett et merke i hver side med (61)
65 (70) 76 (80) 86 masker til hvert
forstykke, og (123) 131 (141) 149
(161) 169 masker til bakstykke.
Strikk til arbeidet måler 5 cm.
Fell ved hvert merke slik: Strikk til
3 masker før merke, ta 1 maske
løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, 2 rett, 2 rett
sammen = 4 masker felt.
Gjenta fellingene hver 5. cm i alt 7
ganger = (217) 233 (253) 273
(293) 313 masker.
Strikk til arbeidet måler (37) 38
(38) 39 (39) 40 cm.
Fell 8 masker i hver side (= 4
masker på hver side av merkene)
til ermehull.
Strikk 1 pinne rett fra rettsiden og
legg opp (70) 72 (74) 76 (78) 80
nye masker til erme i hver side.
Bærestykke:
= (341) 361 (385) 409 (433) 457
masker.
Bærestykket
skal strikkes i
rillestrikk over alle maskene.
Strikk 2 pinner frem og tilbake, og
sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fell til raglan ved hvert merke fra
rettsiden slik: Strikk til 3 m før
merke, ta 1 maske løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over, 2 rett,
2 rett sammen = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver pinne
i alt (4) 5 (5) 5 (5) 5 ganger = (309)
321 (345) 369 (393) 417 masker.

Strikk (25) 25 (25) 27 (27) 29
pinner rillestrikk, og fell deretter
slik: Strikk 6 rett, *2 rett sammen,
4 rett*, gjenta fra *-*, slutt med 2
rett sammen, 7 rett = (259) 269
(289) 309 (329) 349 masker.
Strikk 17 pinner rillestrikk, og fell
deretter slik: Strikk 5 rett, *2 rett
sammen, 3 rett*, gjenta fra *-*,
slutt med 2 rett sammen, 7 rett =
(209) 217 (233) 249 (265) 281
masker.
Strikk 11 pinner rillestrikk, og fell
deretter slik:
Strikk 5 rett, *2 rett sammen, 2
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 2 rett
sammen, 6 rett = (159) 165 (177)
189 (201) 213 masker.
Strikk (9) 9 (11) 13 (15) 17 pinner
rillestrikk, og fell deretter (22) 24
(26) 28 (30) 32 masker jevnt
fordelt = (137) 141 (151) 161 (171)
181 masker.
Skift til rundpinne nr 2½ og strikk 9
pinner rett frem og tilbake.
Fell av.
Montering:
Hekle en rad krepsemasker langs
forstykkene, med 3 knapphull jevnt
fordelt langs det høyre.
Det øverste ut fra halskanten, det
nederste ut fra ermehullet.
Knapphull: Hekle 3 lm, hopp over
3 masker.
Sy i knapper.

Nr 5
Arangenser til herre
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 90 (103) 110 (116)
123 (130) cm
Hel lengde: (71) 72 (73) 74 (74) 75
(76) cm
Ermelengde: 55 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys gråmelert 1032: (650) 700
(800) 850 (850) 900 (900) 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:
18 masker diagram A, og 24
masker diagram B på pinne nr 4 =
10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (182) 194 (218) 230
(242) 254 (266) masker på
rundpinne nr 3½, og strikk 8 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 4.
Sett et merke i hver side med (91)
97 (109) 115 (121) 127 (133)
masker til hver del.
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Strikk (12) 15 (21) 24 (27) 30 (33)
masker diagram A, diagram B,
(24) 30 (42) 48 (54) 60 (66)
masker diagram A, diagram B,
slutt med (12) 15 (21) 24 (27) 30
(33) masker diagram A, tilpass
mønsteret og slutt med 3 masker
vrang på omgangen.
Strikk med denne inndeling til
arbeidet måler ca (53) 53 (53) 53
(52) 52 (52) cm.
Fell (6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) masker i
hver side til ermehull (= (3) 3 (3) 4
(4) 4 (4) masker på hver side av
merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (85) 91 (103) 107 (113) 119
(125) masker.
Strikk frem og tilbake med samme
inndeling som før, samtidig som
det felles til ermehull i hver side
annenhver pinne (2,1,1) 2,1,1
(2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1) masker = (77) 83 (93) 97
(103) 107 (113) masker.
Strikk til arbeidet måler (68) 69
(70) 71 (71) 72 (73) cm.
Fell de midterste (25) 25 (29) 29
(31) 31 (33) maskene til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 3,2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (71) 72
(73) 74 (74) 75 (76) cm.
Fell de resterende (20) 23 (26) 28
(30) 32 (34) skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (85) 91 (103) 107 (113) 119
(125) masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke til arbeidet måler (64)
65 (66) 66 (66) 67 (68) cm.
Fell de midterste (13) 13 (17) 17
(19) 19 (21) maskene til hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 5,3,2,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (71) 72
(73) 74 (74) 75 (76) cm.
Fell de resterende (20) 23 (26) 28
(30) 32 (34) skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
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Ermer:
Legg opp (40) 40 (46) 46 (46) 52
(52) masker på strømpepinne nr
3½, og strikk 8 cm vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Sett et merke midt under erme.
Skift til strømpepinne nr 4. Strikk
(6) 6 (9) 9 (9) 12 (12) masker
diagram A, strikk diagram C, slutt
med (6) 6 (9) 9 (9) 12 (12) masker
diagram A = (49) 49 (55) 55 (55)
61 (61) masker.
Strikk med denne inndeling,
samtidig når erme måler 10 cm,
økes det 1 maske på hver side av
merke.
Gjenta økningene hver (4½.) 3½.
(4½.) 3½. (3½.) 3½. (3½.) cm til i
alt (69) 73 (75) 79 (81) 85 (87)
masker.
De økte maskene strikkes med
diagram A etter hvert som det
økes.
Strikk til arbeidet måler 55 cm,
eller ønsket lengde.
Fell (6) 6 (6) 8 (8) 8 (8) masker
midt under erme (= (3) 3 (3) 4 (4)
4 (4) masker på hver side av
merke).
Strikk frem og tilbake med samme
inndeling, samtidig som det felles
til ermetopp i hver side annenhver
pinne (2,2,2) 2,2,2 (2,2,2) 2,2,2
(2,2,2,2) 2,2,2,2 (2,2,2,2) masker.
Fell deretter 1 maske i hver side
annenhver pinne i alt (5) 6 (7) 7 (8)
8 (9) ganger, og til slutt 3,4,6
masker.
Strikk 1 pinne samtidig som det
felles (5) 5 (5) 7 (5) 7 (7) masker
jevnt fordelt.
Fell de resterende (10) 12 (12) 12
(10) 12 (12) maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (90) 90 (98) 102
(104) 104 (108) masker rundt
halsen på pinne nr 3½.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk ca 4 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Sy i ermer.

Nr 6
Lang jakke med mønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 94 (101) 109 (116)
127 cm
Hel lengde: (85) 86 (87) 88 (89) 90
cm
Ermelengde: 47 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)
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnmengde:
SISU:
Lys grå melert 1032: (600) 650
(700) 750 (800) 850 gram
SILK MOHAIR:
Lys grå 1032: (200) 200 (250) 250
(300) 300 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½
og 5
Heklenål nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
17 masker glattstrikk på pinne nr 5
= 10 cm
22 masker mønster på pinne nr 5
= 10 cm
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Mønster:
1. pinne: *1 rett, 1 vrang*, gjenta
fra *-* slutt med 1 rett.
2. pinne: *1 vrang, ta 1 maske løs
av, (1 rett, 1 vridd rett i samme
maske), 1 rett, trekk den løse
masken over 3 masker*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 vrang.
3. pinne: Som 1.pinne.
4. pinne: 1 vrang, 1 rett, *1 vrang,
ta 1 maske løs av, (1 rett, 1 vridd
rett i samme maske), 1 rett, trekk
den løse masken over 3 masker*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang, 1
rett, 1 vrang.
Gjenta 1. – 4. pinne.
Første og siste maske er
kantmaske som hele tiden
strikkes rett

For- og bakstykke:
Legg opp (199) 207 (223) 239
(255) 279 masker med 1 tråd av
hver kvalitet på rundpinne nr 4½.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (49) 51 (55) 59 (63) 69
masker til hvert forstykke og (99)
103 (111) 119 (127) 139 masker til
bakstykke.
Skift til rundpinne nr 5.
Strikk mønster frem og tilbake til
arbeidet måler 70 cm, slutt med 2.
eller 4. pinne.
På
neste
pinne
felles
merkemaskene, og hver del
strikkes ferdig for seg.
Bakstykke:
= (99) 103 (111) 119 (127) 139
masker.
Forsett med mønster til arbeidet
måler (82) 83 (84) 85 (86) 87 cm.
Fell de midterste (33) 35 (37) 39
(43) 45 maskene til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere annenhver pinne
2,2 masker mot nakken.
Strikk til arbeidet måler (85) 86
(87) 88 (89) 90 cm.
Fell av de resterende (29) 30 (33)
36 (38) 43 skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Forstykke:
= (49) 51 (55) 59 (63) 69 masker.
Forsett med mønster til arbeidet
måler (79) 80 (81) 82 (83) 84 cm.
Fell de ytterste (10) 10 (12) 12
(14) 14 maskene mot forkant til
hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne
(3,3,2,1,1)
3,3,2,2,1
(3,3,2,1,1) 3,3,2,2,1 (3,3,2,2,1)
3,3,3,2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (85) 86
(87) 88 (89) 90 cm.
Fell av de resterende (29) 30 (33)
36 (38) 43 skuldermaskene.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (41) 41 (45) 45 (49) 49
masker med 1 tråd av hver kvalitet
på rundpinne nr 5, og strikk 12
pinner mønster frem og tilbake.
Ta arbeidet sammen og sett et
merke rundt første og siste maske
= merkemaske.
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet
måler 10 cm.
Øk 1 maske på hver side av
merkemaske.
Gjenta økningen hver (8.) 7. (7.) 5.
(5.) 4. cm i alt (5) 6 (6) 8 (8) 9
ganger = (51) 53 (57) 61 (65) 67
masker.
Strikk til arbeidet måler 47 cm,
eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy sammen kanten nede på
ermene.
Sy i ermene.
Hekle en kant med fm med 1 tråd
av hver kvalitet og heklenål nr 4
langs forstykker og hals.

Nr 7
Skuldervarmer
Størrelse:
Dame
Plaggets mål:
Bredde: Ca 31 cm
Lengde: Ca 80 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
SISU
Maisgul 2015: 100 gram
SILK MOHAIR
Oker 2035: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker mønster på pinne nr 6
= 10 cm
De 2 første og 2 siste maskene
er kantmasker, og strikkes hele
tiden rett

Legg opp 46 masker med 1 tråd i
hver kvalitet på rundpinne nr 6.
Strikk 3 pinner rett fram og tilbake
= 2 riller (første pinne =
vrangsiden).
Strikk
diagram
innenfor
2
kantmasker i hver side til arbeidet
måler ca 78 cm, slutt med 3. pinne
i diagram.
Strikk 3 pinner vrang = 2 riller
(første pinne = vrangsiden).
Fell av med rette masker.
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Montering:
Sy oppleggskant til langs den ene
siden som skissen viser.

Nr 8
Genser med rundfelling
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 95 (104) 115 (125)
cm
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 (68)
cm
Ermelengde: 47 cm i alle
størrelser, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys gråmelert 1032: (500)
(600) 650 (700) gram
Støvet petrol 7212: (100)
(100) 150 (150) gram
Petrol 6545: (100) 100 (150)
(150) gram
Sjøgrønn 7024: 50 gram i
størrelser

550
100
150
alle

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
og 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (212) 232 (252) 276
(304) masker med lys gråmelert
på rundpinne nr 3, og strikk 8 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til rundpinne nr 3½. Strikk 1
omgang glattstrikk med lys
gråmelert, samtidig som det felles
(20) 22 (24) 24 (28) masker jevnt
fordelt = (192) 210 (228) 252 (276)
masker.

Sett 1 merke i hver side med (96)
105 (114) 126 (138) masker til
hver del.
Strikk diagram A, fortsett med
glattstrikk og lys grå.
Når arbeidet måler 12 cm, felles
det 1 maske på hver side av
merkene i sidene slik: Strikk 2 rett
sammen før merkene og 2 vridd
rett sammen etter merkene.
Gjenta fellingene hver 3. cm i alt 4
ganger = (176) 194 (212) 236
(260) masker.
Strikk til arbeidet måler (25) 26
(27) 28 (29) cm.
På neste omgang økes det 1
maske på hver side av merkene i
sidene.
Gjenta økningene hver 3. cm i alt
4 ganger = (192) 210 (228) 252
(276) masker.
Strikk til arbeidet måler (39) 40
(41) 42 (43) cm, fell 10 masker i
hver side til ermehull (= 5 masker
på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (56) 60 (60)
masker med lys gråmelert på
strømpepinne nr 3. Strikk 10 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3½ og
strikk
1
omgang
glattstrikk
samtidig
som
maskeantallet
reguleres til (54) 54 (54) 60 (60)
masker.
Sett 1 merke i begynnelsen av
omgangen.
Strikk diagram A, fortsett med
glattstrikk og lys gråmelert.
Når arbeidet måler (13) 13 (13) 13
(15) cm, økes det 1 maske på hver
side av merke. Gjenta økningen
hver (2½.) 2 (2.) 2. (1½.) cm i alt
(13) 16 (16) 16 (19) ganger = (80)
86 (86) 92 (98) masker.
Strikk til arbeidet måler 47 cm,
eller ønsket lengde.
Fell 10 masker midt under ermet til
ermehull (= 5 masker på hver side
av merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
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Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (312) 342 (360) 396
(432) masker.
Sett et merke midt bak og begynn
omgangen her. Strikk (0) 2 (4) 7
(10) omgang med lys gråmelert.
Deretter strikkes diagram A.
Fortsett med diagram B, samtidig
som det felles (12) 2 (0) 16 (12)
masker jevnt fordelt på 1. omgang
= (300) 340 (360) 380 (420)
masker.
Når diagrammet er ferdig strikket
gjenstår det (120) 136 (144) 152
(168) masker.
Strikk genseren høyere bak slik:
Strikk (40) 45 (45) 50 (50) masker
forbi merket midt bak. Vend, 1 kast
og strikk (80) 90 (90) 100 (100)
masker tilbake. Vend, et kast og
strikk (72) 81 (81) 90 (90) masker.
Vend, 1 kast og strikk over (8) 9
(9) 10 (10) masker mindre enn før
forrige vending. Gjenta dette til det
kun strikkes over (16) 18 (18) 20
(20) masker. Vend, strikk frem til
merket midt bak. Strikk 1 omgang
rett med lys gråmelert, samtidig
som kastene strikkes sammen
med neste maske for å unngå hull
og fell jevnt fordelt til (108) 112
(116) 120 (128) masker.
Skift til rundpinne nr 3, og strikk 10
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Nr 9
Jakke med hullmønster
på bakstykke
Størrelse:
(XS) S (M) L-XL (XXL) XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 90 (96) 107 (119)
125 cm
Hel lengde: (50) 51 (52) 53 (54) 55
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Støvet blå 6324: (350) 400 (400)
450 (500) 550 gram
Tilbehør:
8 knapper
Hjelmtvedt K300962
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 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 og mønster
på pinne nr 3 = 10 cm
1 rille frem og tilbake:
Strikk 2 pinner rett.
1 rille rundt:
Strikk 1 omgang vrang, 1 omgang
rett.
Første og siste masker er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett
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Bakstykke:
Legg opp (115) 123 (131) 147
(163) 171 masker på rundpinne nr
2½ og strikk 11 pinner rett frem og
tilbake = 6 riller (første pinne =
vrangsiden).
Skift til rundpinne nr 3 og strikk
diagram innenfor 1 kantmaske i
hver side til arbeidet måler ca 32
cm.
Fell til ermehull i hver side
annenhver pinne (5,2,2,2,1,1)
6,2,2,2,1,1 (6,2,2,2,1,1,1)
7,2,2,2,1,1,1 (7,3,2,2,1,1,1)
7,3,2,2,1,1,1 masker = (89) 95
(101) 115 (129) 137 masker.
OBS! Strikk som maskene viser
der det ikke er nok masker til helt
mønster.
Strikk til arbeidet måler (48) 49
(50) 51 (52) 53 cm.
Fell de midterste (41) 43 (45) 47
(49) 51 maskene til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 2,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (50) 51
(52) 53 (54) 55 cm.
Fell de resterende (20) 22 (24) 30
(36) 39 skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Venstre forstykke:
Legg opp (61) 65 (69) 77 (85) 89
masker på rundpinne nr 3 og strikk
11 pinner rett frem og tilbake = 6
riller (første pinne = vrangsiden).
Strikk fra rettsiden slik:
1 kantmaske, strikk glattstrikk til
det gjenstår 7 masker, slutt med 7
masker riller til forkant.
Strikk med denne inndeling til
arbeidet måler 32 cm.
Fell til ermehull i siden som på
bakstykke = (48) 51 (54) 61 (68)
72 masker.
Strikk til arbeidet måler (44) 45
(46) 47 (47) 48 cm.
Fell (13) 14 (15) 16 (17) 18
masker mot forkant til hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 4,3,2,2,1,1,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (50) 51
(52) 53 (54) 55 cm.
Fell de resterende (20) 22 (24) 30
(36) 39 skuldermaskene.

Høyre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt og strikk 8 knapphull
jevnt fordelt, 3 masker inn fra
forkant. Det nederste ca 1½ cm fra
oppleggskant, det øverste i
halskant som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (58) 60 (62) 64
masker på strømpepinne nr 2½ og
strikk ca 5 cm riller rundt.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Skift til strømpepinne nr 3, strikk
glattstrikk rundt, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av
merkemaske når arbeidet måler 6
cm.

Gjenta økningene hver (2½.) 2½.
(2.) 1½. (1½.) 1½ cm til i alt (86)
90 (94) 102 (106) 110 masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (10) 12 (12) 14 (14) 14
masker under erme (merkemaske
+ (4) 5 (5) 6 (6) 6 masker på hver
side).
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermetopp i hver side annenhver
pinne 2,2,2,2,2,2 masker.
Fell deretter 1 maske i hver side
annenhver pinne i alt (7) 8 (9) 12
(13) 15 ganger = (38) 38 (40) 40
(42) 42 masker.
Fell til slutt 2,5 masker.
Fell de resterende (24) 24 (26) 26
(28) 28 maskene.
Strikk et erme til på samme måte.

Nr 10

Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (128) 132 (136) 140
(148) 148 masker langs halsen på
rundpinne nr 2½.
Strikk 11 pinner rett frem og
tilbake = 6 riller.
Husk det siste knapphullet midt på
kanten.
Fell av med rette masker.
Sy i ermer og sy sammen i sidene.
Sy i knapper.

Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde

Kofte
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 87 (94) 102 (110)
120 cm
Hel lengde: (56) 56 (58) 60 (62) 62
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)

Garnmengde:
Gråbeige melert 2650: (450) 500
(550) 600 (650) 700 gram
Mellombrun melert 2652: 50 gram
alle størrelser
Maisgul 2015: 50 gram alle
størrelser
Støvet petrol 7212: 50 gram alle
størrelser
Sjøgrønn 7024: 50 gram alle
størrelser
Mørk lilla 4855: 50 gram alle
størrelser
Tilbehør:
(9) 10 (10) 10 (11) 11 knapper
Selbuknapp 16 mm
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
og 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
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For- og bakstykke:
Legg opp (173) 185 (201) 217
(235) 257 masker med gråbeige
melert på rundpinne nr 3 og strikk
6 cm vrangbord frem og tilbake
slik:
1 kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3½ og legg
opp 5 masker i slutten av pinnen =
oppklippsmasker, som ikke er med
i diagram og oppgitt masketall.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (42) 45 (49) 53 (58) 63
masker til hvert forstykke og (87)
93 (101) 109 (117) 129 masker til
bakstykke = merkemaske.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(12) 12 (13) 14 (15) 15 cm.
Fell 1 maske på hver side av
merkemaske ved å strikke 2 rett
sammen = 4 masker felt.
Gjenta fellingen hver 3. cm
ytterligere 2 ganger = (161) 173
(189) 205 (223) 245 masker.
Strikk 5 cm glattstrikk.
Øk 1 maske på hver side av merke
ved å ta opp tråden mellom 2
masker og strikke den vridd rett.
Gjenta økningen hver 3. cm
ytterligere 2 ganger = (173) 185
(201) 217 (235) 257 masker.
Strikk til arbeidet måler (38) 38
(40) 40 (40) 40 cm.
Fell 9 masker i hver side (= 4
masker
på
hver
side
av
merkemasken + merkemasken).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.

Fell 9 masker under ermet (= 4
masker
på
hver
side
av
merkemasken + merkemasken).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 3½ =
(277) 289 (313) 341 (367) 397
masker.
Strikk (1) 2 (3) 4 (5) 6 omganger
glattstrikk, samtidig som det på
første omgang felles (0) 0 (0) 4 (6)
0 masker jevnt fordelt = (277) 289
(313) 337 (361) 397 masker
Strikk diagram, og fell som vist på
diagrammet = (116) 121 (131) 133
(137) 141 masker.

Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) 48 (48) 50
masker med gråbeige melert på
strømpepinne nr 3 og strikk 6 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første maske =
merkemaske.
Skift til strømpepinne nr 3½.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
8 cm.
Øk 1 maske på hver side av
merkemasken.
Gjenta økningen hver (3.) 3. (3.) 2.
(2.) 2. cm i alt (13) 13 (13) 16 (18)
19 ganger = (70) 70 (74) 80 (84)
88 masker.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
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Strikk jakken høyere bak med
gråbeige melert slik:
Strikk til det gjenstår 10 masker før
oppklippsmaskene, vend, 1 kast,
strikk til det gjenstår 10 masker før
oppklippsmaskene i den andre
siden, vend, 1 kast, strikk til 10
masker før forrige vending, vend,
1 kast.
Gjenta på samme måte med 10
masker mindre for hver vending, til
det er vendt i alt 4 ganger i hver
side.
Strikk 1 omgang over alle
maskene, samtidig som kastene
strikkes sammen med neste
maske for å unngå hull,
Fell oppklippsmaskene og la de
resterende maskene være på
pinnen til hals.

Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer midt
foran, og klipp opp mellom
sømmene.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs forkanten
med gråbeige melert på rundpinne
nr 3, ca (121) 121 (125) 129 (133)
133 masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 3 cm vrangbord som på forog bakstykke.
Fell av i vrangbord.
Høyre forkant:
Strikk som venstre forkant, men
med (9) 10 (10) 10 (11) 11
knapphull jevnt fordelt etter 1½
cm.
Det nederste ca 2 cm fra
oppleggskanten, det øverste i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Fell av i vrangbord.
Belegg:
Strikk opp fra vrangsiden 1 maske
i hver maske i første pinne av
forkant. Strikk 4 pinner glattstrikk
frem og tilbake.
Fell av.
Brett belegget over sårkanten, og
sy til med skjulte sting.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinnen
og strikk opp 8 masker over hver
forkant.
Strikk 3 cm vrangbord frem og
tilbake som på for- og bakstykke,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (125) 127 (129) 131
(133) 135 masker på første pinne.
Husk det siste knapphullet.
Fell av i vrangbord.
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper.

Nr 11
Genser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 94 (102) 108 (120)
126 cm
Hel lengde: (66) 68 (70) 72 (73) 74
cm
Ermelengde: 50 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Grå 1053: (600) 650 (650) 700
(750) 800 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
og 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker falskpatent på pinne nr
3½ = 10 cm
20 masker rillestrikk på pinne nr 3
= 10 cm
Falskpatent:
1. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
2. omgang: Strikk rett omgangen
rundt.
Gjenta disse 2 omgangene.
Rillestrikk:
Strikk rett frem og tilbake.
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For- og bakstykke:
Legg opp (172) 188 (204) 216
(240) 252 masker på rundpinne nr
3½ og strikk falskpatent. Sett et
merke i hver side med (86) 94
(102) 108 (120) 126 masker til hver
del.
Strikk til arbeidet måler (48) 49 (50)
52 (52) 52 cm. Fell 8 masker i hver
side (= 4 masker på hver side av
merkene) til ermehull, og strikk forog bakstykke ferdig for seg.
Bakstykke:
= (78) 86 (94) 100 (112) 118
masker.
Skift til pinne nr 3 og strikk
rillestrikk frem og tilbake og fell
ytterligere til ermehull i hver side
annenhver pinne (2,1) 2,1,1 (2,1,1)
2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1 masker =
(72) 78 (86) 90 (102) 106 masker.
Strikk til arbeidet måler (64) 66
(68) 70 (71) 72 cm. Sett de
midterste (34) 36 (38) 40 (40) 40
maskene på en hjelpepinne til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg. Fell ytterligere 1,1 maske
mot nakken = (17) 19 (22) 23 (29)
31 skuldermasker.
Strikk til arbeidet måler (66) 68
(70) 72 (73) 74 cm.
Sett maskene på en hjelpepinne.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (78) 86 (94) 100 (112) 118
masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Nå arbeidet måler (59)
61 (63) 64 (65) 66 cm, settes de
midterste (24) 26 (28) 28 (28) 28
maskene på en hjelpepinne til
hals, og hver side strikkes ferdig
for seg.
Venstre side:
Strikk til det gjenstår 4 masker
(mot halsen) 2 rett sammen, 2 rett,
vend.
Fortsett fellingene mot halsen
annen hver pinne i alt (7) 7 (7) 8
(8) 8 ganger. Strikk til arbeidet
måler ca (66) 68 (70) 72 (73) 74
cm. Sett de resterende (17) 19
(22) 23 (29) 31 skuldermasker på
en hjelpepinne.

Høyre side:
Strikkes som venstre side, men
speilvendt.
Fell ved å strikke 2 rett, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) 52
masker på strømpepinne nr 3½ og
strikk
falskpatent.
Strikk
til
arbeidet måler 8 cm. Sett et merke
der omgangen begynner og øk 1
maske på hver side av merke.
Gjenta økingene hver 3. cm til i alt
(70) 72 (74) 76 (78) 80 masker, de
økte maskene tas med i mønsteret
etter hvert. Når ermet måler 50
cm, eller ønsket lengde felles 8
masker, midt under ermet.
Skift til pinne nr 3 og strikk frem og
tilbake i rillestrikk samtidig som
det felles 1 maske i hver side
annenhver pinne (11) 12 (13) 14
(15) 16 ganger. Fell ytterligere i
hver
side annenhver
pinne
(2,2,2,3,4,5)
2,2,2,3,4,5
(2,2,2,3,4,5)
2,2,2,3,4,5
(2,2,2,2,3,4,5)
2,2,2,2,3,4,5
masker.
Fell av de resterende maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Mask
eller
strikk
sammen
skuldrene. Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver maske,
men hopp over hver 4. maske og
ta med maskene på hjelpepinne
rundt halsen på pinne nr 3 i alt
(108) 112 (116) 120 (120) 120
masker.
Strikk 1 omgang vrang, 1 omgang
rett, 1 omgang vrang. Fell rett av.

Nr 12
Jakke
Størrelse:
(XXS-XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 89 (98) 103 (112)
117 cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (61) 62
cm
Ermelengde: (46) 46 (47) 47 (48)
48 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Støvet grønn 7243: (550) 600 (650)
700 (750) 800 gram
Tilbehør:
(6) 6 (6) 7 (7) 7 knapper
Hjelmtvedt K310565
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt strikkefasthet,
bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk
tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele tiden
rett
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For- og bakstykket:
Legg opp (204) 224 (244) 256
(276) 288 masker på pinne nr 3½
og strikk 5 cm vrangbord slik: 1
kantmaske, *2 rett, 2 vrang*, gjenta
fra *-*, slutt med 2 rett, 1
kantmaske. Siste pinne er fra
vrangsiden.
Strikk 2 pinner glattstrikk, samtidig
som det på 1. pinne felles (31) 31
(31) 33 (33) 35 masker jevnt fordelt
= (173) 193 (213) 223 (243) 253
masker. Strikk diagram innenfor 1
kantmaske i hver side.
Når arbeidet måler (36) 37 (38) 39
(40) 40 cm, felles til ermehull slik:
Strikk (40) 45 (50) 52 (58) 60
masker, fell 7 masker, strikk (79)
89 (99) 105 (113) 119 masker, fell
7 masker, strikk (40) 45 (50) 52
(58) 60 masker.
Strikk hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (79) 89 (99) 105 (113) 119
masker.
Fell videre i hver side annenhver
pinne (2,2,1) 2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1)
3,2,2,1,1
(3,2,2,2,1)
3,2,2,2,1
masker.
= (69) 75 (83) 87 (93) 99 masker.
Strikk til arbeidet måler 1 cm før hel
lengde.
Sett de midterste (33) 37 (39) 41
(43) 47 maskene på en hjelpepinne
til nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fortsett å felle 1,1 masker
annenhver pinne mot nakken =
(16) 17 (20) 21 (23) 24 masker.
Strikk til hel lengde.
Fell av skuldermaskene. Strikk den
andre siden på samme måte, men
speilvendt.
Forstykke:
= (40) 45 (50) 52 (58) 60 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (35) 38 (42) 43 (48) 50
masker.
Strikk til arbeidet måler (44) 46 (48)
50 (51) 52 cm.
Sett (7) 9 (10) 10 (13) 14 masker
mot forkanten på en hjelpepinne.
Fell videre mot hals 3,2,2,2,1,1,1
masker. Strikk til hel lengde.
Fell av.
Strikk det andre forstykke på
samme måte men speilvendt.

Fell videre til ermetopp i hver side
annenhver pinne 4,2,2,2,2 masker,
deretter 1 maske (8) 8 (10) 11 (11)
11 ganger, 2 masker (3) 3 (3) 3 (4)
4 ganger, slutt med 4 masker 1
gang i hver side.
Fell av de resterende maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene.
Forkanter:
Strikk opp ca (99) 103 (107) 111
(115) 119 masker langs venstre
forkant
(1
maske
i
hver
maske/pinne men hopp over ca
hver 4. maske/pinne).
Masketallet må være delelig med
4+2. Strikk 3 cm vrangbord 2 rett,
2 vrang. Fell av i vrangbord.
Merk av for (6) 6 (6) 7 (7) 7
knapper jevnt fordelt, det nederste
ca 4 cm fra kanten det øverste
midt i halskanten som strikkes til
slutt.
Strikk høyre forkant på samme
måte,
men
med
knapphull
tilsvarende knappenes plassering.
Knapphull: Fell av 2 masker, som
legges opp igjen på neste pinne.
Halskant:
Strikk opp ca (142) 146 (150) 154
(158)
162
masker
langs
halskanten. Masketallet må være
delelig med 4+2. Strikk 3 cm
vrangbord 2 rett, 2 vrang. Husk
knapphullet.
Fell av i vrangbord.
Sy i knapper.

Ermer:
Legg opp (52) 52 (56) 56 (60) 60
masker på strømpepinner nr 3½.
Strikk 5 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Fortsett med glattstrikk. Første
maske er merkemaske og strikkes
hele tiden vrang. Øk 1 maske på
hver side av merkemasken hver
(4.) 3. (3.) 2½. (2½.) 2½. cm til i alt
(72) 76 (80) 84 (88) 88 masker.
Strikk til erme måler (46) 46 (47)
47 (48) 48 cm, eller ønsket lengde.
Fell merkemasken midt under
ermet og strikk ermet ferdig frem
og tilbake.

Nr 13
Lang jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 94 (102) 110 (118)
128 cm
Hel lengde: (86) 87 (88) 89 (90) 91
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
SMART
Mellombrun melert 2652: (200)
200 (250) 250 (300) 350 gram
Gråmelert 1042: (100) 150 (150)
200 (200) 250 gram
Mørk gråmelert 1053: (150) 150
(200) 200 (250) 250 gram
SILK MOHAIR
Lys brun 3471: (100) 150 (150)
200 (200) 250 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
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 dobbelt
garn på pinne nr 6 = 10 cm
Stripemønster 1:
*Strikk 6 pinner/omganger med 1
tråd lys brun, 1 tråd mørk grå
melert.
6 pinner/omganger med 1 tråd lys
brun, 1 tråd gråmelert.
6 pinner/omganger med 1 tråd lys
brun, 1 tråd mellombrun melert*,
gjenta fra *-*.
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Stripemønster 2:
*Strikk 4 pinner/omganger med 1
tråd lys brun, 1 tråd mørk
gråmelert.
4 pinner/omganger med 1 tråd lys
brun, 1 tråd grå melert.
4 pinner/omganger med 1 tråd lys
brun, 1 tråd mellombrun melert*,
gjenta fra *-*.
De 2 første og 2 siste maskene
er kantmasker og strikkes slik:
Første maske på alle pinner tas
løs av med tråden foran arbeidet
som om den skulle strikkes vrang,
strikk 1 rett, strikk til det gjenstår 2
masker, nest siste maske på alle
pinner tas løs av med tråden foran
arbeidet som om den skulle
strikkes vrang, strikk siste maske
rett.

For- og bakstykke:
Legg opp (130) 136 (146) 158
(170) 184 masker med dobbelt
garn 1 tråd mellombrun melert og
1 tråd lys brun på rundpinne nr 6
og
strikk frem og tilbake
glattstrikk (1. pinne vrangsiden).
Strikk til arbeidet måler 20 cm.
Sett et merke i hver side med (33)
35 (37) 40 (43) 47 masker til hvert
forstykke og (64) 66 (72) 78 (84)
90 masker til bakstykke. Strikk
glattstrikk til sidemerke. OBS!
Skift farge i sidemerke.
Strikk stripemønster 1 til arbeidet
måler 71 cm. Fell 6 masker i hver
side til ermehull = 3 masker på
hver side av merkene og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (58) 60 (66) 72 (78) 84 masker.
Strikk
frem
og
tilbake
stripemønster 2 og fell til
ermehull i hver side annenhver
pinne (2,1) 2,1 (2,2,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1) 2,2,1,1,1 masker = (52)
54 (56) 60 (66) 70 masker.
Strikk til arbeidet måler (86) 87
(88) 89 (90) 91 cm.
Fell av (22) 22 (22) 24 (26) 26
nakkemasker, (15) 16 (17) 18 (20)
22 skulder masker).
Forstykke:
= (30) 32 (34) 37 (40) 44 masker.

Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke = (27) 29 (29)
31 (34) 37 masker.
Strikk til arbeidet måler ca (86) 87
(88) 89 (90) 91 cm.
Fell (15) 16 (17) 18 (20) 22 skulder
masker = (12) 13 (12) 13 (14) 15
masker til krave.

Nr 14

Ermer:
Legg opp (30) 30 (33) 33 (36) 36
masker med dobbelt garn 1 tråd
mellombrun melert og 1 tråd lys
brun på strømpepinne nr 6 og
strikk 15 cm vrangbord 2 rett, 1
vrang rundt. Sett et merke rundt
omgangens første og siste maske
= merkemaske.
Strikk stripemønster 1 samtidig
som det på første omgang økes 1
maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (5.) 4½.
(4½.) 4. (4.) 3½. cm i alt (5) 6 (7) 8
(8) 9 ganger = (40) 42 (47) 49 (52)
54 masker. Strikk til erme måler ca
47 cm, eller ønsket lengde. OBS!
Slutt med samme stripe som på
for og bakstykke.
Fell 6 masker midt under erme og
strikk
frem
og
tilbake
i
stripemønster 2 samtidig som
det felles i hver side annenhver
pinne 1 maske (10) 11 (12) 12 (12)
13 ganger, videre 2 masker i hver
side (2) 2 (3) 3 (4) 4 ganger. Fell
av de resterende (6) 6 (5) 7 (6) 6
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.

Plaggets mål:
Overvidde: (80) 88 (95) 101 (107)
117 cm
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (70) 72
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde

Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene, prøv og tilpass stripene
slik at de stemmer overens med
forstykke og bakstykke.
Krave:
= (12) 13 (12) 13 (14) 15 masker.
Strikk hver kravedel for seg.
Strikk
frem
og
tilbake
stripemønster 2 samtidig som
det legges opp 1 ny maske mot
nakken til kantmaske = (13) 14
(13) 14 (15) 16 masker. Strikk til
kraven måler (8) 8 (8) 8,5 (9) 9½
cm. Sett maskene på hjelpepinne.
Strikk den andre delen på samme
måte men speilvendt. Mask
sammen kraven.
Sy kraven til i nakken, kraven skal
brettes utover.
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Genser med
flettemønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL

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

Garn:
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
SISU
Støvet petrol 7212: (200) 250
(250) 300 (300) 350 gram
SILK MOHAIR
Støvet lysblå 7521: 150 gram alle
størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker vrang glattstrikk og 18
masker mønster på pinne nr 6 =
10 cm
Vrang glattstrikk:
Strikk vrang på rettsiden, rett på
vrangsiden

For- og bakstykke:
Legg opp (146) 158 (170) 186
(198) 210 masker med 1 tråd i
hver kvalitet på rundpinne nr 6.
Sett et merke der omgangen
begynner og strikk rundt slik:
*Strikk (11) 14 (17) 13 (16) 19
masker vrang glattstrikk, (17) 17
(17) 24 (24) 24 masker diagram,
(17) 17 (17) 19 (19) 19 masker
vrang glattstrikk, (17) 17 (17) 24
(24) 24 masker diagram, (11) 14
(17) 13 (16) 19 masker vrang
glattstrikk* sett et merke (=
forstykke), gjenta fra *-* over
bakstykkets masker = (73) 79 (85)
93 (99) 105 masker til hver del.
Strikk med denne inndeling til
arbeidet måler (12) 12 (12) 10 (10)
10 cm.
Fell 4 masker ved å strikke 2
masker
vrang
sammen
i
begynnelsen og slutten på det
midterst feltet i vrang glattstrikk
på for- og bakstykke.
Gjenta fellingene hver (12) 12 (12)
10 (10) 10 cm i alt (3) 3 (3) 4 (4) 4
ganger = (134) 146 (158) 170
(182) 194 masker, og det gjenstår
11 masker vrang glattstrikk midt
foran og midt bak.
Strikk videre diagram over de
midterste (45) 45 (45) 59 (59) 59
maskene på for- og bakstykke, de
øvrige maskene strikkes i vrang
glattstrikk til arbeidet måler (48)
49 (49) 50 (49) 50 cm.
Fell (6) 6 (8) 8 (10) 10 masker i
hver side til ermehull (= (3) 3 (4) 4
(5) 5 masker på hver side av
merkene) og strikk hver side ferdig
for seg.

Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 1,2 masker.
Strikk til arbeidet måler (64) 66
(68) 70 (70) 72 cm.
Fell de resterende (11) 14 (15) 18
(19) 22 skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (61) 67 (71) 77 (81) 87 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Strikk til arbeidet måler
(55) 57 (58) 59 (58) 60 cm, slutt
med 1. eller 4. pinne i diagrammet.
Sett de midterste 17 maskene på
en hjelpepinne til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne
(2,1,1,1,1)
2,1,1,1,1
(2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (64) 66
(68) 70 (70) 72 cm.
Fell de resterende (11) 14 (15) 18
(19) 22 skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (29) 29 (31) 31 (33) 33
masker på strømpepinne nr 6. Sett
et merke der omgangen begynner
= midt under erme.
Strikk rundt slik:
Strikk (6) 6 (7) 7 (8) 8 masker
vrang glattstrikk, 17 masker
diagram, (6) 6 (7) 7 (8) 8 masker
vrang glattstrikk.

Bakstykke:
= (61) 67 (71) 77 (81) 87 masker.
Strikk frem og tilbake med samme
inndeling, samtidig som det felles
til ermehull i hver side annenhver
pinne 2,1,1,1 masker = (51) 57
(61) 67 (71) 77 masker.
Strikk som før innenfor 1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler (60) 62 (64) 66 (66) 68 cm,
slutt med 1. eller 4. pinne i
diagrammet.
Sett de midterste (23) 23 (25) 25
(27)
27
maskene
på
en
hjelpepinne til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
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Strikk med denne inndeling,
samtidig som det økes 1 maske
på hver side av merke når arbeidet
måler 4 cm.
Gjenta økningene hver (6.) 4½.
(4.) 4. (3½.) 3. cm til i alt (43) 47
(51) 53 (57) 61 masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (6) 6 (8) 8 (10) 10 masker midt
under erme (= (3) 3 (4) 4 (5) 5
masker på hver side av merke).
Strikk frem og tilbake med samme
inndeling, samtidig som det felles
til ermetopp i hver side annenhver
pinne 2 masker og deretter 1
maske i alt (5) 7 (7) 7 (9) 9 ganger.
Fell til slutt 2,3,4 masker.
Fell de resterende (5) 5 (7) 9 (7)
11 maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp ca (82) 82 (88) 90 (96)
96 masker rundt halsen på
strømpepinne nr 6, inkludert
maskene på hjelpepinne.
Strikk 4 cm diagram over 17
masker midt på for- og bakstykke,
de øvrige maskene strikkes vrang
glattstrikk.
Fell løst av med vrange masker.
Sy i ermer.

Nr 15
Jakke med struktur

Rille:
2 pinner rett frem og tilbake.
Første og siste maske er
kantmaske som hele tiden
strikkes rett

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 96 (104) 112 (121)
cm
Hel lengde: (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:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
SMART:
Blågrå 6162: (350) 400 (450) 500
(550) gram
SILK MOHAIR:
Grå 1076: (100) 150 (150) 150
(150) gram
Tilbehør:
1 stk hekte
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5½ og 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker mønster på pinne nr 6
= 10 cm
Mønster:
1. pinne: Vrang fra vrangsiden.
2. pinne: *1 rett, ta 1 maske løs av
med tråden på forsiden*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 rett.
3. pinne: Vrang fra vrangsiden.
4. pinne: Ta 1 maske løs av med
tråden på forsiden, *1 rett, ta 1
maske løs av med tråden på
forsiden*, gjenta fra *-*, slutt med
1 rett, og ta 1 maske løs av med
tråden på forsiden.
Gjenta 1. - 4. pinne.

For- og bakstykke:
Legg opp (129) 141 (153) 165
(179) masker med 1 tråd av hver
kvalitet på rundpinne nr 5½, og
strikk 6 pinner rett frem og tilbake
= 3 riller.
Skift til rundpinne nr 6 og sett et
merke i hver side med (31) 34 (37)
40 (44) masker til hvert forstykke
og (67) 73 (79) 85 (91) masker til
bakstykke.
Strikk mønster frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
arbeidet måler ca (37) 38 (39) 40
(40) cm, slutt med 1. eller 3. pinne.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merke).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (59) 65 (71) 77 (83) masker.
Forsett med mønster, og fell
ytterligere i hver side annenhver
pinne (2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1)
2,2,1,1 (2,2,1,1,1) masker.
Strikk til arbeidet måler (51) 53
(55) 57 (57) cm.
Fell de midterste (19) 21 (23) 25
(27) maskene til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere annenhver pinne
1,1 masker mot nakken.
Strikk til arbeidet måler (54) 56
(58) 60 (60) cm, slutt med 2. eller
4. pinne.
Fell av de resterende (13) 15 (17)
18 (19) skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (27) 30 (33) 36 (40) masker.
Strikk og fell til ermehull i siden
som på bakstykke.
Strikk til arbeidet måler (49) 51
(53) 54 (54) cm.
Fell de ytterste (4) 4 (5) 5 (6)
maskene mot forkant til hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne (2,1,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1)
2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) masker.
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Strikk til arbeidet måler (54) 56
(58) 60 (60) cm, slutt med 2. eller
4. pinne.
Fell av de resterende (13) 15 (17)
18 (19) skuldermaskene.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (31) 31 (33) 35 (35)
masker med 1 tråd av hver kvalitet
på rundpinne nr 5½, og strikk 6
pinner rett frem og tilbake = 3
riller.
Skift til rundpinne nr 6.
Strikk mønster frem og tilbake til
arbeidet måler 6 cm, og øk 1
maske i hver side.
Gjenta økningene hver (4.) 3½.
(3.) 3. (3.) cm i alt (10) 11 (12) 13
(13) ganger = (51) 53 (57) 61 (61)
masker.
De
nye
maskene
strikkes
fortløpende inn i mønsteret.
Strikk til arbeidet måler 47 cm,
eller ønsket lengde.
Fell 4 masker i hver side.
Fell ytterligere i hver side
(2,2,1,1,1,1,2,3,3) 2,2,1,1,1,1,2,3,4
(2,2,1,1,1,2,3,3,4) 2,2,1,1,1,3,3,4,4
(2,2,1,1,1,3,3,4,4) masker.
Fell av de resterende 11 maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy sammen ermene.
Sy i ermene.
Forkant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne med rundpinne nr
5½, men hopp over hver 4.
maske/pinne
langs
venstre
forstykke, ca (50) 52 (54) 56 (58)
masker.
Strikk 6 pinner frem og tilbake = 3
riller.
Fell av.
Strikk en forkant til på samme
måte langs høyre forstykke.
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne med rundpinne nr
5½, men hopp over hver 4.
maske/pinne, ca (60) 56 (64) 66
(68) masker.
Strikk 4 pinner rett frem og tilbake
= 2 riller.
Fell av.
Sy i hekte øverst på jakken.

Nr 16
Poncho
Plaggets mål:
35 x 50 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
SMART
Fly blå 6355: 200 gram
SILK MOHAIR
Grå 1076: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker diagram med dobbelt
garn på pinne nr 6 = 10 cm

Legg opp 51 masker med dobbelt
garn, 1 tråd av hver kvalitet, på
rundpinne nr 6 og strikk 5 pinner
rett frem og tilbake (1. pinne =
vrangsiden).
Strikk diagram til arbeidet måler
ca 62 cm. Strikk 5 pinner rett. Fell
av.
Strikk en del til på samme måte.
Montering:
Brett ca 14 cm (= hals) inn langs
avfellingskanten
på
begge
stykkene.
Legg
dem
over
hverandre og sy dem til langs
lagsidene på hver side med 14 cm
halsåpning.
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