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Håndstrikket - alltid spesielt!
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alpakka
Modell:3. 2-8år

Design: Solbjørg Langnes
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SandnesGarn presenterer her et hefte
med fine strikkemodeller for barn.

Alle modellene strikkes i våre gode og
holdbare merkegarn.

3

Lykke til!
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duett

Modell:4. 2-8år
Design: Sidsel Høivik
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Modell:5. 1-12år

Design: Brit Frafjord Ørstavik
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Design: Linda Aannø
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Modell:7. 2-10år
Design: Åsa Johansson
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Modell:8. 1-8år

Design: Åsa Johansson
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Modell:9. 1/2-10år
Design: Gudmunda D.
Gudmundsdottir
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Design: Lene Holme Samsøe
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Modell:11. 2-10år
Design: Liv Stangeland
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Modell:12. 2-12år
Modell:13. 4-12år

Design: Lene Holme Samsøe
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smart
superwash
Modell:14. 4-12år

Design: Lene Holme Samsøe
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Modell:15. 4-14år
Design: Åsa Johansson
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Modell:16. 1-10år
Design: Gerd Auestad
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Modell:17. 2-10år

Design: Lene Holme Samsøe
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Modell:18. 2-8år
Design: Liv Stangeland
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Modell:19. 2-12år

Design: Sanne Lousdal
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Modell:20. 2-12år

Design: Lene Holme Samsøe
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Modell:21. 2-12år

Design: Liv Stangeland
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Modell:22. 2-12år
Design: Liv Stangeland
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Modell:23. 1-12år
Design: Gerd Auestad
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Modell:24. 1-12år
Design: Gerd Auestad
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Modell:25. 2-12år
Design: Gerd Auestad
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Fotograf: BITMAP v/Dag Myrestrand. Repro og trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS.
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sandnes

alpakka
Modell:26. 2-12år
Modell:27. 2-12år

Design: Lene Holme Samsøe
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Stripemønster:
*Strikk 5 omg grønt,
22 omg rosa,
22 omg beige,
5 omg grønt,
22 omg blått,
10 omg beige*, gjenta fra *-*.

Nr 1
Tunika og mamelukk
Tunika:
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (56) 62 (68) 74 cm
Vidde nede: (85) 90 (95) 100 cm
Lengde: (46) 52 (57) 62 cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 33 cm
Garn:
Sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Blått 6211: (50) 100 (100) 100
gram
Rosa 3911: (100) 100 (150) 150
gram
Beige 3031: (100) 100 (150) 150
gram
Grønt 9012: 50 gram alle str

For og bakstykke:
Legg opp (230) 240 (250) 270 m
med blått på p nr 3. Strikk
mønster A etter diagram. Sett et
merke i hver side med (115) 120
(125) 135 m til hver del. Strikk
videre
glattstrikk
og
stripemønster.
Strikk til arb måler (32) 38 (42)
45 cm. Fell 10 m i hver side til
ermehull slik: strikk 2 og 2 m r
sm samtidig som de felles av =
(105) 110 (115) 125 m til hver
del.
Forstykke:
Fell (39) 36 (33) 35 m jevnt
fordelt = (66) 74 (82) 90 m.
Strikk videre 2 p frem og tilbake
med 2 r, 2 vr. Pass på at det blir
likt i hver side.
Bakstykke:
Strikkes som forstykke. Legg arb
til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (44) 44 (48) 52 m med
rosa på p 2½. Strikk rundt 2 r, 2
vr (5) 6 (6) 6 cm. Skift til p nr 3.
Strikk en omg r og øk 21 m jevnt
fordelt. Strikk videre glattstrikk,
m midt under erme er merkem
og strikkes hele tiden vr. Øk 1 m
på hver side av merkem ca hver
4 cm.

Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
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Det økes til i alt (75) 81 (89) 97
m. Men etter (10) 12 (14) 15 cm
med rosa strikkes 5 omg grønt,
videre brunt til erme måler
oppgitt lengde. Fell 5 m midt
under erme.
Strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen =
(272) 300 (332) 364 m. Alle mål
tas fra her.
Strikk
videre
rundt
med
stripemønster som på for- og
bakstykke. OBS! På for- og
bakstykke strikkes r over r og vr
over vr, vrangbord med 2 r, 2 vr
(som det allerede er begynt på),
og glattstrikk over ermene.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Fell slik i alle de
4 sammenføyningene annenhver
omg: Strikk til 2 m før merke,
strikk 2 m vridd r sm, 2 m r sm.
Etter (5) 6 (6) 7 cm strikkes de
20 midterste m på ermene (til
pufferme) slik: strikk 5 m r sm 4
ggr. Når arb måler (8) 9 (10) 11
cm felles på forstykket de
midterste 10 m til hals. Strikk
videre fram og tilbake og fell som
før til raglan. Fell samtidig mot
hals i hver side annenhver p
2,2,2,1 m.
Strikk til det gjenstår 4 m på
forstykkene. Fell til det er 10 m
igjen over ermene ved å strikke
2 og 2 m r sm. Fell av de
resterende m.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Hekle rundt halsen med beige
slik: Beg midt bak *1 fm i første
m, 3 lm, 1 kjm i første lm, hopp
over 1 m*. Gjenta fra *-* omg
rundt.

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
29 m vrangbordsstrikk på p nr 3
= 10 cm

Mamelukk:
Garnmengde:
Blått 6211: (100) 150 (150) 200
gram

Picotkant: Hekle *3 lm, 1 fm i
første lm, hopp over 1 fm 1 kjm i
neste fm*. Gjenta fra *-* omg
rundt.

Tilbehør:
Buksestrikk 2 cm bredde i passe
lengde.
Ca 1 m elastikk 0,5 cm bredde
eller silkebånd til å trekke
gjennom hullborden på bena.
Beg øverst i livet. Legg opp (142)
152 (160) 168 m med blått på p
nr 3. Strikk glattstrikk rundt 2
cm, 1 omg vr til brettekant og
videre 2 cm glattstrikk. Strikk
videre i glattstrikk samtidig som
det økes jevnt fordelt på første
omg til (172) 184 (196) 204 m.
Sett et merke midt foran og bak
med (86) 92 (98) 102 m til hver
del. Strikk buksen høyere bak
slik: Beg fra retten ved merke
midt bak og strikk 7 m r, vend og
strikk 14 m, vend og strikk 7 m
mer for hver gang i alt (5) 6 (6)
6 ggr på hver side. Fortsett rundt
over alle m.
Når arb måler (15) 16 (17) 18
cm målt fra brettekanten midt
foran, økes 1 m på hver side av
merkene annenhver omg 7 ggr.
Del arb midt foran og bak.
Strikk hvert ben ferdig for seg.
Strikk til benet måler (6) 8 (10)
12 cm. Strikk 1 omg slik: 2 r sm,
1 kast (= hullbord). Strikk videre
3 cm glattstrikk. Avslutt med 4
omg med 1 r, 1 vr. Fell av.
Montering:
Brett kanten oppe dobbel mot
vrangen og sy til. Trekk en
elastikk gjennom løpegangen.
Trekk en elastikk eller sløyfebånd
gjennom hullborden nede på
beina og knytt en sløyfe (se
foto).

Nr 2
Spenserkjole
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (55) 60 (65) 70 (75)
cm
Vidde nederst: (65) 71 (77) 83
(88) cm
Hel lengde, målt midt bak uten
stropper: (42) 46 (50) 54 (58)
cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini duett
Garnmengde:
Beige 3021: (150) 150 (200) 250
(250) gram
Heklete blomster i 3 forskjellige
farger.
En rest av lyng 4853, og natur
1012
Tilbehør:
2 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 3

4

Legg opp (176) 192 (208) 224
(240) m på rundp nr 3, og strikk
rundt 2 riller (1 omg r, 1 omg vr
= 1 rille).
Strikk mønster etter diagram A.
Sett et merke med (88) 96 (104)
112 (120) m til hver del.
Strikk glattstrikk og fell 1 m på
hver side av merke (= 4 m felt)
hver 5 cm til det gjenstår (160)
172 (188) 204 (216) m.
Strikk til arb måler (29) 31 (34)
36 (38) cm.
Regulere m-tallet til (81) 87 (95)
101 (109) m i hver side.
Merk av de midterste 21 m foran
på forstykke.
Strikk vrangbord 1 r, 1 vr, og
strikk mønster etter diagram B
over de merkede 21 m.
Strikk til arb måler (34) 37 (40)
43 (46) cm. Fell 8 m i hver side
til ermehull. Strikk hver del for
seg.

Bakstykke:
= (73) 79 (87) 93 (101) m.
Fortsett i vrangbord og fell
ytterligere
for
ermehull,
annenhver
p
i
hver
side
(3,2,2,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,2,1,1)
3,3,2,2,1,1
(3,3,2,2,1,1) m = (53) 59 (65)
69 (77) m.
Strikk til arb måler hel lengde.
Fortsett slik: Strikk 1 r, 1 vr over
de neste (13) 15 (17) 17 (19) m,
(sett disse m på en hjelpep til
skulderstropp), strikk (27) 29
(31) 35 (39) m r, sett de siste
(13) 15 (17) 17 (19) m på en
hj.p til skulderstropp. Strikk 2 p r
fram og tilbake over de midterste
m, og fell av litt stramt, med r m
fra vrangsiden.
Forstykke:
Fortsett med
vrangbord
mønster,
og
fell
som
bakstykket.
Strikk til (4) 5 (5) 6 (6) cm
hel lengde.
Strikk 3 p r frem og tilbake.
Fell av litt stramt med r m
vrangsiden.

Hekle 1 kjm, 1 lm, 3 fm, 1 kjm i
hver av lm-buene. Ta sm med 1
kjm.
Hekle 2 blomster i lyng, og 1 i
natur.
Sy blomstene fast på kjolen, se
foto.

og
på
før
fra

Skulderstropp:
Fortsett i r og vr m over de (13)
15 (17) 17 (19) m fra hjelpep.
Strikk til stroppen måler (12) 13
(14) 15 (16) cm, strikk knapphull
slik: Fell de midterste 5 m, på
neste p legges opp 5 nye m over
de felte.
Strikk ytterligere 1½ cm.
Fell av.
Strikk den andre skulderstroppen
på samme måte.
Kanter.
Hekle fm langs skulderstroppene
og ermehullene, ca 1 m for hver
p, men hopp over ca hver 4.
Hekle
en
picotkant
rundt
ermehull, og skulderstroppene.
Montering:
Sy i 2 knapper.
Blomster:
Hekle blomster slik: Hekle 6 lm,
ta sm med 1 kjm. Hekle 12 fm i
ringen, ta sm med 1 kjm.
Hekle *3 lm, hopp over 1 fm, 1
kjm i neste fm* omg rundt = 7
lm-buer.

Nr 3
Jakke
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (61) 66 (70) 72 cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 36 cm
Garn:
Sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Rosa 3911: (200) 200 (250) 300
gram
Hvit 1012: (100) 100 (100) 150
gram
Lyseblå 6211: 50 gram til alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm
5

Stripemønster
*Strikk 1 p glattstrikk, 4 p vr
glattstrikk (= vr på rettsiden og r
på vrangsiden), 1 p glattstrikk
med rosa, 4 p vr glattstrikk med
hvit*. Gjentas fra *-*.
For- og bakstykke:
Arb strikkes på tvers.
Legg opp (62) 70 (76) 84 m med
rosa
på
p
nr
3.
Strikk
stripemønster, som gjentas (53)
57 (61) 63 ganger. Slutt med 1
rosa stripe, slik at det blir likt
ved forkantene. Fell av.
Vend arb og plukk opp med rosa
langs den ene langsiden slik: ca
3 m i hver rosa stripe =(165)
177 (189) 195 m. Alle mål tas
her.
Strikk frem og tilbake med
mønster etter diagram (1. p er
fra vrangsiden). Strikk til arb
måler (4) 4 (5) 5 cm. Sett et
merke i hver side med (83) 89
(95) 97 m til bakstykket og (41)
44 (47) 49 m til hvert forstykke.
Del arb for ermehull ved å felle
av 6 m i hver side (= 3 m på
hver side av merkene).
Bakstykke:
= (77) 83 (89) 91 m.
Strikk videre frem og tilbake med
mønster som før. Fell til ermehull
i hver side annenhver p 2,1 m
=(71) 77 (83) 85 m. Strikk til arb
måler (14) 15 (17) 18 cm.
Fell av de midterste (27) 29 (31)
33 m.
Strikk hver side ferdig for seg og
fell ytterligere annenhver p 2,1 m
= (19) 21 (23) 23 m til skulder.
Strikk til arb måler (15) 16 (18)
19 cm. Fell av. Strikk den andre
siden på samme måte, men
speilvendt.

Forstykke:
=(38) 41 (44) 46 m
Strikk og fell til erme i siden som
på bakstykke. Når arb måler (11)
11 (13) 13 cm, felles det mot
forkanten
annenhver
p
(6,4,3,2,1) 7,4,3,2,1 (7,5,3,2,1)
7,5,3,2,1,1 m for hals = (19) 21
(23) 23. Strikk til arb måler (15)
16 (18) 19 cm. Fell av. Strikk den
andre forstykket på samme måte,
men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (48) 52 m med
rosa på p 3. Strikk rundt i
mønster etter diagram. Sett et
merke der omg beg og øk 1 m på
hver side av merke på ca hver
(3) 3 (4) 4 cm i alt 8 ganger =
(56) 60 (64) 68 m.
Strikk til arb måler (26) 30 (33)
36 cm.
Fell av 6 m midt under erme.
Strikk videre frem og tilbake med
mønster.
Fell
i
hver
side
annenhver p 2,1 m. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sm på
ermene.

skuldrene.

Sy

i

Kanter:
Hekle med lyseblå garn nede på
ermene, rundt halsen, langs
forkantene og nede på jakken
slik: *3 fm, 3 lm*, gjenta fra **. Pass på at ikke kantene
”buler”.
Hekle 2 blomster slik: Legg opp 8
lm og slutt dem til en ring med 1
kjm.
1. omg: 1 lm, 10 fm rundt
ringen.
2. omg: *1 fm i første m, 6 st i
neste m*, gjenta fra *-* omg
rundt (= 5 blader).
Hekle 1 rad med lm som er ca.
(90) 100 (100) 110 cm lang.
Hekle fast den ene blomsten i
enden.
Hekle 3 fm i hver lm ca 15 cm
(krøll). Videre hekles der 1 fm i
hver lm til det er ca 15 cm igjen
av snoren. Træ snoren gjennom
der m ble plukket opp. Hekle
videre 3 fm i hver lm og fest den
andre blomsten i enden.

Stripemønster:
1. omg: Lys blå
2. omg: Petrol
3. omg: Lys grønn
4. omg: Natur
Gjenta stripemønster hele tiden.
Varier med å hekle i fremre og
bakre m-ledd for å lage struktur i
arb.

Nr 4
Tunika
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (53) 59 (65) 71 cm
Hel lengde: (39) 43 (48) 52 cm
Ermelengde: ca (24) 28 (32) 36
cm
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnmengde,
tunika
hårbånd:
Natur 1002: (150) 150 (200)
gram
Lys grønn 8504: (50)
(50) 100 gram
Lys blå 5804: (50) 50 (50)
gram
Petrol 6534: (50) 50 (50)
gram

og
200
50
100
100

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål nr 3
Tilbehør:
Pyntebånd
Veiledende strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p 3 = 10 cm
Veiledende heklefasthet:
23 st mønster på heklenål nr 3 =
10 cm
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For- og bakstykke:
Beg nede. Legg opp (160) 180
(200) 220 lm løst med lys blå. Ta
sammen til en ring med 1 kjm.
Hekle 3 lm = 1. st, hekle 1 st i
samme m, * hekle 1 st i hver av
de neste (6) 7 (8) 9 m, hekle 3
st (en i hver m) sammen til 1 st,
hekle 1 st i hver av de neste (6)
7 (8) 9 m, hekle 3 st i samme m
*, gjenta fra *-* omg rundt og
avslutt omg med 1 st i hver av
de neste (6) 7 (8) 9 m, 3 st (en i
hver m) sammen til 1 st, hekle 1
st i hver av de neste (6) 7 (8) 9
m og 1 st i samme m som første
st, skift farge og ta omg sammen
med 1 kjm i første st.
Hekle stripemønster til arb måler
(10) 11 (11) 11 cm. Hekle 2 st
sammen til en i annethvert felt
med (6) 7 (8) 9 st. Hekle 1 omg
uten felling. På neste omg
gjentas fellingen i de andre felt
med (6) 7 (8) 9 st. Hekle til arb
måler (15) 17 (19) 17 cm.
Gjenta fellingen. På størrelse 8 år
gjentas fellingen også når arb
måler 22 cm. Hekle nå videre til
arb måler (20) 23 (26) 28 cm.
Hekle nå en utjevningsomg slik
at siste omg blir tilnærmet rett
og det kan strikkes videre i
denne omg. Hekle *1 kjm midt i
hver topp, videre 2 fm, (3) 4 (5)
6 hst, 3 st, (3) 4 (5) 6 hst, 2 fm
*, gjenta fra *-* omg rundt.
Denne omg kan hekles med
neste
stripefarge.
Klipp
av
tråden.
Bruk rundp nr 3 og strikk opp m
med natur, ca 1 m i hver m
Strikk rundt 1 omg r og juster
samtidig m-tallet til (144) 160
(176) 192 m. Strikk 1 omg r, på
neste omg strikkes hullrad slik:
*2 r, 2 r sammen, 1 kast*,
gjenta fra *-* omg rundt.

Strikk mønster etter diagram.

Når det er strikket til sammen
(5) 5 (6) 7 cm, felles for
ermehull slik: Strikk (70) 78 (86)
94 m, fell 5 m, strikk (67) 75
(83) 91 m, fell 5 m. Strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (67) 75 (83) 91 m. Strikk
mønster som før fram og tilbake
og fell i hver side til ermehull
(2,1,1) 2,2,1 (2,2,1) 3,2,1 m.
Strikk videre rett opp til det
strikka feltet måler ca (17) 18
(20) 21 cm. Fell av de midterste
(25) 27 (27) 29 m til nakke.
Hver skulder strikkes ferdig for
seg. Fell videre mot nakken
annenhver p 2,1 m. Strikk til det
strikka feltet måler (18) 19 (21)
23 cm. Fell av.
Forstykke:
= (67) 75 (83) 91 m. Strikk og
fell som på bakstykke til det
strikka feltet måler (13) 13 (13)
14 cm. Fell de midterste (25) 27
(27) 29 m til hals. Hver skulder
strikkes videre for seg. Fell mot
halsen annenhver p 2,1 m. Strikk
til forstykket er like langt som
bakstykket. Fell av.

Ermer:
Begynn nede på ermet. Bruk
heklenål nr 3. Legg opp (64) 70
(70) 80 lm løst med lys blå. Ta
sammen til en ring med 1 kjm.
Hekle 3 lm = 1. st, hekle 1 st i
samme m, * hekle 1 st i hver av
de neste (6) 5 (5) 6 m, hekle 3
st (en i hver m) sammen til 1 st,
hekle 1 st i hver av de neste (6)
5 (5) 6 m, hekle 3 st i samme m
*, gjenta fra *-* omg rundt og
avslutt omg med 1 st i hver av
de neste (6) 5 (5) 6 m, 3 st (en i
hver m) sammen til 1 st, hekle 1
st i hver av de neste (6) 5 (5) 6
m og 1 st i samme m som første
st, skift farge og ta omg sammen
med 1 kjm første st.
Hekle stripemønster og fell som
på bolen når arb måler ca (7) 9
(10) 12 cm og ca (13) 15 (18)
20 cm.
Hekle nå videre rett opp til arb
måler ca (17) 20 (23) 25 cm.
Hekle nå en utjevningsomg slik:
Hekle * 1 kjm midt i hver topp,
videre 1 fm, (4) 3 (3) 4 hst, 3 st,
(4) 3 (3) 4 hst, 1 fm *, gjenta fra
*-* omg rundt. Denne omg kan
hekles med neste stripefarge.
Klipp av tråden.
Strikk opp m med strømpep nr 3,
ca 1 m i hver m. Strikk 1. omg r
og reguler samtidig m-tallet til
(56) 60 (60) 64 m. Strikk 1 omg
r, på neste omg strikkes hullrad
slik: *2 r, 2 r sammen, 1 kast*,
gjenta fra *-* omg rundt.
Strikk nå mønster etter diagram.
Tell ut fra midt på ermet-merket
hvor mønsteret begynner. Sett et
merke midt under ermet og øk 1
m på hver side av dette merket
når det er strikket ca 2 cm,
gjenta økingen hver 1 ½ cm (0)
0 (2) 3 ggr = (58) 62 (66) 72 m.
Strikk til ermet måler ca (24) 28
(32) 36 cm (eller ønsket lengde).
Fell 4 m midt under ermet. Strikk
fram og tilbake og fell videre til
ermetopp i hver side annenhver
p (2 2) 2,2 (2,2,2) 3,2,2 m. Fell
videre 1 m i hver side til
ermetoppen måler (4) 5 (6) 7
cm. Fell 3,3,2 m. Fell de
resterende m løst av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy ermene pent i.
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Heklekanter: Hekle krepsem
(fm heklet fra venstre mot
høyre) med lys blått rundt
halsutringningen.
Hekle nede langs kantene av
ermer og bol med lys grønt
mellom hver topp 2 fm, *1 picot
(3 lm, 1 kjm i 1. lm), 2 fm*,
gjenta fra *-* mellom hver topp,
hopp over siste m før en topp og
hekle i 1. åpning mellom de 3 st
(1 st, 1 picot, 1 st) og i neste
åpning (1 picot, 1 st, 1 picot, 1
st) hopp over 1 m, fortsett å
hekle fm og picoter fortløpende.
Mønsteret med fm og picoter må
tilpasses noe i forhold til m-tallet
i de forskjellige størrelser.
Hekla blomster:
Legg opp 4 lm. Ta sammen til en
ring med 1 kjm.
1. omg: 1 lm (= 1 fm), 11 fm i
ringen. Avslutt med 1 kjm i
første fm.
2. omg: Hekle nå bare i fremre
m-ledd i hver fm, (1 fm, 4 lm, 1
fm) i hver fm.
3. omg: Hekle i bakre m-ledd i
hver fm på 1. omg, * 6 lm, (1
fm, 6 lm, 1 fm) i neste m, gjenta
fra *.
Klipp av og fest tråden.
Hekle små blomster i lys grønt,
lys blått og petrol og sy fast i rett
linje langs utringningen foran. De
sys på kant i kant. Sy fast det
antall blomster du synes passer
best (se foto).
Trekk
pyntebånd
gjennom
hullraden på bol og ermer. La
bånda være så lange at det er
nok til å knyte sløyfe.

Hårbånd:
Legg opp 16 m med natur og
strikk rett fram og tilbake (riller)
til arb måler (40) 44 (47) 50 cm
eller ønsket lengde. Sy eller
strikk arb sammen. Hekle en rad
krepsem i lys blå på hver side.
Hekle 3 blomster, en i hver farge
og sy dem på. Se foto.

Nr 5
Genser med v-hals
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 78 (84)
88 (92) cm
Hel lengde: (36) 40 (45) 48 (52)
55 (58) cm
Ermelengde målt midt under
ermet: (22) 26 (29) 33 (36) 39
(42) cm
Garn:
sandnes duett (55 % bomull,
45 % ull, 50 gram = ca 90
meter)
Garnmengde genser + lue:
Grønn 7961: (300) 350 (400)
450 (500) 550 (600) gram
Lys grønn 8504: 50 gram alle str
Natur 1002: 50 gram alle str
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Vr glattstrikk:
Strikk vr på rettsiden, og r på
vrangsiden.
For- og bakstykke:
Legg opp (128) 136 (144) 156
(168) 176 (184) m med lys
grønn på rundp nr 3.
Strikk 6 omg vrangbord med 2 r,
2 vr. Skift til grønn og strikk 1
omg r, fortsett med 2 r, 2 vr til
vrangborden måler (4) 5 (5) 5
(6) 6 (6) cm.
Sett ett merke i hver side med
(64) 68 (72) 78 (84) 88 (92) m
til hver del.
Skift til rundp nr 4 og strikk 1
omg rundt slik: Strikk rette m på
forstykke, samtidig som det
økes (8) 8 (8) 10 (10) 10 (10) m
jevnt fordelt = (72) 76 (80) 88
(94) 98 (102) m, bakstykkets m
strikkes i vr glattstrikk.

Strikk
videre
med
denne
inndeling: (6) 8 (10) 14 (17) 19
(21) m omvendt glattstrikk,
strikk mønster etter diagram, (6)
8 (10) 14 (17) 19 (21) m
omvendt
glattstrikk
over
forstykkets m, sidemerke, strikk
omvendt
glattstrikk
over
bakstykkes m.
Strikk til arb måler (22) 25 (29)
31 (34) 37 (40) cm.
Fell for ermehull ved å felle 8 m i
hver side = (56) 60 (64) 70 (76)
80 (84) m til bakstykke og (64)
68 (72) 80 (86) 90 (94) m til
forstykke.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (36) 36 (40) 40 (40)
44 (44) m med lys grønn på
strømpep nr 3.
Strikk vrangbord som på bolen.
Øk på siste omg jevnt fordelt til
(40) 44 (46) 50 (52) 56 (60) m.
Skift til strømpep nr 4 og strikk
omvendt glattstrikk og mønster
etter diagram over ermets 16
midterste m.
Fortsett med mønster etter
diagram
og
vr
glattstrikk,
samtidig som det økes 2 m på
undersiden ca hver 2 cm til i alt
(52) 56 (60) 64 (68) 72 (76) m.
Strikk til ermet måler (22) 26
(29) 33 (36) 39 (42) cm.
Fell 8 midt under ermet.
Strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen.
Forstykke,
erme,
bakstykke,
erme, sett en merketråd i hver
sammenføyning = (208) 224
(240) 262 (282) 298 (314) m.
Strikk mønster som før over
forstykket og ermene.
Etter 1 omg, beg raglanfellingen.
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Strikk *2 m vridd r sm, strikk til
2 m før sammenføyning, strikk 2
m r sm*. Gjenta fra *-* i alle
sammenføyningene = 8 m felt.
Gjenta fellingene annenhver p til
arb måler ca (24) 27 (29) 33
(36) 39 (42) cm, samtidig når
arb måler (25) 28 (30) 34 (37)
40 (43) cm felles de midterste 4
m på forstykke for v-hals slik:
Strikk 2 m r sm, 2 ggr samtidig
som de felles av, og det strikkes
videre i mønster og vr glattstrikk
frem og tilbake.
Fell videre for v-hals fra rettsiden
slik: Strikk 1 r, 2 vridd r sm,
fortsett med raglanfelling som før
i alle sammenføyningene, strikk
til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm
1 r.
Strikk til arb måler hel lengde,
samtidig som raglanfellingen og
felling for v-hals fortsetter som
før. Fell av.
Lommekant:
Plasseres på venstre forstykke,
litt nedenfor felling til v-hals.
Strikk opp 15 m med grønn og p
nr 3 og strikk striper frem og
tilbake slik:
1. p: (vrangsiden) 1 r, 1 vr med
grønn.
2. p: Strikk r med lys grønn.
3. p: 1 r, 1 vr med lys grønn.
4. p: Strikk r med natur.
5. p: (1 r, 1 vr) natur.
6. p: Strikk r med lys grønn.
7. p: (1 r, 1 vr) med lys grønn.
8. p: Strikk r med grønn,
samtidig som det felles av.

Halskant:
Beg midt foran og strikk opp m
(1 m i hver m, men hopp over
hver 4. m) rundt halsåpningen
med grønn på liten rundp nr 3,
ca (98) 102 (106) 110 (114) 118
(122) m. Strikk *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-*, og slutt med 1 vr.
Strikk halskanten i striper frem
og tilbake som på lommekanten.

Strikk 2 omg uten felling, strikk
deretter 2 m sm omg ut, 1 omg
uten
felling,
trekk
tråden
gjennom de resterende m og fest
tråden godt.

Montering:
Sy til halskantene, ved å legge
høyre kant over venstre.
Sy sm under ermene.
Sy til lommekantene.
Sy i en knapp, midt på
lommekanten.

Nr 6
Jakke
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år

Lue:
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Legg opp (88) 96 (104) m med
grønn på p nr 3.
1.- 3. omg: Strikk 1 r, 1 vr.
4. omg: Strikk r med lys grønn.
5. omg: 1 r, 1 vr med lys grønn.
6. omg: Strikk r med natur.
7. omg: (1 r, 1 vr) natur.
8. omg: Strikk r med lys grønn.
9. omg: (1 r, 1 vr) med lys
grønn.
10. omg: Strikk r med grønn.
Fortsett
rundt
i
omvendt
glattstrikk med grønn til arb
måler (20) 25 (28) cm, eller
ønsket lengde.
På neste omg felles slik: Strikk
*2 m, 2 m sm*, gjenta fra *-*
omg ut.
Strikk 3 omg uten felling.
På neste omg felles slik: Strikk
*1 m, 2 m sm*, gjenta fra *-*
omg ut.
Strikk 3 omg uten felling.
Strikk 2 m sm omg ut.

Plaggets mål:
Vidde nede: (74) 82 (86) 94 (98)
Hel Lengde: (39) 43 (48) 52 (55)
cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 36
(40) cm
Garn:
sandnes alpakka (100 % ull,
ren alpakka 50 gram = ca 160
meter)
Garnmengde:
Beige nr 3031: (300) 300 (350)
350 (400) gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 4
Strømpep nr 2½ og 4
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
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For- og bakstykke:
Legg opp (163) 181 (190) 208
(217) m på p nr 4. Strikk frem
og tilbake. Strikk 9 p r (= 5
riller). Strikk videre med mønster
A etter diagram til arb måler (25)
28 (32) 35 (37) cm. Strikk en p
glattstrikk der det felles (15)(18)
17 (20) 19 m jevnt fordelt =
(148) 163 (173) (188) 198 m.
Strikk mønster etter diagram B.
Skift til p nr 3 og strikk videre
mønster etter diagram C (dette
stykke
skal
være
fastere),
samtidig som det settes et merke
i hver side med (37) 40 (43) 47
(49) m til hvert forstykke og (74)
83
(87)
94
(100)
m
til
bakstykke. Strikk hver del for
seg.
Bakstykke:
Strikk videre frem og tilbake med
mønster
etter
diagram
C,
samtidig som det felles for erme i
hver side annenhver p 4,2,2,2,1
m. Strikk til arb måler (13)
14 (15) 16 (17) cm fra erme
delingen. Fell løst av.

Forstykkene:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Når arbeidet måler
(5) 6 (6) 7 (7) cm før hel lengde
felles for hals. Fell ved forkanten
(5) 5 (6) 7 (7) m en gang, videre
på hver annen p 3,2,2,1 m.
Strikk til forstykket er like langt
som bakstykket. Fell løst av.
Strikk den andre forstykket på
samme måte men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (48) 48 (52) m
på p nr 2½. Strikk rundt i
vrangbord 2 r, 2 vr (5) 5 (6) 6
(6) cm. Skift til p nr 4, strikk 1
omg r der det økes (16) 16 (18)
18 (20) m jevnt fordelt = (56) 60
(66) 66 (72) m. Sett et merke
ved omg beg. Strikk videre
glattstrikk, samtidig som det
økes 1 m på hver side av merket
ca hver (2) 2 (2½) 2½ (2½) cm.
Det økes til i alt (80) 84 (88) 92
(98) m. Strikk til ermet måler
(24) 27 (32) 36 (40) cm. Strikk
videre
frem
og
tilbake
i
glattstrikk, samtidig som det
felles i hver side annenhver p
4,3,2,2,2,1 m. Fell de resterende
m av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy en rynketråd øverst i ermet
og rynk sammen, slik at ermet
passer i ermeåpningen. Sy i
ermet.
Hekle langs begge forkantene og
halsen slik:
1. omg: Hekle fm, pass på ikke
stramme eller få det for løst.
2. omg: Hekle picoter slik: *3
lm, 1 kjm i første lm. Hopp over
1 fm, 1 fm i neste fm*. Gjenta
fra *-* rundt kantene.
Knapphull: Bruk 3 av de små
hullene bak picotene til knapphull
i det øverste stykket på jakken.
Sy i små knapper som passer.

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Stripemønster
For- og bakstykke:
*10 omg natur, 10 omg lilla, 10
omg korall, 10 omg natur, 10
omg beige, 10 omg turkis*,
gjenta fra *-*.
Ermer:
*10 omg natur, 10 omg beige,
10 omg turkis, 10 omg natur, 10
omg lilla, 10 omg korall*, gjenta
fra *-*.

Nr 7
Stripete kjole
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 62 (67) 71 (76)
cm
Hel lengde: ca (50) 54 (57) 61
(65) cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 33
(36) cm
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini alpakka
Garnmengde:
Natur 1002: (100) 100 (100) 100
(150) gram
Beige 2441: (50) 50 (50) 50
(100) gram
Lilla 4762: (50) 50 (50) 50 (100)
gram
Korall 4316: (50) 50 (50) 50
(100) gram
Turkis 6534: (50) 50 (50) 50
(100) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 3
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For- og bakstykke:
Legg opp (208) 224 (240) 256
(272) m med natur på p nr 3 og
strikk glattstrikk til arb måler 2
cm. Strikk 1 omg vr til
brettekant.
Sett et merke i hver side med
(104) 112 (120) 128 (136) m til
hvert stykke. Fortsett i glattstrikk
og stripemønster. Fell 1 m på
hver side av merke når arb måler
3 cm = 4 m felt.
Gjenta disse fellingene hver 2½
cm i alt (13) 14 (15) 16 (17) ggr
= (156) 168 (180) 192 (204) m.
Når arb måler ca (35) 38 (40) 43
(46) cm (strikk ferdig en hel
stripe),
strikkes
vrangbordsstrikk 1 r, 1 vr.
Strikk til arb måler ca (38) 41
(43) 46 (49) cm (strikk ferdig en
hel stripe). Fell for ermehull 6 m
hver side = (72) 78 (84) 90 (96)
m til hver del. Strikk ferdig hver
del for seg.
Bakstykke:
Fell videre til ermehull i hver
side, annenhver p (2,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1) m = (58) 62 (68) 74
(78) m.
Fortsett i vrangbordsstrikk og
striper til ermehullet måler (11)
12 (12) 13 (14) cm. Fell av de
midterste (18) 18 (20) 20 (20) m
til hals.
Strikk hver side for seg og fell
ytterligere 2,1,1 m = (16) 18
(20) 23 (25) m til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Forstykke:
Strikk og fell for ermehull som på
bakstykket.
Strikk til arb måler (7) 7 (8) 8
(9) cm før hel lengde.
Fell de (14) 14 (16) 16 (16)
midterste m til hals, og strikk
hver skulder ferdig for seg.
Fell ytterligere annenhver p
2,2,1,1 m til halsringning = (16)
18 (20) 23 (25) m til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) m
med natur på p nr 2½, og strikk
vrangbord rundt, 1 r, 1 vr i 10
omg. På siste omg økes jevnt
fordelt til (64) 68 (72) 76 (80)
m. Skift til p nr 3, og sett et
merke mellom første og siste m.
Fortsett med stripemønster og
glattstrikk, og øk 1 m i hver side
av merke, ca hver 3 cm til i alt
(76) 80 (86) 92 (98) m.
Når ermet måler hel lengde
(samme stripe som på for og
bakstykke), felles 6 m midt
under og det strikkes fram og
tilbake, samtidig som det felles i
hver
side
annenhver
p
(2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,4)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,4
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,4)
2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,4
(2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,4)
m.
Fell av de resterende m. Strikk et
erme til på samme måte.
Montering:
Sy
sammen
skuldrene
fra
vrangen.
Sy i ermene.
Hekle med natur en omg fm
rundt halsen.

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r. Øk 1 m mot
forkanten innenfor 1 kantm i
hver side annenhver p i alt 10
ggr = (163) 175 (191) 203 (215)
m. Strikk til arb måler (9) 11
(12) 13 (14) cm.
Del arb i hver side med (83) 89
(97) 103 (109) m til bakstykke,
og (40) 43 (47) 50 (53) m til
hvert forstykke.

Nr 8
Vest
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 65 (70) 75 (80)
cm
Hel lengde: (20) 22 (24) 26 (28)
cm
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini alpakka
Garnmengde:
Lilla 4762: (100) 100 (100) 150
(150) gram
Korall 4316: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Heklenål nr 3

Bakstykke:
Fortsett med glattstrikk, og fell
for ermehull annenhver p i hver
side (2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1 (2,2,2,1,1,1) m= (71)
77 (83) 87 (91) m igjen.
Strikk til 1 cm før hel lengde. Fell
de midterste (27) 29 (31) 33
(35) m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
2
m
ved
halskanten, strikk til arb måler
hel lengde og fell av de
resterende (20) 22 (24) 25 (26)
m. Strikk den andre siden på
samme måte, men speilvendt.
Forstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykket = (34) 37 (40) 42
(44) m. Samtidig felles for v-hals
innenfor 1 kantm annenhver p
(7) 8 (9) 10 (11) ggr og deretter
hver 4. p 7 ggr.
Strikk til arb måler hel lengde.
Fell av de resterende (20) 22
(24) 25 (26) m. Strikk det andre
forstykket på samme måte, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (48) 52 (56) m
med lilla, og strikk glattstrikk
fram og tilbake, samtidig som
det felles til ermetopp i begge
sider, annenhver p, 1 m, (12) 13
(14) 15 (16) ggr, og deretter 2,2
m. Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.

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

Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene (det blir en åpning
under).

For- og bakstykke:
Legg opp (143) 155 (171) 183
(195) m med lilla på p nr 3 og
strikk glattstrikk fram og tilbake.

Heklet kant nede, forkantene og
rundt hals: Hekle 1 fm i hver m,
med korall (m-tallet må være
delelig med 2).
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Hekle en picotkant slik: *3 lm, 1
fm i 1. lm, hopp over 1 fm, 1 kjm
i neste fm*. Gjenta fra *-* omg
rundt.
Hekle på samme måte rundt
ermene.
Heklet blomst:
Hekle 6 lm med korall, ta
sammen med 1 kjm. Hekle 15 fm
i ringen.
1. omg: Hekle *3 lm, hopp over
2 fm, 1 fm i neste fm*. Gjenta
fra *-* omg rundt. Ta sammen
med 1 kjm (= 5 lm-buer).
2. omg:
I hver lm-bue hekles *1 fm, 3 st,
1 fm*, gjenta fra *-*, ta
sammen med 1 kjm.
Hekle en picotkant i de 15 fm i
ringen.
Skift til lilla og fest tråden med 1
kjm i en fm. Hekle *2 lm, 1 fm i
1. lm, hopp over 1 fm, 1 kjm i
neste fm*. Gjenta fra *-* omg
rundt. Ta sammen med 1 kjm.
Sy blomsten fast på vesten, se
foto.

Nr 9
Genser med rund sal
Størrelse:
(1/2) 1 (2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (56) 60 (64) 68 (73)
77 (82) cm
Hel lengde: (30) 33 (37) 41 (45)
49 (52) cm
Ermelengde, målt på undersiden:
(16) 19 (22) 26 (30) 34 (38) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde, genser og lue:
Natur 1012: (150) 150 (200) 200
(250) 300 (350) gram
Grønn 9273: 50 gram alle str
Lys grønn 9334: 50 gram alle str
Rosa 3911: 50 gram alle str
Lyng 4853: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm.
For- og bakstykke:
Legg opp (150) 162 (174) 186
(198) 210 (222) m med natur på
rundp nr 2 ½ og strikk rundt ribb
1 r, 1 vr til arbeidet måler (3) 3
(3) 4 (4) 5 (5) cm.
Skift til p nr 3, strikk glattstrikk i
natur til arb måler (18) 20 (23)
27 (30) 33 (36) cm.
Fell 9 m i hver side til ermehull =
(66) 72 (78) 84 (90) 96 (102) m
på hver del. Legg arb til side og
strikk ermer.
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Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44)
46 (48) m med natur på
strømpep nr 2 ½ og strikk ribb
som på bolen.
Skift til p nr 3 og strikk
glattstrikk i natur. På første omg
økes jevnt fordelt til (40) 44 (46)
48 (50) 52 (54) m. Første m
strikkes hele tiden vr (merkem).
Øk 1 m på hver side av merkem
hver (1 ½) 1 ½ (2) 2 (2) 2 (2)
cm til det er (56) 60 (64) 68 (72)
76 (80) m. Strikk til ermet måler
hel lengde.
Fell de 9 midterste m (merkem +
4 på hver side).
Strikk et erme til på samme
måte.

Bærestykket:
Strikk ermene inn på bolen over
avfellingene = (226) 246 (266)
286 (306) 326 (346) m til
sammen.
Strikk (1) 3 (6) 9 (13) 15 (16)
omg glattstrikk i natur. På siste
omg felles jevnt fordelt (2) 6
(10) 14 (18) 22 (26) m = (224)
240 (256) 272 (288) 304 (320)
m.
Strikk mønster etter diagram og
fell som diagrammet viser =
(112) 120 (128) 136 (144) 152
(160) m. Strikk diagram ferdig.
La m være på p.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant: Bruk p nr 2 ½. Strikk
med natur, strikk først 1 omg r,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (100) 104 (108) 112
(116) 120 (124) m. Strikk ribb 1
r, 1 vr til halskanten måler (5) 5
(6) 6 (6) 6 (7) cm. Fell av passe
løst.
Brett
kanten
dobbel
mot
vrangsiden og sy til passe løst.

Lue:
Størrelse:
(1/2-1) 2-4 (6-8) 10 år
Legg opp (104) 112 (120) 128 m
natur på liten rundp eller
strømpep nr 2 ½ og strikk ribb 1
r, 1 vr rundt til arb måler 3 cm.
Skift til p nr 3, strikk luemønster.
Strikk glattstrikk i natur til arb
måler (11) 13 (14) 16 cm.
Beg felling for toppen slik:
Strikk *(11) 12 (13) 14 r, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt.
Strikk 1 omg uten felling.
Strikk *(10) 11 (12) 13 r, 2 r
sammen*, gjenta fra *-* omg
rundt.

Strikk 1 omg uten felling.
Fortsett på denne måte, med 1
omg uten felling, og 1 m mindre
mellom hver felling til det
gjenstår 8 m. Strikk 10 omg r.
Strikk 1 omg 2 og 2 m sammen.
Klipp av tråden og trekk i
gjennom m.

Votter:
Størrelse:
(1/2-1) 2-4 (6-8) 10 år

Strikk 2 m sammen, strikk (4) 5
(6) 7 m, ta 1 m løs av, 1 m r,
trekk den løse m over, 2 r
sammen, strikk (3) 5 (6) 7 m, ta
1 m løs av, 1 m r, trekk den løse
m over. Gjenta denne fellingen
hver omg til (5) 6 (4) 6 m
gjenstår. Klipp av tråden og
trekk gjennom m.
Strikk en vott til på samme
måte, men med tommel på
motsatt side.
Montering:
Fest alle tråder.

Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram + rester
etter genser
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½ og 3
Venstre vott:
Legg opp (36) 40 (42) 44 m med
natur på strømpep nr 2 ½ og
strikk ribb 1 r, 1 vr rundt 5 omg.
Strikk 1 omg r, skift til p nr 3 og
strikk mønster etter luediagram.
Strikk deretter glattstrikk (8) 12
(14) 16 omg.
Skift til p nr 2 ½ og strikk 1 omg
r, samtidig som det felles 4 m
jevnt fordelt, strikk 8 omg ribb, 1
r, 1 vr. Skift til p nr 3 og øk igjen
4 m jevnt fordelt.
Strikk glattstrikk (8) 12 (14) 16
omg.
Sett de første (7) 8 (9) 10 m på
en hjelpetråd eller sikkerhetsnål
til tommel og legg opp igjen
tilsvarende m på baksiden. Strikk
rundt (16) 20 (24) 28 omg. Fell i
toppen slik: Strikk 2 m sammen,
strikk (14) 16 (17) 18 m, ta 1 m
løs av, 1 m r, trekk den løse m
over, 2 r sammen, strikk (14) 16
(17) 18 m, ta 1 m løs av, 1 m r,
trekk den løse m over. Gjenta
denne fellingen annenhver omg
til (6) 6 (4) 6 m gjenstår. Klipp
av tråden og trekk gjennom m.

Nr 10

Tommel:
Sett
tommelmaskene
på
strømpep nr 3, strikk opp (8) 10
(11) 12 nye m med natur = (15)
18 (20) 22 m. Strikk (10) 13
(16) 18 omg. Fell tommelen slik:

Garnmengde:
Gammelrosa 4622: (600) 650
(700) 700 gram

Lang jakke
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (67) 73 (76) 82 cm
Hel lengde: (52) 57 (62) 67 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 38 cm
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)

Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
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Strikkefasthet:
22 m på p nr 4 = 10 cm
Vrangt glattstrikk:
Vrang på rettsiden,
vrangsiden.

rett

på

Kantm:
Første m er kantm, og strikkes
rett på alle p.
Flette:
1.p (rettsiden): Sett 2 m på
hj.p foran arb, 2 r, strikk m fra
hj.p r.
2. og 4.p: 4 vr.
3.p: 4 r.
Gjenta p 1-4.
For- og bakstykke:
Legg opp (192) 208 (224) 232 m
på rundp nr 3½, og strikk 4 cm
vrangbord fram og tilbake, beg
fra vrangsiden slik: 1 kantm, *2
vr, 2 r*, gjenta fra *-*, avslutt
med 2 vr, 1 kantm.
Fell på siste p fra vrangsiden
innenfor de ytterste (27) 29 (29)
31 m i hver side, og kun over r
m, jevnt fordelt til (176) 188
(200) 212 m. Skift til rundp nr 4
og fortsett i vrangt glattstrikk og
mønster slik: 1 kantm, flette, (2)
3 (3) 4 m vr, mønster A, (2) 3
(3) 4 m vr, flette, (19) 20 (23)
24 m vr, sett et merke (= siden),
(84) 90 (96) 102 m vr, sett et
merke her (= den andre siden),
(19) 20 (23) 24 m vr, flette, (2)
3 (3) 4 m vr, mønster B, (2) 3
(3) 4 m vr, flette, 1 kantm.
Strikk med denne inndeling til
arb måler (10) 12 (13) (12) cm,
fell i sidene fra vrangsiden slik:
Strikk til 3 m før hvert merke, ta
1 m løst av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r, 2 r sm.
Gjenta fellingene hver (5) 6 (5) 6
cm i alt (5) 5 (6) 6 ggr = (156)
168 (176) 188 m.
Strikk til arb måler (35) 39 (43)
47 cm. Fell til ermehull slik:
Strikk (38) 40 (42) 44 m, fell (6)
8 (8) 10 m, strikk (68) 72 (76)
80 m, fell (6) 8 (8) 10 m, strikk
(38) 40 (42) 44 m.
Sett m på en hj.p og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (44) 48 m på
strømpep nr 3½ og strikk 4 cm
vrangbord med 2 r, 2 vr.

Skift til strømpep nr 4 og strikk
vr glattstrikk (eller vend arb og
strikk glattstrikk fra vrangsiden),
samtidig som det på 1. p felles
jevnt fordelt til (39) 41 (43) 45
m.
Sett et merke rundt 1. m =
midtm. Øk 1 m på hver side av
midtm når arb måler (5) 7 (6) 8
cm. Gjenta økningene hver 3 cm
i alt (8) 8 (9) 10 ggr = (55) 57
(61) 65 m. Strikk til arb måler
(27) 31 (34) 38 cm. Fell (7) 7
(9) 9 m under ermet.
Sett de resterende (48) 50 (52)
56 m på en hj.p.
Strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Sett alle delene inn på rundp nr 4
= (240) 252 (264) 280 m, og
sett
et
merke
i
alle
4
sammenføyningene.
Strikk vr glattstrikk og mønster
som m viser. Fell samtidig raglan
på hver p fra vrangsiden slik:
Strikk til 3 m før hvert merke, ta
1 m løst av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r, 2 r sm = 8 m felt. Når
det felles i mønsteret, strikkes m
vr eller vridd vr sm, det som
passer
best
i
mønsteret
(mønsteret fortsetter så langt ut
mot
sammenføyningene
som
mulig). Etter (15) 17 (18) 20
fellinger settes de ytterste (8) 8
(9) 9 m på en tråd til
halsringning.
Fell raglan som før ytterligere 3
ggr, fell samtidig 4 m i beg på
hver p. Fell til slutt 1 m i hver
side (uten å strikke den, trekk m
over neste m).
Sett de resterende m på en hj.p
til hals.
Montering:
Sy sm under ermene.
Forkant:
Strikk opp ca (103) 115 (127)
139 m på rundp nr 3½ langs
venstre forkant.
Strikk 3 cm vrangbord fram og
tilbake, beg fra vrangsiden med
2 vr, 2 r, avslutt med 2 vr, 1
kantm. Fell av i vrangbordstrikk.
Strikk høyre forkant på samme
måte, men med (5) 5 (6) 6
knapphull jevnt fordelt, midt
langs forkanten.
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Det nederste 4-6 m fra kanten,
og det øverste slik at avstanden
passer til det øverste knapphullet
som strikkes midt i halskanten til
slutt.
Knapphull: Fell 2 m, på neste p
legges opp 2 m over de felte.
Halskant:
Strikk opp i alt ca (98) 102 (106)
110 m med rundp nr 3½ over de
avsatte m (ta inn ca 4 m over de
avsatte m i nakken) og strikk
opp m langs halsringningen.
Strikk 3 cm vrangbord fram og
tilbake. Beg fra vrangsiden med
2 vr, 2 r, slutt med 2 r.
OBS! Strikk siste knapphull over
de øvrige, midt på halskanten.
Fell av.
Sy i knapper.

Nr 11
Kåpe
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 65 (70) 74 (78)
cm
Hel lengde: (48) 55 (62) 67 (73)
cm
Ermelengde: (24) 28 (32) 34
(36) cm
Garn:
sandnes duett (55 % bomull, 45
% ull, 50 gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Lilla 4762: (300) 300 (350) 400
gram
Grå 5873: (100) 150 (150) 200
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Tilbehør:
5 store trykknapper og 9 perler.
Bakstykke:
Legg opp (86) 94 (102) 110
(118) m med lilla på p nr 4 og
strikk vrangbord med 1 r, 1 vr og
med 1 kantm i hver side, som
strikkes r på alle p. Når arb
måler 2 cm fell 1 m i hver side
innenfor kantm ved å strikke 2 m
vridd r sm etter kantm og 2 m r
sm
før
kantm.

Gjenta fellingene hver 3 cm i alt
(11) 13 (15) 17 (19) ganger =
(64) 68 (72) 76 (80) m. Strikk til
arb måler (36) 42 (48) 52 (57)
cm.
Fell for ermehull 4 m i hver side.
Fell
ytterligere
til
ermehull
annenhver p 2,1 m = (50) 54
(58) 62 (66) m.
Strikk til arb måler (46) 53 (60)
65 (71) cm. Fell av de midterste
(22) 22 (24) 24 (26) m for
nakken. Strikk hver side ferdig
for seg og fell ytterligere på
annenhver p mot nakke 1,1 m =
(12) 14 (15) 17 (18) m til
skulder. Strikk til arb måler (48)
55 (62) 67 (73) cm.
Fell av. Strikk den andre siden på
samme måte men speilvendt.
Høyre forstykke:
Legg opp (56) 60 (66) 69 (75) m
med lilla på p nr 4 og strikk
vrangbord 2 cm med 1 r, 1 vr og
med 1 kantm i hver side som
strikkes r på alle p.
Strikk videre glattstrikk med 1
kantm i hver side og fell 1 m i
(erme) siden innenfor 1 kantm
ved å strikke 2 m r sm før
kantm.
Gjenta fellingen hver 3 cm i alt
(11) 12 (15) 16 (19) ggr = (45)
48 (51) 53 (56) m. OBS!
Samtidig når arb måler (23) 26
(29) 33 (37) cm skift til grå og
strikk til arb måler (31) 36 (41)
45 (47) cm. Skift til lilla og
strikk til arb måler (36) 42 (48)
52 (57) cm. Strikk videre med
lilla.
Fell for ermehull 4 m i (erme)
siden. Fell ytterligere til ermehull
annenhver p 2,1 m = (38) 41
(44) 46 (47) m.
Strikk til arb måler (44) 50 (57)
62 (68) cm. Fell av (24) 25 (27)
27 (29) m ved forkanten for
halsen.
Fell
ytterligere
på
annenhver p mot hals 1,1 m =
(12) 14 (15) 17 (18) m til
skulder. Strikk til arb måler (48)
55 (62) 67 (73) cm.
Fell av.
Venstre forstykke:
Legg opp (34) 37 (41) 45 (48) m
med grått på p nr 4 og strikk 2
cm vrangbord med 1 r, 1 vr og
med 1 kantm i hver side, som
strikkes r på alle p.
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Strikk videre glattstrikk med 1
kantm i hver side og fell 1 m i
(erme)siden innenfor 1 kantm
ved å strikke 2 m vridd r sm
etter kantm.
Gjenta fellingene på hver 3 cm i
alt (11) 12 (15) 17 (19) ganger
= (23) 25 (26) 28 (29) m. OBS!
Samtidig når arb måler (13) 16
(18) 20 (22) cm skift til lilla og
strikk til arb måler (36) 42 (48)
52 (57) cm. Strikk videre med
lilla.
Fell til ermehull ved å felle 4 m i
(erme)siden. Fell ytterligere til
ermehull på annenhver p 2,1 m
= (16) 18 (19) 21 (22) m. Skift
til grått og strikk til arb måler
(44) 50 (57) 62 (68) cm. Fell 2
m ved forkanten til hals. Fell
ytterligere annenhver p mot
halsen 1,1 m = (12) 14 (15) 17
(18) m til skulder. Strikk til arb
måler (48) 55 (62) 67 (73) cm.
Fell av.
Høyre erme:
Legg opp (32) 34 (36) 38 (40) m
med grått på strømpep nr 4 og
strikk 2 cm rundt i vrangbord
med 1 r, 1 vr. Strikk videre i
glattstrikk og sett et merke der
omg beg. Øk 1 m på hver side av
merke. Gjenta økningen på hver
3 cm i alt (7) 8 (9) 10 (11)
ganger = (46) 50 (54) 58 (62)
m. OBS!
Samtidig når arb
måler (10) 12 (14) 16 (16) cm
skift til lilla og strikk til arb måler
(24) 28 (32) 34 (36) cm. Fell 6
m midt under erme og strikk
videre
frem
og
tilbake
i
glattstrikk. Skift til grått, fell i
hver side annenhver p med
2,1,1,1 m. Strikk til ermetoppen
måler (3) 4 (5) 6 (7) cm og fell
ytterligere i hver side annenhver
p med 4,5 m. Fell av.
Venstre erme:
Strikk et erme til på samme
måte men beg med lilla og strikk
2 cm. Skift til grått og strikk til
erme måler (20) 24 (26) 28 (28)
cm. Skift til lilla og strikk til arb
måler (24) 28 (32) 34 (36) cm.
Strikk videre med lilla og fell til
ermetopp.
Montering:
Sy sm på skuldrene og i sidene
med kantm som sømmemonn.
Sy i ermene.

Plukk opp rundt halsen på p nr 4
med lilla ca 10 m pr 5 cm. Strikk
(3) 3 (3) 4 (4) cm vrangbord
med 1 r, 1 vr. Fell av. Hekle med
lilla 1 rad fm lags forkantene slik:
1 fm i hver m, men hopp over
hver 4. m. Hekle 1 rad krepsem
(= fm hekles fra venstre mot
høyre).

Skift til rundp nr 4 og strikk
videre glattstrikk, men på 3. p
strikkes lommeåpning: Strikk
først (9) 9 (10) 10 (11) cm over
p første (26) 27 (29) 30 (32) m,
deretter på samme måte over p
siste (26) 27 (29) 30 (32) m, og
til slutt over de resterende (84)
90 (98) 104 (112) m. Strikk
videre over alle m.
Når arb måler (15) 17 (20) 23
(26) cm deles det til ermehull
slik: Strikk (33) 35 (38) 40 (43)
m felle 2 m strikk (66) 70 (76)
80 (86) m fell 2 m strikk (33) 35
(38) 40 (43) m. Legg arb til side.

Lomme:
Legg opp (17) 19 (19) 21 (21) m
med lilla på p nr 4 og strikk
vrangbord med 1 r, 1 vr og med
1 kantm i hver side. Strikk til
lommen måler (8) 9 (9) 10 (10)
cm. Fell av.
Pynte knapper
Legg opp 4 lm og slutt dem til en
ring med 1 kjm.
1. omg: 1 lm, 8 fm rundt ringen,
1 kjm i 1. lm på omg.
2. omg: 1 kjm i hver i hver fm
omg rundt.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m.
Hekle
4
grå
og
5
lilla
pynteknapper.
Tamp bak:
Legg opp (16) 16 (18) 18 (18) m
med grått på p nr 4 og strikk
glattstrikk med 1 kantm i hver
side som strikkes r på alle p.
Strikk til arb måler (4) 4 (5) 5
(5) cm. Fell av.
Hekle 1 omg med fm og 1 omg
med krepsem rundt tampen.
Brodèr med lilla og kontursting
rundt 3 blader og stilk. Se skisse
og forto. Sy på lommen. Fest
tampen i ryggen med de 4 lilla
knappene.
Sy
i
trykknappene
og
pynteknappene langs forkantene
med 1 perle i midten.

Nr 12
Ponchojakke med hette
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10-12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (71) 75 (81) 85 (91)
cm
Hel lengde: (41) 45 (50) 54 (57)
cm
Ermelengde: (3) 3½ (4) 4 (4) cm
Garn:
sandnes duett (55 % bomull, 45
% ull, 50 gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Lilla 4762: (300) 350 (400) 500
(550) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½ og 4
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (136) 144 (156) 164
(176) m på rundp nr 3½ og
strikk vrangbord. 1. p er fra
vrangsiden, strikk slik: 1 kantm,
(som strikkes r på alle p) 2 vr, 2
r som gjentas, slutt med 2 vr, 1
kantm. Fortsett i vrangbord til
arb måler (6) 6 (7) 7 (8) cm.
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Ermer:
Legg opp (60) 64 (68) 72 (76) m
på p nr 3½ og strikk (2) 2½ (3)
3 (3) cm vrangbord (som på for/bakstykke).
Skift til p nr 4 og strikk 4 p
glattstrikk, samtidig som det på
1. p felles jevnt fordelt til (52) 56
(60) 64 (68) m. Fell 3 m i hver
side.
Sett de resterende (46) 50 (54)
58 (62) m på en hjelpe p og
strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling og hette:
Sett inn delene på rundp nr 4
med ermene over de avfelte m
på for- og bakstykke = i alt
(224) 240 (260) 276 (296) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Fortsett
i
glattstrikk
og
fell
samtidig
raglan: Strikk til 3 m før første
merke, 1 r løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 2 r, 2 r sm. Fell på
samme måte ved de øvrige
merkene = 8 m felt.
Gjenta fellingene på vekselvis
hver 2. og hver 4. p i alt (18) 20
(22) 23 (25) ggr = (80) 80 (84)
92 (96) m.
Fortsett med hetten: Skift til p nr
3½ og strikk 4 cm vrangbord
(som på for- og bakstykke)
samtidig som det på 1. p felles
jevnt fordelt til (66) 70 (74) 78
(82) m.
Skift til p nr 4 og strikk (17) 18
(19) 20 (21) cm glattstrikk. Sett
et merke midt på hetten. Strikk
og fell fra rettsiden slik: *Strikk
til 2 m før merke, 1 r løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r, 2 r
sm, strikk p ut. Strikk 1 p vr*.

Gjenta fra *-* i alt 4 ggr.
Sett første halvdel av hettens m
på en hj.p. Brett hetten dobbel
med rettsiden mot rettsiden og
strikk 1 m fra hver p sm,
samtidig som det felles av.
Lomme:
Strikk opp (22) 22 (22) 22 (26)
m på p nr 3½ langs forstykkets
lommeåpning. Strikk (7) 7 (9) 9
(9) p vrangbord med 2 m
glattstrikk i hver side, sett fra
rettsiden. Fell av med r og vr m.
Lommefor: Strikk opp på p nr 4
(18) 18 (20) 20 (22) m langs
den
anden
siden
av
lommeåpningen.
Strikk
glattstrikk til stykket når frem til
forkanten. Fell av. Strikk den
andre lommen på samme måte.
Montering:
Sy vrangbordens sider fast. Sy
lommeforet fast på innsiden.
Strikk opp på rundp nr 3½ m
langs forkantene og hettens
forkant (strikk opp ca 3 m for
hver 4 p). Strikk 4 cm vrangbord
2 r, 2 vr og med 2 m glattstrikk i
hver side. Etter 1½ cm strikkes
(5) 5 (5) 6 (6) knapphull langs
venstre forkant. Det nederste ca
4 m fra kanten, det øverste ut
fra vrangborden i halsen og de
øvrige jevnt fordelt.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Fell av. Sy sammen under
ermene. Sy i knapper.

Diagram

til

guttegenser:

Nr 13
Raglangenser
Størrelse:
(3-4) 6 (8) 10-12 (12-14) år
Plaggets mål:
Overvidde: (71) 76 (82) 87 (93)
cm
Hel lengde: (42) 45 (49) 52 (55)
cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 38
(41) cm
Garn:
sandnes duett (55 % bomull, 45
% ull, 50 gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Grå 5873: (400) 450 (500) 550
(600) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
Vr glattstrikk: Vr på rettsiden, r
på vrangsiden.
For- og bakstykke:
Legg opp (160) 172 (180) 196
(208) m på rundp nr 3½ og
strikk (5) 5 (6) 6 (6) cm
vrangbord 2 r, 2 vr.
På siste omg reguleres m-tallet
til (160) 170 (180) 196 (208) m.
Skift til rundp nr 4 og strikk
videre slik: **(3) 4 (6) 4 (5) m
vr glattstrikk, mønster etter
diagram (10 m)*, (6) 7 (7) 6 (7)
m vr glattstrikk, mønster etter
diagram*. Strikk fra *-* i alt (4)
4 (4) 5 (5) ggr, (3) 3 (6) 4 (4) m
vr glattstrikk**. Sett et merke =
siden. Strikk fra **-** 1 gang til.
Strikk til arb måler (27) 29 (32)
34 (36) cm.
Del til ermehull ved å felle (6) 7
(8) 8 (9) m i hver side (fell slik at
mønsteret blir likt til hver side) =
(148) 156 (164) 180 (190) m.
Legg arb til side og strikk ermer.
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Ermer:
Legg opp (40) 44 (48) 48 (52) m
på strømpep nr 3 og strikk (5) 5
(6) 6 (6) cm vrangbord 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 4 og fortsett
i vrangbord, men med 1 r, 3 vr,
samtidig økes 2 m under ermet,
første gang når ermet måler (6)
6 (6) 6 (8) cm, og deretter hver
(2½) 3 (3) 2½ (2½) cm til det er
(58) 62 (68) 74 (78) m.
Når ermet måler (27) 31 (34) 38
(41) cm, felles (5) 7 (7) 7 (9) m
under ermet (fell slik at det blir
likt i begge sider av de felte m) =
(53) 55 (61) 67 (69) m.
Legg arb til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett inn delene på rundp nr 4
med ermene over de avfelte m
på for- og bakstykke. Strikk 2 vr
sm i hver sammenføyning =
(250) 262 (282) 310 (324) m.
Fortsett rundt i mønster og
vrangbord som før, men fell
samtidig til raglan. Omg beg med
1 vr i sammenføyningen mellom
rygg og høyre erme. Strikk slik:
*1 vr, 1 r løs av, strikk 1 m,
trekk den løse m over, strikk til 2
m før vrang-m ved neste
sammenføyning, 2 r sm*. Gjenta
fra *-* omg rundt. På neste omg
strikkes 1 r, 1 vr, 1 r ved hver
sammenføyning = som m viser.
Gjenta disse 2 omg over resten
av arb, men når det er felt (16)
17 (19) 21 (22) ggr = (122) 126
(130) 142 (148) m, settes de
midterste (12) 12 (14) 14 (15) m
foran på en hj.p til hals, og arb
strikkes ferdig frem og tilbake.
Fell raglan ytterligere 3 ggr, men
samtidig felles 3 m i beg på hver
p (til slutt vil det ikke være nok
m til raglanfellingene foran).
Legg arb til side.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Strikk opp med strømpep eller
liten rundp nr 3½ ca (84) 84
(88) 92 (96) m langs halsen (inkl
de avsatte m, som det økes 1 m i
ca hver 6. m). Strikk (4) 5 (5) 6
(6) cm vrangbord 2 r, 2 vr. Fell
av.

Nr 14
Guttejakke
Størrelse:
(4) 6-8 (10-12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (71) 81 (91) cm
Hel lengde: (40) 45-47 (52-54)
cm
Ermelengde: (27) 34 (41) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50g = ca 100 meter)
Garnmengde:
Natur tweed 2523: (300) 350
(450) gram
Petrol 6545: 50 gram alle str
Blågrå 6162: 50 gram alle str
Brun tweed 3071: 50 gram alle
str
Mørkerød 4065: 50 gram alle str
Tilbehør:
7 knapper

For- og bakstykke:
Legg opp (160) 184 (208) m
med natur tweed på rundp nr 3½
og strikk fram og tilbake (5) 6
(7) cm vrangbord slik: (1. p =
vrangsiden), 1 kantm, (som
strikkes r på alle p), 2 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm. Fell på siste p fra
vrangsiden, jevnt fordelt til (141)
161 (181) m.
Skift til rundp nr 4 og strikk
glattstrikk. Samtidig, når arb
måler (8) 9 (10) cm, strikkes
åpning til lomme slik: Strikk (9)
10 (11) cm over de første (26)
29 (32) m på p, deretter over de
siste (26) 29 (32) m på, og til
slutt over de resterende m.
Strikk videre over alle m. Når arb
måler (21) 25-27 (30-32) cm
strikkes mønster etter diagram
innenfor 1 kantm i hver side.
1. p = rettsiden.
7. p strikkes fra vrangsiden.
Når arb måler (24) 27-29 (3234) cm felles det til ermehull
slik: Strikk (35) 40 (45) m, fell 1
m, strikk (69) 79 (89) m, fell 1
m, Strikk (35) 40 (45) m og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
Fortsett med mønster og fell
samtidig til ermehull i hver side,
annenhver p med (2,1,1,1)
3,2,1,1 (3,2,2,1,1) m = (59) 65
(71) m. Når diagrammet er
strikket ferdig, strikkes videre
glattstrikk med natur tweed.
Når ermehullet måler (15) 17
(19) cm, settes de midterste
(23)
25
(29)
m
på
en
maskeholder/hjelpep til nakke og
strikk hver side ferdig for seg.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm.
Merk, diagram:
Mønstermaskene
strikkes
vekselvis
r
og
vr
på
annenhver
p.
Bunnfargen
strikkes i glattstrikk.
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Fell samtidig til skulder på hver p
fra ermesiden (6,6,6) 6,7,7
(7,7,7) m.
Venstre forstykke:
= (35) 40 (45) m.
Fortsett med mønster og fell
samtidig i ene siden til ermehull
som på bakstykket = (30) 33
(36) m. Når arb er (5) 6 (6) cm
kortere enn bakstykket, settes de
ytterste (6) 7 (8) m mot
forkanten
på
en
maskeholder/hjelpep. Fell videre
mot forkanten annenhver p
(2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) m.
Fell til skulder i samme høyde og
på
samme
måte
som
på
bakstykket.
Høyre forstykke:
= (35) 40 (45) m.
Strikk som venstre forstykke,
men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (48) m med
natur tweed på strømpep nr 3½.
Strikk (5) 6 (7) cm vrangbord 2
r, 2 vr rundt.
Fell på siste p jevnt fordelt til
(37) 41 (45) m.
Skift til strømpep nr 4 og strikk
glattstrikk. Sett ett merke der
omg beg.
Strikk til arb måler (7) 8 (8) cm.
Øk 1 m på hver side av merket.
Gjenta økningene hver (2) 2½
(3) cm i alt (8) 9 (10) ggr = (53)
59 (65) m. Samtidig når ermet
måler (24) 29-32 (36-39) cm
strikkes mønster etter diagram.
OBS! Midt på ermet er mellom 2
mønster.

Strikk til ermet måler (27) 34
(41) cm. Fell 2 m under ermet,
og strikk videre frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermetopp annenhver p i hver
side (2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3
(3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3)
m. Fell de resterende (11) 13
(15) m av.
Strikk det andre erme på samme
måte.
Lomme:
Strikk opp med p nr 3½ og natur
tweed (26) 26 (30) m langs
forstykkets lommeåpning, (strikk
opp 1 m i hver p, men hopp over
hver 4. p).
Beg fra vrangsiden og strikk 9 p
vrangbord med 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*. Fell av i
vrangbordstrikk.
Lommefor: Strikk opp med p nr
3½ og natur tweed (20) 22 (24)
m langs de andre sidene av
lommeåpningen.
Strikk
glattstrikk til foret er så langt at
det når til forkanten. Fell av.
Strikk den andre lommen på
samme måte.
Montering:
Sy vrangbordene til i sidene. Sy
lommeforet fast på innsiden.
Sy sm på skuldrene.
Halskant: Strikk opp ca (88) 96
(100) m med natur tweed på p
nr 3½ langs halsen, inkl de
avsatte m, men det økes 1 m i ca
hver 8. m. Masketallet skal være
delelig med 4. Strikk (11) 12
(13)
cm
vrangbord
fra
vrangsiden slik: 1 kantm, 2 vr,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 kantm. Fell av. Brett
halsen
på
midten,
mot
vrangsiden og sy den til.
Forkanter: Strikk opp m med
natur tweed på p nr 3½ langs
høyre forkant (inkl halskanten).
Strikk opp 1 m i hver p, men
hopp over hver 4. p. Strikk 3½
cm vrangbord og fell av. Strikk
venstre forkant på samme måte,
men med 7 knapphull jevnt
fordelt midt på forkanten. Det
øverste og nederste cirka 4 m
inn fra hver side. Knapphull: Fell
av 2 m som legges opp igjen på
neste p.
Sy i knapper.

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg (145) 157 (169) 181 (193)
205 m med brun og strikk r frem
og tilbake i alt 2 riller. Legg opp
4 nye m i slutten av p (=
oppklippsm som ikke er med i
mønsteret, eller oppgitte mantall). Strikk rundt 2 omg
glattstrikk.
Sett en merketråd med (36) 39
(42) 45 (48) 51 m til hvert
forstykke, og (73) 79 (85) 91
(97) 103 m til bakstykke.
Strikk mønster etter diagram A.

Nr 15
Hettejakke
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) 14 år
Plaggets mål:
Overvidde: ca (66) 71 (76) 82
(87) 93 cm
Hel lengde: (40) 44 (48) 52 (54)
56 cm
Ermelengde: (24) 27 (31) 35
(37) 39 cm
Hette lengde: (25) 26 (27) 28
(29) 30 cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Brun 3082: (150) 200 (250) 300
(300) 350 gram
Natur 1002: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Beige 3161: (50) 50 (100) 100
(150) 150 gram
Lilla 5229: (50) 50 (50) 50 (50)
100 gram
Cerise 4627: 50 gram alle str
Tilbehør:
(6) 7 (7) 8 (8) 8 knapper
Veiledende pinner:
P nr 3 og 3½
Strømpep nr 3½
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Fortsett med brunt til arb måler
(16) 18 (19) 20 (21) 22 cm.
Strikk mønster etter diagram B.
Etter
diagram
B
strikkes
glattstrikk med brunt til arb
måler (28) 31 (34) 37 (38) 39
cm. Fell (6) 6 (6) 8 (8) 8 m til
ermehull (= (3) 3 (3) 4 (4) 4 m
på hver side av merketråden).
Legg arb til siden og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (42) 42 (48) 50 (54)
56 m med brunt på strømpep nr
3½, og strikk rundt 2 riller. Sett
et merke mellom første og siste
m. Strikk 2 p glattstrikk, deretter
mønster
etter
diagram
A,
SAMTIDIG som det økes 1 m på
hver side av merke, hver 2½ cm
til i alt (60) 64 (68) 74 (78) 82
m.
Strikk glattstrikk med brunt til
arb måler (11) 14 (17) 20 (22)
26 cm. Strikk mønster etter
diagram B. Etter diagram B
strikkes glattstrikk med brunt til
arb måler hel lengde. Fell (6) 6
(6) 8 (8) 8 m midt under ermet.
Legg arb til siden og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen =
(241) 261 (281) 297 (317) 337
m. Strikk 2 omg glattstrikk med
brunt. Strikk mønster etter
diagram C og fell til raglan
annenhver omg slik: Strikk til 2
m før sammenføyingen, ta 1 m
løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 2 r sm. Fell slik ved alle
sammenføyingene = 8 m felt.
Fortsett
med
raglanfelling
annenhver omg hele arb.
Når diagram C er ferdig strikket
fortsett med glattstrikk i brunt.
Strikk til arb måler (2) 2 (3) 3
(4) 4 cm før hel lengde, fell de 4
oppklippsm og de (7) 7 (8) 8 (9)
9 m mot halsen settes på en
hj.p.
Fell
ytterligere
for
halsringning annenhver p 1,1 m.
Strikk til 1 cm før hel lengde, sett
de midterste (15) 15 (17) 17
(19) 19 m midt bak på en
hjelpep til hals. Fell ytterligere 1
m i hver side. Strikk til arb måler
hel lengde.

Hette:
Strikk opp med brunt og ta med
de avsatte m = ca (63) 67 (71)
75 (77) 79 m.
Sett
et
merke
rundt
den
midterste m bak i nakken. Strikk
glattstrikk, og øk samtidig 1 m i
hver side av midtm annenhver p
til sammen 6 ggr. Deretter økes
hver 4. p (5) 5 (5) 6 (6) 6 ggr.
Strikk
til
hel
lenge.
Sett
halvparten av m over på en
annen p. Legg hettens rettside
mot rettside, og strikk en m fra
hver p sm, samtidig som det
felles av.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på
hver side i oppklippsmaskene
midt foran.
Brett inn klippekanten og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over
klippekanten.
Forkanter: Strikk opp med lilla
og p nr 3 langs høyre forstykke,
hette og venstre forstykke, ca 1
m i hver m, men hopp over ca
hver 4. m. M-tallet må være
delelig
med
2+1.
Strikk
vrangbord 1 r, 1 vr, avslutt med
1 r i 3 cm. Lag (6) 7 (7) 8 (8) 8
knapphull på høyre forkant når
kanten måler 1½ cm.
Det nederste og øverste 2 cm fra
kanten, resten jevnt fordelt.
Knapphull:
Fell 2 m, som legges opp igjen
på neste p.
Sy i knappene.
Broder vekselvis fransk knute og
kryss over de cerise feltene i
diagram B, se foto.

Nr 16
Kåpejakke i miniduett
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (69) 73 (77)
81 cm
Hel lengde: (45) 50 (55) 60 (65)
70 cm
Ermelengde: (19) 22 (26) 30
(34) 38 cm
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnmengde:
Rød 4219: (50) 50 (100) 100
(100) 150 gram
Petrol 6534: (50) 50 (50) 100
(100) 100 gram
Grønn 9063: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Maisgul 2104: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Brun 3381: (100) 100 (100) 150
(150) 150 gram
Korall 4316: (50) 50 (50) 100
(100) 100 gram
Lys grønn 8504: 50 gram alle str
Tilbehør:
(4) 4 (5) 5 (6) 6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
29 m ribbestrikk på p nr 3 = 10
cm
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Bakstykke:
Legg opp (98) 104 (110) 116
(122) 128 m med brun på rundp
nr 3 og strikk fra
Rettsiden: 3 r, *2 vr, 4 r*, gjenta
fra *-* hele p, men avslutt med
3 r.
Strikk med denne inndeling fram
og tilbake, samtidig som det
etter 8 cm felles 1 m i hver
siden, innenfor kantm. Strikk til
arb måler (15) 16 (17) 18 (19)
20 cm, fell 1 m i hver side. Strikk
til arb måler (20) 22 (24) 26
(28) 30 cm Skift til petrol,
fortsett med ribb som før og fell
1 m i hver side på første p og når
arb måler (27) 30 (33) 36 (39)
41 cm = (90) 96 (102) 108
(114) 120 m. Strikk til arb måler
(31) 35 (39) 43 (47) 51 cm. Skift
til korall, strikk 4 p ribb.
Skift til rødt, fell for ermehull og
strikk ribb som før i striper *8 p
rødt, 4 p korall*, gjenta fra *-*
til det til sammen er (3) 3 (4) 4
(4) 5 striper korall, og fell
samtidig for ermehull, fell først 5
m i hver side, fell videre
annenhver
p
(3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1,1
(3,2,1,1,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1)
3,2,2,1,1,1,1 m = (64) 68 (74)
78 (82) 88 m. Når stripene er
ferdig, strikkes med rødt til hel
lengde. Sett m på en hj.p.
Høyre forstykke:
Legg opp (50) 53 (56) 60 (63)
66 m med rød på rundp nr 3 og
strikk fra
Rettsiden: 3 r, *2 vr, 4 r*, gjenta
fra *-* hele p, avslutt med (2 vr,
3 r) 2 vr (2 vr, 3 r) 2 vr, 1 r (2
vr, 4 r) 2 vr, 1 r.
Strikk med denne inndeling fram
og tilbake, samtidig som det
etter 8 cm felles 1 m i
ermesiden,
innenfor
kantm.
Strikk til arb måler (15) 16 (17)
18 (19) 20 cm, fell 1 m i siden.
Strikk til arb måler (20) 22 (24)
26 (28) 30 cm (det skal hele
tiden være strikket like mange p
som på bakstykke før fargeskifte
når antallet cm er det samme).
Skift til korall, fortsett med ribb
som før og fell 1 m i siden på
første p og når arb måler (27) 30
(33) 36 (39) 41 cm = (46) 49
(52) 56 (59) 62 m. Strikk til arb
måler (31) 35 (39) 43 (47) 51
cm.

Skift til brun, strikk 4 p ribb.
Skift til petrol, fell for ermehull
og strikk ribb som før i striper *8
p petrol, 4 p brun*, gjenta fra ** til det til sammen er (3) 3 (4) 4
(4) 5 striper i brun og fell
samtidig for ermehull, fell først 5
m, fell videre annenhver p
(3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1,1
(3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1 m
= (33) 35 (38) 40 (43) 46 m.
Når stripene er ferdig, strikkes
med petrol til arb måler (40) 45
(49) 53 (59) 63 cm. Fell for
halsringning, fell først (5) 6 (7) 8
(9) 10 m, fell videre annenhver p
3,2,2,1,1 m (alle str) = (19) 20
(22) 23 (25) 27 m igjen til
skulder. Strikk til forstykke er
like langt som bakstykke. Sett m
på en hj.p.
Venstre forstykke:
Legg opp (50) 53 (56) 60 (63)
66 m med brun på rundp nr 3 og
strikk:
Rettsiden: Begynn med (3 r, 2
vr) 2 vr (3 r, 2 vr) 1 r, 2 vr (4 r,
2 vr) 1 r, 2 vr, strikk *4 r, 2 vr *,
gjenta fra *-* hele p, avslutt
med 3 r.
Strikk med denne inndeling fram
og tilbake, samtidig som det
etter 8 cm felles 1 m i
ermesiden,
innenfor
kantm.
Strikk til arb måler (15) 16 (17)
18 (19) 20 cm, fell 1 m i siden.
Strikk til arb måler (20) 22 (24)
26 (28) 30 cm (det skal hele
tiden være strikket like mange p
som på andre forstykke før
fargeskifte). Skift til grønn,
fortsett med ribb som før og fell
1 m i siden på første p og når arb
måler (27) 30 (33) 36 (39) 41
cm = (46) 49 (52) 56 (59) 62 m.
Strikk til arb måler (31) 35 (39)
43 (47) 51 cm. Skift til lys grønn,
strikk ribb 4 p ribb.
Skift til korall, fell for ermehull og
strikk ribb som før i striper *8 p
korall, 4 p lys grønn*, gjenta fra
*-* til det er (3) 3 (4) 4 (4) 5
striper i lys grønn til sammen og
fell samtidig for ermehull, fell
først 5 m, fell videre annenhver p
(3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1,1
(3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1,1,1
(3,2,2,1,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1 m
= (33) 35 (38) 40 (43) 46 m.
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Når stripene er ferdig, strikkes
med korall til arb måler (40) 45
(49) 53 (59) 63 cm.
Fell for halsringning, fell først (5)
6 (7) 8 (9) 10 m, fell videre
annenhver p 3,2,2,1,1 m (alle
str) = (19) 20 (22) 23 (25) 27 m
igjen til skulder. Strikk til
forstykke er like langt som
bakstykke. Sett m på en hj.p.
Høyre (venstre) erme:
Legg opp (42) 48 (48) 54 (54)
54 m med korall (rød) på
strømpep nr 2 ½ og strikk rundt i
ribb *1 vr, 4 r, 1 vr* til det er
strikket (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm.
Hele ermet strikkes i denne
ribben, de økte m strikkes etter
hvert i ribb. Skift til p nr 3 og
maisgul (brun). Øk 1 m i beg av
p = merkem og strikkes hele
tiden vr. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 1 ½ cm til det
er til sammen (61) 67 (71) 77
(81) 85 m, samtidig som det
strikkes stripemønster slik: 4
omg maisgul (brun), (10) 12
(13) 14 (15) 16 cm brun
(maisgul).
Skift
til
maisgul
(brun), strikk 4 omg, skift til (lys
grønn)
petrol
og
strikk
stripemønster 8 omg lys grønn
(petrol) 4 omg grønn (korall) til
det er (3) 3 (4) 4 (4) 5 striper i
grønn
(korall)
til
sammen,
samtidig som det når ermet
måler (19) 22 (26) 30 (34) 38
cm felles for ermetopp slik:
Fell 11 m midt under ermet,
strikk fram og tilbake og fell i
hver
side
annenhver
p
(3,2,1,1,1,1,1,3,5)
3,2,1,1,1,1,1,1,3,6
(3,2,2,1,1,1,1,1,3,6)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,3,6
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,3,6)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,3,6 m. Fell
av de resterende m på en gang.
Når stripemønsteret er ferdig
strikkes resten av ermet i lys
grønn (petrol).
Montering:
Strikk
eller
mask
sammen
skuldrene. Sy sidesømmene. Sy i
ermene.

Halskant:
Strikk
opp
med
maisgul rundt halsåpningen ca
(99) 103 (107) 111 (117) 121 m
på p nr 2 ½ og strikk ribb 1 r, 1
vr fram og tilbake i striper: 4 p
maisgul, 2 p brun, 2 p korall, 2 p
brun, 2 p rød, strikk med brunt
til kanten måler (8) 8 (9) 9 (10)
10 cm. Brett kanten dobbel mot
vrangsiden og sy til.
Forkanter:
Plukk opp m med brun på p nr 2
½ langs venstre forkant, plukk
også op på halskanten, ca 1 m i
hver m, men hopp over hver
fjerde. Strikk rett fram og tilbake
2 p. Fell av med rette m fra
vrangsiden = 2 riller.
Strikk høyre forkant på samme
måte, men med (4) 4 (5) 5 (6) 6
knapphull jevnt fordelt, det første
(20) 22 (24) 26 (28) 30 cm fra
nedre kant (der fargen skifter til
korall), de andre jevnt fordelt
oppover. Lag knapphull ved å
felle 4 m som legges opp igjen
på neste p.
Lommer:
Det strikkes 2 like lommer, men
med forskjellige farger (venstre
lomme i parentes). Legg opp
(31) 31 (33) 33 (35) 35 m med
lys grønn (petrol). Strikk striper
2 p lys grønn (petrol) 2 p grønn
(korall) til det er (3) 3 (3) 4 (4) 4
striper i hver farge. Skift til p nr
2 ½ og petrol (rød) og strikk ribb
1 r, 1 vr til lommen måler (8) 8
(8) 10 (10) 10 cm. Fell av litt
stramt.
Sy lommene på i fargeskiftet
mellom rødt/korall (brun/grønn)
på forstykkene.
Sy i knapper.

Nr 17
Genser
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80)
cm
Hel lengde: (37) 41 (45) 49 (52)
cm
Ermelengde: (23) 27 (31) 35
(39) cm
Garn:
sandnes duett (55 % bomull, 45
% ull, 50 gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Flyblå 5962: (350) 350 (400)
450 (500) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
27-28 p mønster på p nr 4 = 10
cm i høyden
Tilbehør:
3 knapper.
Vr glattstrikk: vr på rettsiden, r
på vrangsiden.
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 152 (164) 172
(180) m på rundp nr 3½ og
strikk vrangbord 2 r, 2 vr til arb
måler (4) 4 (4) 4½ (4½) cm. På
siste omg felles jevnt fordelt til
(140) 148 (156) 164 (172) m.
Skift til p nr 4 og strikk videre
med denne inndelingen: (14) 16
(16) 18 (18) m vr glattstrikk,
mønster etter diagram (A) A (B)
B (C), (28) 32 (32) 36 (36) m vr
glattstrikk,
mønster
etter
diagram (A) A (B) B (C), (14) 16
(16) 18 (18) m vr glattstrikk.
OBS!
Diagram A og B: Beg som vist i
diagrammets høyre side for den
valgte str. Gjenta de markerte m
(vist i diagrammets venstre
side).

22

Når arb måler (22) 25 (28) 31
(34) cm (etter ca (50) 58 (66)
72 (80) p mønster) deles det til
ermehull ved å felle de 2
midterste m vr glattstrikk i hver
side = (68) 72 (76) 80 (84) m til
hver del, som strikkes ferdig for
seg.
Bakstykke:
Fell til ermehull annen hver p i
hver
side
(2,1,1)
2,1,1,1
(2,2,1,1) 2,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) m
= (60) 62 (64) 66 (68) m.
Når ermehullet måler (14) 15
(16) 17 (17) cm, settes de
midterste (24) 26 (26) 28 (28) m
på en hj.p og hver side strikkes
ferdig for seg. Samtidig felles til
skulder på hver p fra ermesiden
(6,6,6)
6,6,6
(6,6,7)
6,6,7
(6,7,7) m.
Forstykke:
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket, men samtidig felles
de 4 midterste m til splitt når det
er strikket 2 av de store
midtmønstre
se
pil
i
diagrammets høyre side, hvor
der felles for den valgte str. (det
må være der det kun er 4
mønster-m i midtmønsteret, slik
at alle mønster-m felles). Strikk
hver side ferdig for seg. De
resterende m fra midtmønsteret
strikkes nå i vr glattstrikk. Strikk
til arb er ca (5) 5 (5½) 6 (6) cm
kortere enn bakstykket. Fell mot
halsen, annenhver p (4,2,2,1,1)
5,2,2,1,1 (5,2,2,1,1) 5,3,2,1,1
(5,3,2,1,1) m. Fell til skulder i
samme høyde og likt som på
bakstykke.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48) m
på strømpep nr 3½. Strikk (4) 4
(4) 4½ (4½) cm vrangbord 2 r, 2
vr. På siste omg felles jevnt
fordelt til (38) 40 (42) 44 (44)
m. Skift til strømpep nr 4 og
strikk videre vr glattstrikk (strikk
gjerne
glattstrikk
fra
vrangsiden). Samtidig økes 2 m
under ermet når arb måler (6) 6
(5) 6 (8) cm, og videre med
(2½)
2½
(3)
3
(3)
cm
mellomrom i alt (7) 8 (9) 10 (10)
ggr = (52) 56 (60) 64 (64) m.

Når ermet måler (23) 27 (31) 35
(39) cm, felles 2 m under ermet.
Strikk videre frem og tilbake vr
glattstrikk samtidig som det
felles til ermetopp annenhver p i
hver
side
begge
sider
(3,2,1,1,1,1,2,2,2)
3,2,1,1,1,1,1,2,2,3
(3,2,2,1,1,1,1,2,2,3)
3,2,2,1,1,1,1,1,2,2,4
(3,2,2,1,1,1,1,1,2,2,4) m. Fell de
resterende (20) 20 (22) 22 (22)
m rett av. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Strikk opp m på p nr
3½ langs halsrigningen, (inkl.
bakstykkets hj.p m, hvor der
økes 1 m i ca hver 8. m) til i alt
ca (80) 84 (88) 92 (92) m.
Masketallet skal være delelig
med 4. Strikk vrangbord slik: 1
kantm (som strikkes r på alle p),
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* slutt
med 2 r, 1 kantm. Strikk til
vrangborden måler ca 3½-4 cm.
Fell av med r og vr m.
Splittkanter: Strikk opp på p nr
3½ m langs splittens høyre side.
Masketallet skal være delelig
med 4 + 2. Strikk 3 cm
vrangbord 2 r, 2 vr, slutt med 2
r. Fell av med r og vr m. Strikk
opp på samme måte langs
splittens venstre side, men lag 3
knapphull, som strikkes når
vrangborden måler 1 cm. Det
øverste 2-4 m fra kanten og de 2
øvrige jevnt fordelt.
Knapphull: Fell 1 m som legges
opp igjen på neste p. Sy kantene
fast i beg av splitten. Sy i
knappene. Sy i ermene.
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Strikk videre i glattstrikk til arb
måler 2 cm og øk 6 m jevnt
fordelt på siste omg = (164) 172
(184) 192 m. Strikk til arb måler
(4) 4 (5) 5 cm.
Sett et merke i hver side med =
(82) 86 (92) 96 m til hver del.
Del arb for ermehull ved å felle
av 6 m i hver side (= 3 m på
hver side av merkene).

Nr 18
Kort genser
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 64 (68) 72 cm
Hel lengde: (16) 17 (19) 20 cm
Ermelengde: (26) 30 (33) 36 cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Cyklamen 4600: (150) 150 (200)
250 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strømpep nr 2½ og 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Tilbehør:
Elastikk 2 cm bred i passe lengde
For- og bakstykke:
Legg opp (158) 166 (178) 186 m
på p nr 3. Strikk 2 cm rundt i
glattstrikk. Strikk 1 omg vr til
brettekant. Alle mål tas her fra.

Bakstykke:
=(76) 80 (86) 90 m
Strikk videre frem og tilbake i
glattstrikk. Fell til ermehull i hver
side annenhver p 3,2,1,1 m =
(62) 66 (72) 76 m. Strikk til arb
måler (14) 15 (17) 18 cm.
Fell av de midterste (30) 32 (34)
36 m. Strikk hver side ferdig for
seg og fell ytterligere annenhver
p 2,1 m = (13) 14 (16) 17 m til
skulder. Strikk til arb måler (16)
17 (19) 20 cm. Fell av. Strikk den
andre siden på samme måte, men
speilvendt.
Forstykke:
Strikk og fell for erme som på
ryggen. Når arb måler (11) 11
(13) 13 cm felles de midterste
(24) 26 (28) 30 m for hals og
hver side strikkes ferdig for seg.
Fell ytterligere annenhver p 3,2,1
m = (13) 14 (16) 17 m til
skulder. Strikk til arb måler (16)
17 (19) 20 cm. Fell av. Strikk den
andre siden på samme måte, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (44) 44 m på p
nr 3. Strikk rundt i vrangbord
med 2 r, 2 vr. Sett et merke der
omg beg og øk 1 m på hver side
av merket på hver 2 cm i alt (12)
14 (15) 17 ganger.
Strikk til arb måler (24) 28 (31)
34 cm. Strikk videre glattstrikk
samtidig som det økes (6) 8 (8)
8 m jevnt fordelt på første omg
= (70) 76 (82) 86 m. Strikk til
arb måler (26) 30 (33) 36 cm.
Fell av 6 m midt under ermet.
Ermetopp:
Strikk videre frem og tilbake i
glattstrikk. Fell i hver side
annenhver p 3,2,2,1 m. Strikk til
erme toppen måler (4) 5 (7) 9
cm.
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Fell i hver side annenhver p 6,7
m. Fell av.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sm på skuldrene. Sy i en
rynketråd øverst på ermetoppen
og rynk den til slik at den passer
til ermehullet. Sy i ermene. Brett
brettekanten mot vrangen og sy
til med løse sting.
Halskant:
Plukk opp rundt halsen ca 13 m
pr 5 cm på p nr 2½ og strikk 2
cm vrangbord med 2 r, 2 vr. Fell
av.
Roser:
Legg opp 30 m på p nr 3 og
strikk 2 omg rundt i glattstrikk.
Strikk 1 omg vr til brettekant.
Strikk videre (6) 6 (7) 8 cm
glattstrikk. Strikk 1 omg vr til
brettekant og 2 omg glattstrikk.
Fell av. Strikk 1 til på samme
måte.
Brett
brettekanten
inn
mot
vrangsiden og sy til med løse
sting. Rull rosen sammen og surr
en tråd på midten. Sy dem til
midt på forstykket, se foto.
Trekk i en elastikk i løpegangen
nede på genseren.

Nr 19
Jakke
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 71 (77) 80 (83)
cm
Hel lengde: (36) 40 (43) 46 (48)
cm
Ermelengde: (24) 27 (30) 34
(37) cm
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnmengde:
Lyng 4823: (200) 200 (250) 300
(350) gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp (176) 192 (208) 216
(224) m med rundp nr 3 og
strikk frem og tilbake i glattstrikk
(1. p er vrangsiden). Strikk til
arb måler (24) 26 (27) 30 (28)
cm.
På neste p felles til ermehull slik:
Strikk (39) 43 (46) 48 (50) m
(høyre forstykke), fell (10) 10
(12) 12 (12) m, strikk (78) 86
(92) 96 (100) m (bakstykke), fell
(10) 10 (12) 12 (12) m, strikk
(39) 43 (46) 48 (50) m (venstre
forstykke).
Legg arb til side og strikk ermer.

Ermer:
Legg opp (38) 42 (46) 48 (50) m
med strømpep nr 3, og strikk
rundt i glattstrikk.
Når det er strikket 1 cm, økes 1
m på hver side av omg første og
siste m.
Øk på samme måte hver (1½)
1½ (2) 2 (2) cm i alt 5 ggr,
deretter hver 1½ cm til det er
(66) 72 (78) 84 (90) m på omg
og ermet måler (24) 27 (30)
34 (37) m. Fell (10) 10 (12) 12
(12) m midt under ermet. Legg
arb til side, og strikk et erme til
på samme måte.
Raglanfelling:
= (268) 296 (316) 336 (356) m.
Strikk fra rettsiden slik: Strikk
høyre forstykkes (39) 43 (46) 48
(50) m, samtidig som det økes ut
jevnt fordelt til (52) 60 (62) 64
(68) m, strikk den siste m fra
forstykket sm med 1. m fra erme
(merkem), strikk ermets (56) 62
(66) 72 (78) m, strikk siste m fra
ermet sm med 1. m fra
bakstykke
(merkem),
strikk
bakstykkets (78) 86 (92) 96
(100) m, samtidig som det økes
jevnt fordelt til (89) 99 (119)
127 (131) m, strikk siste m fra
bakstykke sm med 1. m på erme
(merkem), strikk ermets (56) 62
(66) 72 (78) m, strikk siste m fra
erme sm med 1. m fra forstykke
(merkem),
strikk
venstre
forstykkes (39) 43 (46) 48 (50)
m, samtidig som det økes ut
jevnt fordelt til (52) 60 (62) 64
(68) m
= (305) 343 (375) 399 (423) m.
Sett et merke rundt merkem i
hver sammenføyning.
Strikk fra vrangsiden slik:
Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*
frem til merkem, som strikkes vr.
Strikk
glattstrikk
(vr)
over
ermets m. Strikk merkem vr,
strikk *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*
frem over bakstykkets m, slutt
med 1 vr, strikk merkem vr,
strikk glattstrikk (vr) over ermets
m, strikk merkem vr, strikk *1
vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med
1 vr.
Fell til raglan fra rettsiden slik:
Strikk vrangbord til 2 m før
merkem, ta 1 m løs av, 1 m r,
trekk den løse m over, strikk
merkem r, strikk 2 r sm.
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Strikk glattstrikk over ermets m
til 2 m før merkem, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over,
strikk merkem r, strikk 2 r sm,
strikk vrangbord til 2 m før neste
merkem, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, strikk merkem
r, 2 r sm, strikk glattstrikk over
ermets m til 2 m før merkem, ta
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, strikk merkem r, 2 r sm,
strikk forstykkes m i vrangbord.
= (297) 335 (367) 391 (415) m.
Strikk tilbake som m viser.
Fortsett med raglanfellinger på
annenhver p til det er felt i alt
(19) 22 (24) 26 (28) ggr.
Fell til halsringning i hver side
(10) 12 (14) 14 (16) m. Fell
ytterligere for hals på annenhver
p 5,4,3,2,1 m. Fortsett med
raglanfelling så langt som det er
mulig på forstykkene.
De resterende m settes på en
hj.p
Klipp av garnet.
Halskant:
Strikk opp ca 5 m pr 2 cm langs
halsringningens felte m OBS:
Over bakstykkets m reguleres m
jevnt fordelt til (33) 35 (45) 49
(51) m. Strikk vr tilbake.
Fell av med r m.
Hekla kanter:
Beg ved venstre skuldersøm.
1. omg: Hekle fm med heklenål
nr 2½ langs halsen, ned langs
forkanten, langs nederste kant,
og
opp
langs
den
andre
forkanten, ta sm med 1 kjm i 1.
fm.
2. omg: Hekle 1 fm, *3 lm, hopp
over 2-3 fm, 2 fm*, gjenta fra **. Slutt med 3 lm, hopp over 2-3
fm, 1 fm, 1 kjm i 1. fm.
3. omg: 2 lm (=1 st), 4 st i lmbuen, *hekle 2 fm sm til 1 fm, 5
st i neste lm-bue*, gjenta fra **, slutt med 2 fm sm til 1 fm, 1
kjm i 1. st.
Hekle på samme måte langs
ermekantene.
Sy i knapper.
Bruk lm-buene som knapphull.

Nr 20
Vest med roser
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde (66) 69 (72) 75 (79)
82 cm
Lengde, bak: (23) 26 (29) 32
(35) 38 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50
gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Lilla 4855: (100) 150 (150) 150
(200) 200 gram
Broderi:
kitten mohair: lime 9535,
vinrød 4836, cerise 4825 og rosa
4513.
Tilbehør:
1 knapp (diameter ca 28 mm)
Veiledende pinner:
Rundp nr 7, strømpep og rundp
nr 6.

Fortsett i vrangbord som m viser
(kantm strikkes r på alle p) til
det er strikket til sammen 5 p
vrangbord. Skift til p nr 7,
fortsett med glattstrikk, samtidig
som det på første p felles jevnt
fordelt til (45) 47 (48) 53 (54)
56 m (fell kun over vrangm).
Deretter legges opp nye m i hver
side i slutten av hver p:
(6,4,3,2,2) 6,4,3,2,2 (6,4,3,2,2)
6,3,3,2,2 (6,3,3,2,2) 6,3,3,2,2 m
i hver side. Fortsett å øke 1 m i
hver side (innenfor 1 kantm)
annenhver p (2) 3 (4) 5 (7) 8 ggr
= (83) 87 (90) 95 (100) 104 m.
Når arb måler (10) 12 (14) 16
(19) 21 cm, deles for ermehull
ved å felle 1 m på hver side av p
midterste (43) 45 (46) 49 (52)
54 m. Strikk hver del ferdig for
seg.
Bakstykke:
Fell til ermehull i hver side
annenhver
p
(3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1
(3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 m =
(27) 29 (30) 31 (32) 34 m. Når
ermehullet måler (12) 13 (14) 15
(15) 16 cm, settes de midterste
(13) 15 (16) 15 (16) 18 m på en
tråd til hals og hver side strikkes
ferdig for seg.
Fell samtidig til skulder på hver p
fra ermehullssiden (3,4) 3,4
(3,4) 4,4 (4,4) 4,4 m.
Venstre forstykke:
= (19) 20 (21) 22 (23) 24 m.
Fell
til
ermehull
som
på
bakstykket, men fell samtidig
ved halssiden fra rettsiden slik:
Strikk til det gjenstår 3 m, 1 m
løst av, 1 r, trekk den løse m
over, 1 kantm. Gjenta disse
fellingene hver 4. p i alt (4) 5 (6)
5 (5) 6 ggr. Fell til skulder ved
samme
høyde
som
på
bakstykket.

Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm.
For- og bakstykke:
Beg nederst på bakstykket. Legg
opp (50) 54 (54) 58 (62) 62 m
på p nr 6 og strikk vrangbord.
Første p er fra vrangsiden og
strikkes: 1 kantm, 1 vr, (2 r, 2
vr) ut p, avslutt med 2 r, 1 vr, 1
kantm.
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Høyre forstykke:
Strikkes som venstre, men
speilvendt. Fell til hals fra
rettsiden slik: Kantm r, 2 r sm,
strikk ut p.
Montering:
Sy skuldersømmene.
Kant: Strikk opp med rundp nr 6
langs
forstykkenes
nederste
kant, forkanter og halsfelling:
Beg ved vrangborden på venstre
side. Strikk opp ca (130) 138
(150) 158 (174) 186 m, avslutt
ved
bakstykkets
vrangbord
(bakstykkets vrangbord skal syes
sammen
med
forkantenes
vrangbord). M-tallet må være
delelig med 4 + 2. Strikk 5 p
vrangbord som på bakstykket,
men på 2. p strikkes et knapphull
i høyre forstykke (mellom siste
økning og første felling på
forstykket). Knapphull: Fell 2 m,
som legges opp igjen på neste p.
Fell av.
Ermehullskant: Strikk opp ca
(44) 48 (48) 52 (52) 56 m med
strømpep nr 6 rundt ermehullet.
Strikk 5 omg vrangbord (2 r, 2
vr). Fell av.
Sy i knapp.
Broderi: Rosene syes med
maskesting i 2 tråder kitten
mohair. Brodér en rose øverst i
bakstykkets venstre side (se
foto). Broder en rose på hvert
forstykke, men ta ikke med det
øverste bladet. Merk av rosens
omriss for å finne den beste
plassering på forstykket. På de
minste størrelsene må rosens
plasseres
helt
ut
mot
”sidesømmen” (det ytterste av et
eller flere blader kan evnt
utelates, hvis det ikke er plass til
hele bladet).
Maskesting:

For- og bakstykke:
Legg opp (108) 116 (124) 132
(136) 144 m på p nr 5½ og
strikk vrangbord med 2 r, 2 vr til
arb måler (5) 6 (6) 7 (7) 7 cm.
Strikk 1 omg vr og 1 omg r.
Sett et merke i hver side med
(54) 58 (62) 66 (68) 72 m til
hver del. Sett et merke midt på
forstykket og strikk mønster A
etter diagram over de 18
midterste m på forstykket, de
resterende
m
strikkes
i
glattstrikk. Strikk med denne
inndelingen til arb måler (26) 29
(32) 35 (38) 39 cm. Fell for
ermehull ved å felle 6 m i hver
side (= 3 m på hver side av
merkene).

Nr 21
Genser til gutt
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (73) 78 (80)
84 cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54)
56 cm
Ermelengde: (24) 28 (32) 34
(36) 40 cm
Garn:
sandnes palett (100 % ull,
superwash, 50 gram ca 100
meter)
Garnmengde:
Gråmelert 0571: (200) 250 (300)
300 (350) 350 gram

Bakstykke:
Strikk videre frem og tilbake i
glattstrikk, fell ytterligere til
ermehull på annenhver p 2,1,1 m
= (40) 44 (48) 52 (54) 58 m.
Strikk til arb måler (36) 40 (44)
48 (52) 54 cm. Fell av de
midterste (16) 16 (18) 20 (20)
22 m for nakken. Strikk hver del
ferdig for seg og fell ytterligere
på annenhver p mot nakken 1,1
m = (10) 12 (13) 14 (15) 16 m
til skulder. Strikk til arb måler
(38) 42 (46) 50 (54) 56 cm. Fell
av. Strikk den andre delen på
samme måte men speilvendt.
Forstykke:
Fortsett med mønster midt foran
som før. Strikk og fell til erme
som på bakstykket. Strikk til arb
måler (5) 6 (6) 7 (7) 7 cm før hel
lengde.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm

27

Fell de (14) 14 (16) 18 (18) 20
midterste m, og strikk hver del
ferdig for seg. Fell ytterligere
annenhver p mot halsen 2,1 m =
(10) 12 (13) 14 (15) 16 m til
skulder. Strikk til arb måler hel
lengde.
Fell av. Strikk den andre delen
på samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (28) 32 (36) 36 (40)
40 m på strømpep nr 5½ og
strikk rundt i vrangbord med 2 r,
2 vr til arb måler (4) 4 (5) 5 (5)
5 cm. Strikk 1 omg vr, 1 omg r.
Sett et merke der omg beg og et
merke midt på erme.
Strikk videre i glattstrikk og
mønster A etter diagram midt på
erme, samtidig som det økes 1 m
på hver side av merke under
erme hver (4) 6 (6) 4 (6) 5 cm til
det er (38) 40 (44) 48 (50) 52 m
på omg. Strikk til ermet måler
(24) 28 (32) 34 (36) 40 cm. Fell
6 m midt under ermet og strikk
videre
frem
og
tilbake
i
glattstrikk og mønster A som før.
Fell i hver side på annenhver p
med
2,1,1
m.
Strikk
til
ermetoppen måler (3) 4 (5) 6 (7)
8 cm og fell ytterligere i hver
side på hver annen p med 4,5 m.
Fell av. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Plukk opp rundt halsen på p nr
5½, ca 9 m pr 5 cm. Strikk (4) 4
(4) 5 (5) cm rillestrikk = 1 omg
vr, 1 omg r som gjentas. Fell av.

Nr 22
Jakke
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (72) 76 (80)
84 cm
Hel lengde: (23) 26 (29) 30 (32)
34 cm
Ermelengde: (24) 28 (32) 34
(36) 40 cm
Garn:
sandnes palett (100 % ull,
superwash, 50 gram ca 100
meter)
Garnmengde:
Multi lysregnbue 0584: (150)
150 (200) 200 (250) 300 gram

Bakstykke:
Legg opp (54) 58 (62) 66 (70)
74 m på p nr 5 og strikk
vrangbord slik: 1 kantm, (som
strikkes r på alle p) 1 r, *2 vr, 2
r*, gjenta fra *-* slutt med 2 vr,
1 r, 1 kantm. Strikk til arb måler
(7) 7 (8) 8 (9) 10 cm. Strikk 2 p
r = 1 rille, øk samtidig 1 m i hver
side.
Skift til p nr 5½ og strikk videre
glattstrikk med 1 kantm i hver
side til arb måler (11) 13 (15) 15
(16) 17 cm.
Fell for ermehull ved å felle 4 m i
hver side. Fell ytterligere til
ermehull annenhver p 2,1,1 m =
(40) 44 (48) 52 (56) 60 m.
Strikk til arb måler (21) 24 (27)
28 (30) 32 cm. Fell av de
midterste (16) 16 (18) 20 (22)
24 m for nakken. Strikk hver side
ferdig for seg og fell ytterligere
annenhver p mot nakken 1,1 m
= (10) 12 (13) 14 (15) 16 m til
skulder. Strikk til arb måler (23)
26 (29) 30 (32) 34 cm.
Fell av. Strikk den andre siden på
samme måte, men speilvendt.
Forstykke:
Legg opp (28) 30 (32) 34 (36)
38 m på p nr 5 og strikk
vrangbord slik: 1 kantm (som
strikkes r på alle p) 1 r, *2 vr, 2
r*, gjenta fra *-* slutt med (2
vr) 2 r (2 vr) 2 r (2 vr) 2 r og 1
kantm. Strikk til arb måler (7) 7
(8) 8 (9) 10 cm. Strikk 2 p r = 1
rille, øk samtidig 1 m i siden.
Skift til p nr 5½ og strikk videre
glattstrikk med 1 kantm i hver
side og mønster (ved forkanten)
etter diagram til arb måler (11)
13 (15) 15 (16) 17 cm.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 5½
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Tilbehør:
Glidelås
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Fell for ermehull ved å felle 4 m i
siden. Fell ytterligere til ermehull
på annenhver p 2,1,1 m = (21)
23 (25) 27 (29) 31 m.
Strikk videre som før til arb
måler (18) 21 (23) 23 (25) 26
cm.
Fell av (4) 4 (5) 6 (7) 8 m ved
forkanten.
Fell
ytterligere
annenhver p til halsringning
3,2,1,1 m. Strikk til arb måler
(23) 26 (29) 30 (32) 34 cm.
Fell
av.
Strikk
det
andre
forstykke på samme måte, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (28) 32 (36) 36 (40)
40 m på strømpep nr 5 og strikk
rundt i vrangbord med 2 r, 2 vr
til arb måler (7) 7 (8) 8 (9) 10
cm. Strikk 1 omg vr, 1 omg r og
øk samtidig jevnt fordelt til (32)
34 (38) 40 (42) 44 m. Sett et
merke der omg beg og et merke
midt på erme.
Strikk videre i glattstrikk og
mønster etter diagram midt på
erme, SAMTIDIG som det økes 1
m på hver side av merke under
erme hver (5) 6 (7) 6 (6) 7 cm til
det er (38) 40 (44) 48 (50) 52 m
i omg. Strikk til erme måler (24)
28 (32) 34 (36) 40 cm. Fell 6 m
midt under erme og strikk videre
frem og tilbake i glattstrikk og
mønster som før. Fell i hver side
annenhver p med 2,1,1 m. Strikk
til ermetoppen måler (3) 4 (5) 6
(7) 8 cm og fell ytterligere i hver
side annen hver p med 4,5 m.
Fell av. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Sy sammen på skuldrene og i
sidene
med
kantm
til
sømmemonn. Sy i ermene.
Plukk opp rundt halsen på p nr 5
ca 9 m pr 5 cm. Strikk (3) 3 (3)
4 (4) 4 cm rillestrikk, = alle p r.
Fell av. Sy i en passe lang
glidelås. Belegg: Legg opp ca.
(36) 40 (42) 42 (46) 48 m på p
nr 5½ og strikk frem og tilbake
ca 2 cm glattstrikk. Fell av.
Strikk et belegg til på samme
måte. Sy glidelåsbelegget til på
vrangsiden.

Leggvarmere

Skjørt

Størrelse:
(4-6) 8-10 (12-16) år

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12-14) år

Garn:
sandnes palett (100 % ull,
superwash, 50 gram ca 100
meter)

Plaggets mål:
Hoftevidde: (64) 68 (72) 76 (80)
cm
Hel lengde: (24) 26 (28) 30 (32)
cm

Garnmengde:
Rosamelert 0584:
(150) gram

(100)

100

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 5½
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp (40) 44 (48) m på p nr
5½. *Strikk 1 omg r, 1 omg vr, 1
omg r. Strikk videre 8 cm
vrangbord med 2 r, 2 vr*. Gjenta
fra *-* (2) 3 (4) ggr. Strikk 1
omg r, 1 omg vr, 1 omg r (= ca
(30) 40 (50) cm). Fell av. Strikk
en leggvarmer til på samme
måte.

Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram ca 100 meter)
Garnmengde:
Flyblå 6355: (150) 150 (200)
200 (250) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½
Tilbehør:
Strikk til å ha i livet
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Beg nederst.
Legg opp (140) 148 (156) 164
(172) m på p nr 3½ og strikk (3)
3 (4) 4 (5) cm frem og tilbake r
(= rillestrikk). Strikk videre rundt
slik: 1 omg r, vrangbord med 2 r,
2 vr til arb måler (6) 6 (8) 8 (10)
cm. Strikk 1 omg r, 1 omg vr, 1
omg r. Strikk vrangbord med 2 r,
2 vr til arb måler (10) 10 (13) 13
(16) cm. Strikk 1 omg r, 1 omg
vr, 1 omg r. Strikk vrangbord
med 2 r, 2 vr til arb måler (20)
22 (24) 26 (28) cm. Strikk 1
omg r hvor det felles jevn fordelt
til (132) 136 (138) 146 (152) m.
Strikk 1 omg vr, 3 cm glattstrikk,
1 omg vr til brettekant og 3 cm
glattstrikk. Fell av.
Montering:
Sy splitten til nede. Brett
brettekanten mot vrangen og sy
til med løse sting. Træ i strikken i
løpegangen.
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Nr 23
Vest i sisu og funny lux
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (51) 55 (60) 65 (70)
75 (80) cm
Hel lengde: (24) 26 (28) 30 (32)
34 (36) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
funny lux (100 % polyester, 50
gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
sisu:
Brun 3082: (50) 50 (50) 100
(100) 100 (100) gram
funny lux:
Brun 2494: (100) 100 (100) 150
(150) 150 (200) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strikkefasthet:
27 m rillestrikk på p nr 3 = 10
cm
Hele
plagget
strikkes
i
rillestrikk (1 p r på rettsiden,
1 p r på vrangsiden = 1 rille),
strikk vekselvis 1 rille funny
lux, 1 rille sisu.

For og bakstykke:
Legg opp (107) 117 (127) 137
(147) 157 (167) m med sisu på
p nr 3. Sett et merke med (69)
75 (81) 87 (93) 99 (105) m til
bakstykke og (19) 21 (23) 25
(27) 29 (31) m til hvert
forstykke. Strikk 1 p r fra
vrangsiden. Skift til funny lux
og strikk som forklart over,
samtidig som det legges opp i
hver side av arb annenhver p
(5,3,2,1)
5,3,2,1
(6,3,2,1)
6,3,2,1
(6,3,2,1)
6,3,2,1
(6,3,2,1) m, deretter 1 m hver
fjerde p til det er (34) 39 (41) 43
(45) 48 (51) m på hvert
forstykke.
Strikk til arb måler (13) 14 (15)
16 (17) 18 (19) cm. Fell 8 m i
hver side til ermehull (4 m på
hver side av merket).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (61) 67 (73) 79 (85) 91 (97)
m. Strikk som før, samtidig som
det felles for ermehull i hver side
annenhver p (3,2,1) 3,2,1,1
(4,2,1,1)
4,3,1,1
(4,3,2,1)
4,3,2,1,1 (4,3,2,1,1,1) m = (49)
53 (57) 61 (65) 69 (73) m.
Strikk til arb måler (24) 26 (28)
30 (32) 34 (36) cm. Fell de
midterste (23) 25 (25) 27 (27)
29 (29) m til nakke = (13) 14
(16) 17 (19) 20 (22) m til hver
skulder. Sett skulderm på en
hj.p.

Nr 24
Tunika med rund sal
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (54) 58 (62) 66 (70)
74 (78) cm
Hel lengde, målt midt foran: (48)
52 (56) 60 (64) 68 (72) cm
Garn:
sandnes mini duett (55 %
bomull, 45 % ull, 50 gram = ca
175 meter)
Garnmengde:
Brun 3381: (150) 150 (150) 200
(200) 200 (250) gram
Korall 4316: 50 gram alle str
Lilla 4762: 50 gram alle str
Maisgul 2104: 50 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på nr 3 = 10 cm i
bredden

Forstykkene:
Fell
for
ermehull
som
på
bakstykket, samtidig som det
skråfelles midt foran ved å felle 1
m i beg av annenhver p 2 ggr,
deretter 1 m hver fjerde p
(annenhver rille) til det er = (13)
14 (16) 17 (19) 20 (22) m til
skulder. Strikk til forstykket er
like langt som bakstykket.
Strikk andre forstykke på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Mask
eller
strikk
sammen
skuldrene.
Hekle to snorer av luftmasker
med dobbel tråd, en tråd i hver
kvalitet. Sy en snor fast på hvert
forstykke
like
under
der
skråfellingen begynner.
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For- og bakstykke:
Legg opp (176) 188 (200) 212
(228) 240 (252) m med brun på
p nr 3 og strikk *1 omg vr, 1
omg r*. Gjenta fra *-* til det er
8 riller. Strikk mønster etter
diagram A. OBS: På mønsteromg
nr 32 (og tilsvarende omg
diagram B) strikkes kast og 2 m
rett sammen med maisgul.
Strikk ferdig diagram, reguler mtallet på neste omg til (178) 188
(200) 210 (230) 240 (252) m og
strikk glattstrikk i brunt.
Sett et merke i hver side med
(89) 94 (100) 105 (115) 120
(126) m på hver del. I tillegg
settes et merke i (18.) 20. (20.)
20. (22.) 22. (24.) m fra
sidemerkene på begge sider,
både foran og bak = 4 merker
for felling.

Strikk til arbeidet måler (12) 13
(14) 16 (17) 17 (19) cm. Fell 1
m på hver side av merkene for
felling slik. Strikk (15) 17 (17)
17 (19) 19 (21) m, ta 1 m løs av,
1 r, trekk den løse m over, strikk
1 merkem, 2 r sammen, strikk til
2 m før neste merkem, gjenta
fellingen, gjenta fellingen på
andre del = 8 m felt. Gjenta
denne fellingen hver (6) 7 (7) 7
(6) 7 (7) cm til det er felt til
sammen (4) 4 (4) 4 (5) 5 (5)
ganger = (146) 156 (168) 178
(190) 200 (212) m.
Strikk til arbeidet måler (37) 40
(43) 46 (50) 53 (57) cm. Fell for
ermehull. Strikk til 3 m før
sidemerket, fell 6 m, strikk til 3
m før det andre sidemerket, fell
6 m.
Strikk hver del for seg og fell
ytterligere for ermehull i hver
side annenhver p (2,1,1) 2,1,1
(3,1,1) 3,1,1 (3,1,1,1) 3,1,1,1
(3,1,1,1) m = (59) 64 (68) 73
(77) 82 (88) m. Sett m på en
hjelpep og strikk tilsvarende på
andre del.
Rund sal:
Nå legges det opp m til ermer.
Strikk med brunt, først m på ene
stykket, legg opp (37) 40 (44)
47 (51) 54 (56) m, strikk m på
andre stykket, legg opp (37) 40
(44) 47 (51) 54 (56) m = (192)
208 (224) 240 (256) 272 (288)
m. Skift til p nr 2 ½, og strikk 1
omg vr, 1 omg r*. Gjenta fra *-*
til det er 4 riller. Skift til p nr 3
og strikk mønster etter diagram
B og fell som diagrammet viser.
Strikk mønster etter diagram til
arb måler ca 1 cm før hel lengde.
På siste omg felles jevnt fordelt
til (90) 100 (104) 110 (114) 118
(122) m.
Skift til p nr 2 ½, og strikk med
brunt *1 omg vr, 1 omg r*.
Gjenta fra *-* til det er 3 riller.
Fell av med vrange m.

Strikkefasthet:
12 m glattstrikk med easy på p
nr 8 = 10 cm
22 m glattstrikk med smart på p
nr 3 ½ = 10 cm

Nr 25
Guttegenser
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 (8) 10-12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 68 (73) 78 (83)
88 cm
Hel lengde: (33) 37 (41) 45 (49)
53 cm
Ermelengde: (20) 24 (28) 32
(36) 40 cm
Garn:
easy (100 % australsk merinoull,
50 gram = ca 51 meter)
smart (100 % ull, superwash.
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde, genser og lue:
easy:
Brun 3181: (200) 250 (250) 300
(350) 400 gram
smart:
Blå 5846: (100) 100 (100) 100
(150) 150 gram
Turkis: 6733: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Eplegrønn 8615: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundp nr 7 og 8
Strømpepinner nr 3 og 3 ½
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For- og bakstykke:
Legg opp (78) 84 (90) 96 (102)
108 m med easy på p nr 7.
Strikk 1 r, 2 vr til arb måler 5
cm.
Skift til p nr 8 og sett et merke i
hver side med (39) 42 (45) 48
(51) 54 m til hver del. Strikk
(13) 13 (13) 16 (16) 19 m
glattstrikk, (14) 17 (20) 17 (20)
17 m ribb som før, (25) 25 (25)
31 (31) 37 m glattstrikk, (14) 17
(20) 17 (20) 17 m ribb som før,
(12) 12 (12) 15 (15) 18 m
glattstrikk.
1. omg: Strikk glattstrikk der det
er
glattstrikk,
i
ribbfeltet
strikkes: 2 vr, *1 r løs av, 2 vr*.
Gjenta fra *-*.
2. omg: Glattstrikk som før, i
ribbfeltet strikkes: 2 vr, *1 r, 2
vr*. Gjenta fra *-*.
Gjenta disse 2 omg til arb måler
(19) 22 (25) 28 (31) 34 cm.
Fell for ermehull slik: Strikk (37)
40 (43) 46 (49) 52 m, fell 5 m,
strikk (34) 37 (40) 43 (46) 49 m,
fell 5 m. Strikk hver del ferdig for
seg.
Bakstykke:
= (34) 37 (40) 43 (46) 49 m.
Strikk fram og tilbake, de 3
første og 3 siste m strikkes hele
tiden r. Fell videre for ermehull i
begge sider annenhver p 1,1 m
innenfor de 3 rette kantm = (30)
33 (36) 39 (42) 45 m.
Strikk til arb måler (33) 37 (41)
45 (49) 53 cm. Sett m på en
hj.p.
Forstykke:
= (34) 37 (40) 43 (46) 49 m.
Strikk og fell for ermehull som på
bakstykket. Strikk til arb måler
(26) 30 (31) 36 (40) 43 cm. Del
arb for splitt midt foran ved å
felle (0) 1 (0) 1 (0) 1 m midt
foran. Strikk hver del ferdig for
seg.

Strikk fram og tilbake til splitten
måler (3) 4 (4) 4 (5) 5 cm. Fell
for halsringning slik: Fell først 5
m, strikk fram og tilbake og fell
annenhver
p
(1,1,1)
2,1,1
(3,1,1) 3,1,1 (3,1,1,1) 3,1,1,1 m
= (7) 7 (8) 9 (10) 11 m til
skulder. Strikk til forstykke er
like langt som bakstykke. La m
være på p.
Strikk andre side på samme
måte, men speilvendt.
Mask
eller
strikk
sammen
skuldrene.
Ermer:
Ermene strikkes i smart. Legg
opp (36) 39 (42) 42 (42) 45 m
med eplegrønn på strømpep nr
3. Strikk ribb *1 vr, 1 r, 1 vr*
Gjenta fra *-*. Etter 2 omg
eplegrønn, skift til blå og strikk
til ribben måler 5 cm.
Øk på siste omg jevnt fordelt til
(40) 44 (48) 50 (52) 54 m. Skift
til strømpep nr 3 ½ og strikk
stripemønster slik: *4 omg
turkis, 2 omg eplegrønn, 8 omg
blå, 2 omg turkis, 4 omg
eplegrønn, 8 omg blå*. Første m
er merkem og strikkes hele tiden
vr. Øk 1 m på hver side av
merkem ca hver 2 cm til i alt
(58) 62 (66) 72 (76) 80 m.
Strikk mønster til ermet måler
hel lengde, fell 11 m midt under
ermet og strikk ermetopp fram
og tilbake. Fell i hver side
annenhver p 4,2 m, deretter 1 m
(5) 6 (7) 8 (9) 10 ggr, deretter
3,5 m. Fell av det resterende m
på en gang.
Strikk et erme til på samme
måte.
Hette:
Strikk opp m med easy på p nr 8
rundt halsen, og reguler m-tallet
til (38) 40 (44) 46 (48) 52 m.
Strikk fra rettsiden: 1 kantm, 2
vr, 1 r løs av, 2 vr, 1 r løs av, 2
vr. Strikk glattstrikk til det
gjenstår 9 m. Avslutt med 2 vr, 1
r løs av, 2 vr, 1 r løs av, 2 vr, 1
kantm.
Vrangsiden: 1 kantm, 2 r, 1 vr,
2 r, 1 vr, 2 r, glattstrikk til det
gjenstår 9 m, 2 r, 1 vr, 2 r, 1 vr,
2 r, 1 kantm.

Strikk fram og tilbake med denne
inndeling og øk 2 m midt bak ca
hver 4 cm i alt (3) 3 (4) 4 (4) 4
ganger.
Strikk til hetten måler (20) 22
(24) 25 (26) 28 cm. Brett arb
sammen på midten og strikk m
sammen rettside mot rettside,
samtidig som det felles av.
Splitt og hettekant:
Begynn nede i høyre splittside,
strikk opp m med eplegrønn
smart på p nr 3 langs splitt,
rundt hetten og ned venstre
splitt, ca 12 m pr 5 cm (= ca 2 m
i hver m). M-tallet må være
delelig på 3 + 2 m. Vend og
strikk ribb fra vrangsiden: *2 vr,
1 r*, avslutt med 2 vr. Strikk 2 p
eplegrønn, skift til blå, på første
p lages 1 knapphull i splitten på
venstre side, lag knapphull ved å
felle 2 m, som legges opp igjen
på neste p, strikk 2 p ribb, fell av
med rette og vrange m.
Sy i ermene slik at de ligger
under
rillekanten
langs
ermehullet.
Sy i knapp.

Lue
Størrelse:
(1-2) 4-8 (10-12) år
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 3 og 3 ½
Legg opp (90) 102 (114) m med
blå på p nr 3. Strikk 10 omg ribb
1 r, 2 vr.
Skift til p nr 3 ½ og strikk ribb i
striper *4 omg turkis, 2 omg
eplegrønn, 8 omg blå, 2 omg
turkis, 4 omg eplegrønn, 8 omg
blå*. Gjenta fra *-* hele tiden.
Strikk til luen måler (19) 21 (23)
cm eller ønsket lengde. Fell på
neste omg 1 m i alle vrange felt.
Strikk 8 omg 1 r, 1 vr. Strikk 2 r
sammen omg ut. Fortsett med
glattstrikk 6 omg uten felling,
strikk deretter 2 r sammen omg
ut, 3 omg glattstrikk uten felling,
trekk
tråden
gjennom
de
resterende m og fest godt.
Lag en dusk og sy den fast i
toppen.
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Nr 26
Topp med sølvkanter
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (59) 68 (76) cm
Hel lengde: (34-36) 42-44 (5052) cm
Garn:
sandnes mini alpakka (100 %
ren alpakka, 50 gram = ca 150
meter)
london sølv (20 gram = 150 m)
Garnmengde:
sandnes mini alpakka
Gammelrosa 4622: (150) 200
(200) gram
london sølv: 1 nøste alle str
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 3½
Heklenål nr 2½
Strikkefasthet:
26 m mønsterstrikk på p nr 3½
= 10 cm
Mønster:
1.omg: *4 r, 2 r sm, 1 kast, 3 r,
1 kast, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk
den løse m over*. Gjenta fra *-*
omg rundt.
2.omg: Rett.
3.omg: *5 r, 1 kast, 3 r, 1 kast,
ta 1 m r løs av, 1 r, 2 r sm, 1
kast, 1 r*. Gjenta fra *-* omg
rundt.

4.omg: Rett.
5.omg: *Sett 2 m på hj.p foran
arb, 2 r, strikk m fra hj.p r, 2 r, 1
kast, ta 2 m r løs av på en gang,
1 r, trekk de løse m over, 1 kast,
2 r*. Gjenta fra *-* omg rundt.
6.omg: Rett.
Gjenta 1.-6.omg.
Bak - og forstykke:
Legg opp (154) 176 (198) m
med mini alpakka, på rundp nr
3 og strikk rundt i 1 r, 1 vr til
vrangborden måler (9) 11 (13)
cm. Skift til rundp nr 3½, og
strikk mønster.
Når arb måler (21-23) 27-29
(33-35) cm, deles til ermehull
ved å felle 4 m i hver side (de 4
m skal være over en flette slik at
mønsteret blir likt i hver side).
Hver del strikkes ferdig for seg,
= (73) 84 (95) m til hver del.
Strikk mønsteret videre frem og
tilbake, pass på at mønster-p
kommer på rettsiden.
Bakstykke:
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden rett.
Fell til ermehull i hver side,
annenhver p (1,1,1) 2,1,1,1
(2,2,1,1) m = (67) 74 (83) m.
Pass på at det er like mange kast
som fellinger på p.
Når ermehullet måler (14) 16
(18) cm, felles de midterste (35)
38 (43) m til hals, og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell til skulder på hver p fra
ermehullsiden
(5,5,6)
6,6,6
(6,7,7) m.
Forstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykket = (67) 74 (83) m.
Når ermehullet måler (4) 5 (5)
cm, felles de midterste (15) 18
(23) m til hals, og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell til halsringning annenhver p
3,2,2,1,1,1 m.
Fell til skulder i samme høyde
som på bakstykket.
Montering:
Sy sammen skuldersømmene.
Hekle med mini alpakka, 1 omg
fm langs halsringningen. M-tallet
må være delelig med 6.

Skift til london sølv, og hekle
vifter med heklenål nr 2½ slik: 1
kjm i første fm, *hopp over 2 fm,
hekle 7 st i neste fm, hopp over
2 fm, 1 kjm i neste fm*. Gjenta
fra *-* omg rundt, ta sm med 1
kjm i første kjm.
Hekle samme kant rundt begge
ermehull.
Hekle en snor av lm med london
sølv og heklenål nr 2½.
Trekk
snoren
gjennom
det
ytterste hullmønster og knytt
foran.

Nr 27
Vest i ribb
Størrelse:
(2) 4-7 (8-10) 11-12 år
Plaggets mål:
Overvidde*: (54) 57 (64) 71 cm
Hel lengde: (38) 40 (44) 49 cm
* Vesten kan strekkes mye.
Strikk den str du pleier, men vær
oppmerksom på at ribben ikke
må strikkes for stramt.
Garn:
sandnes alpakka (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 110 m)
Garnmengde:
Lys blå 6211: (150) 150 (200)
200 gram
Veiledende pinner:
Nr 4
Heklenål nr 3
Strikkefasthet:
24 m ribb, lett utstrakt, på p nr 4
= 10 cm
Bakstykke:
Legg opp (65) 71 (79) 87 m på p
nr 4 og strikk ribb. 1. p er fra
vrangsiden og strikkes slik:
Str: (2) år 1 kantm r, 1 r, *1 vr,
3 r*, gjenta fra *-* ut p, avslutt
med 1 vr, 1 r, 1 kantm r.
Fortsett med ribb som m viser,
kantm strikkes r på alle p.
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Str: 4-7 (8-10) 11-12 år: 1
kantm r, 2 r, *1 vr, 3 r*, gjenta
fra *-* ut p, avslutt med 1 vr, 2
r, 1 kantm r. Fortsett med ribb
som m viser, kantm strikkes r på
alle p.
Når arb måler (25) 26 (28) 32
cm, felles 1 m i hver side. Beg
deretter fellinger til ermehull på
neste p fra rettsiden:
Str: (2) år
1. p: Ta første m løst av (dvs.
med tråden bak arbeidet), 1 vr, 1
r, 3 vr sm, strikk ribb som m
viser til det gjenstår 6 m: 3 vridd
vr sm, 1 r, 1 vr, 1 r.
2. p: Ta første m vr løst av (dvs.
med tråden foran arbeidet),
strikk som m viser ut p.
Str: 4-7 (8-10) 11-12 år.
1. p: Ta første m løst av (dvs.
med tråden bak arbeidet), 1 vr, 1
r, 1 vr, 1 r, 3 vr sm, strikk ribb
som m viser til det gjenstår 8 m:
3 vridd vr sm, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr,
1 r.
2. p: Ta første m vr løst av (dvs.
med tråden foran arbeidet),
strikk som m viser ut p.
Gjenta disse to p i alt (3) 3 (5) 5
ggr = (51) 57 (57) 65 m.
Fortsett rett opp i ribb, men ta
fortsatt første m på hver p løst
av fra rettsiden, og vr løst av fra
vrangsiden.
Strikk til ermehullet måler (10)
11 (13) 14 cm, fell de midterste
(25) 27 (27) 31 m til hals og
strikk hver side ferdig for seg.
Strikk til ermehullet måler (13)
14 (16) 17 cm. Sett de siste (13)
15 (15) 17 m på en hj.p.
Forstykke:
Strikk som på bakstykket til
ermehullet måler (6) 7 (8) 8 cm.
Fell de midterste 11 m til hals og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ved halssiden, annenhver p,
ytterligere (3,2,1,1) 3,2,1,1,1
(3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1 m. Strikk
rett opp til ermehullet har
samme
høyde
som
på
bakstykket.
Legg
forog
bakstykke sammen, rettside mot
rettside, og strikk 1 m fra hver
skulder p r sm, samtidig som det
felles av.

Heklet volang:
Hekle picoter langs hver side av
3 vr ”felt” med rette m på
forstykket. Beg øverst, midt på
forstykke.
Hekle
først
ned
gjennom den ene halvdel av den
rette m. Fest tråden med 1 kjm,
hekle picot slik: *3 lm, 1 fm i 1.
lm, hopp over 1 m/p, 1 kjm i
hver av de neste 2 m/p*. Hekle
fra *-* til det er heklet ca (10)
11 (12) 13 cm, men avslutt med
kun én kjm. Fortsett med 3 lm, 1
fm i 1. lm, vend arb og hekle 1
kjm i samme m/p som forrige
kjm, men i maskens andre
halvdel.
Fortsett
med
slike
picoter opp langs hele denne side
slik at picotene fra hver side
kommer over hverandre. Fell av.
Hopp over 1 r m på hver side av
midten, og hekle deretter på
samme måte i neste rette m i
hver side. Avslutt disse to radene
picoter ved samme høyde som
den midterste.
Montering:
Sy sidesømmene.
Hekle 1 omg picoter rundt langs
halsfellingen. Hekle som foran på
forstykket med 2 kjm mellom
hver picot, og hekle picoter og
kjm slik at kanten ligger glatt og
verken strammer eller bølger.
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