1513
GARDEROBEFAVORITTER

DIY
everywhere

La deg inspirere av vår
DIY-kolleksjon, som speiler
flere av sesongens trender.
Det kan fort bli til flere nye
favoritter i garderoben.
Se etter Vanskelighetsgrad
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Hefte 1513 Nr 1
Hettegenser
Størrelse:
(S) M (L)
Plaggets mål:
Overvidde: ca (115) 124 (130) cm
Hel lengde: (56) 58 (60) cm
Vidde nederst: (84) 94 (108) cm
Erme til erme: (120) 125 (130) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)

Garnmengde:
Gråmelert 1032: (550) 600 (700)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 9
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
11 masker og 15 pinner glattstrikk
på pinne nr 9 = 10 cm og 10x10
cm
Genseren strikkes på tvers i ett
stykke fra erme til erme
Genseren strikkes i glattstrikk,
og vrenges med vrangsiden ut
ved montering
Alle mål tas fra oppleggskant på
erme

Legg opp (27) 29 (31) masker på
rundpinne nr 9 og strikk 5 pinner
rett frem og tilbake (= rillestrikk).
Sett et merke rundt den midterste
masken med (13) 14 (15) masker
på hver side = merkemaske som
strikkes i vrang-glattstrikk (vrang
på rettsiden, rett på vrangsiden).
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig når arbeidet måler (5) 7
(5) cm økes 1 maske på hver side
av
merkemasken.
Gjenta
økningen hver (2½.) 2½. (3.) cm i

alt 15 ganger, samtidig når
arbeidet måler (29) 28 (26) cm
økes det 1 maske i hver side.
Gjenta økningen hver 1 cm i alt (4)
5 (6) ganger, øk videre 10,10,10
masker i hver side annenhver
pinne.
Strikk videre i glattstrikk med 6
masker rillekant i hver side slik: 5
masker rillestrikk (rett på alle
pinner), 1 maske vrang glattstrikk
(vrang på rettsiden, rett på
vrangsiden).
NB: Strikk rillekant speilvendt i
andre siden, rillemasker alltid
ytterst.

OBS!
Husk
økning
ved
merkemaske.
Strikk til arbeidet måler (49) 51
(53) cm = (125) 129 (133) masker.
Fell merkemasken, og strikk hver
del videre for seg.
Bakstykke:
= (62) 64 (66) masker.
Fortsett
med
rillekant
og
glattstrikk, samtidig som det felles
1 maske ved nakke annenhver
pinne i alt 2 ganger = (60) 62 (64)
masker.
Strikk til arbeidet måler (68) 71
(74) cm.

Øk 1 maske ved nakke annenhver
pinne i alt 2 ganger = (62) 64 (66)
masker.
La maskene være på pinnen og
strikk forstykke.
Forstykke:
= (62) 64 (66) masker.
Fortsett
med
rillekant
og
glattstrikk, samtidig som det felles
1 maske ved hals annenhver
pinne i alt 5 ganger = (57) 59 (61)
masker.
Strikk til arbeidet måler (65) 67
(70) cm.
Øk 1 maske ved hals annenhver
pinne i alt 5 ganger = (62) 64 (66)
masker.
La maskene være på pinnen.
Fortsett som før og strikk sammen
bakstykke og forstykke, samtidig
som det legges opp 1 maske
mellom stykkene = merkemaske
som strikkes i vrang-glattstrikk
(vrang på rettsiden, rett på
vrangsiden).
Fortsett med merkemaske og
rillekant til arbeidet måler (76) 79
(79) cm.
Fell 1 maske på hver side av
merkemasken. Gjenta fellingen
hver (2½.) 2½. (3.) cm i alt 15
ganger, samtidig når arbeidet
måler (81) 86 (92) cm felles
10,10,10 maskere i hver side
annenhver pinne.
Fell videre 1 maske i hver side.
Gjenta fellingen hver 1 cm i alt (4)
5 (6) ganger.
OBS!
Husk
felling
ved
merkemaske.
Strikk til arbeidet måler (118) 123
(128) cm.
Strikk 5 pinner rillestrikk.
Fell av.
Hette:
Legg opp (8) 8 (10) masker på
rundpinne nr 9. Strikk glattstrikk og
rillekant frem og tilbake slik: (=
vrangsiden) 4 masker rillestrikk
(rett på alle pinner), 1 rett, strikk
vrang ut pinnen. Vend og strikk
glattstrikk til det gjenstår 5 masker,
1 vrang, 4 masker rillestrikk.
Strikk med denne inndelingen
samtidig som det økes 7,6,6
masker annenhver pinne i motsatt
side av rillekant = (27) 27 (29)
masker

Øk 1 maske i motsatt side av
rillekant. Gjenta økningen hver 4.
cm i alt 3 ganger = (30) 30 (32)
masker.
Strikk til arbeidet måler 17 cm fra
oppleggskant.
Fell 1 maske i motsatt side av
rillekant. Gjenta fellingen hver 1
cm i alt 13 ganger = (17) 17 (19)
masker.
Strikk til arbeidet måler 32 cm fra
oppleggskant.
Fell av.
Strikk 1 del til, men speilvendt.
Montering:
Vreng arbeidet med vrangsiden ut.
Sy sammen i ett under ermene og
for- og bakstykke.
Sy sammen hetten midt bak, med
rillekant langs ansiktet.
Sy hetten til genseren.

Hefte 1513 Nr 2
Lang damejakke med
lommer
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 97 (103) 111 (118)
123 (129) cm
Hel lengde: (84) 85 (86) 87 (88) 89
(90) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lys beige 2544: (350) 350 (400)
400 (450) 450 (500) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne nr
4½ = 10 cm
Strikk alltid siste maske rett og
ta alltid første maske løs av som
om den skulle strikkes rett

For- og bakstykke:
Legg opp (141) 153 (165) 177
(187) 195 (203) masker på
rundpinne nr 4½ og strikk 8 cm
vrangbord frem og tilbake slik:
(1. pinne = vrangsiden) Ta første
maske løs av som om den skulle
strikkes rett, 1 rett, *1 vrang, 1 rett,
gjenta fra *-* slutt med 1 rett.
Sett et merke 16 masker inn fra
hver side til forkanter.
Strikk glattstrikk innenfor 16
masker vrangbord i hver side til
arbeidet måler ca 57 cm, likt for
alle størrelser.
Fell 1 maske fra rettsiden mot
forkant slik:

Strikk 16 masker vrangbord, 2
vridd rett sammen, strikk til det
gjenstår 18 masker, slutt med 2 rett
sammen og 16 masker vrangbord.
Gjenta fellingene hver (3.) 3. (2½.)
2½. (2½.) 2½. (2½.) cm ytterligere
(3) 3 (4) 4 (4) 4 (4) ganger.
Strikk til arbeidet måler 68 cm, likt
for alle størrelser.
Del arbeidet i hver side med (31)
34 (36) 39 (42) 44 (46) masker til
hvert forstykke og (71) 77 (83) 89
(93) 97 (101) masker til bakstykke
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (71) 77 (83) 89 (93) 97 (101)
masker.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(81) 82 (83) 84 (85) 86 (87) cm.
Skråfell til skulder på hver pinne fra
ermehullsiden (6,7,7,7) 7,7,8,8
(8,8,8,8) 8,9,9,9 (9,9,9,9) 9,9,10,10
(9,10,10,10) masker.
Arbeidet måler ca (84) 85 (86) 87
(88) 89 (90) cm.
Fell de resterende (17) 17 (19) 19
(21) 21 (23) maskene til nakke.
Høyre forstykke:
= (31) 34 (36) 39 (42) 44 (46)
masker.
Strikk glattstrikk innenfor 16
masker vrangbord mot forkant, og
gjenta fellingene til det er felt
ytterligere (4) 4 (4) 4 (6) 6 (7)
ganger og det gjenstår (27) 30 (32)
35 (36) 38 (39) masker.
Strikk til arbeidet måler (81) 82 (83)
84 (85) 86 (87) cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden
som på bakstykke og arbeidet
måler ca (84) 85 (86) 87 (88) 89
(90) cm.
Venstre forstykke:
= (31) 34 (36) 39 (42) 44 (46)
masker.
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 34 (36) 36 (38) 40
(40) masker på strømpepinne nr
4½, og strikk 8 cm vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.

Strikk glattstrikk, samtidig som det
økes 12 masker jevnt fordelt = (44)
46 (48) 48 (50) 52 (52) masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Strikk til erme måler 14 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (11.) 11.
(8.) 7. (6.) 5. (4.) cm til i alt (48) 50
(54) 56 (60) 64 (66) masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Lommer:
Legg opp 19 masker på pinne nr
4½, og strikk 14 cm glattstrikk frem
og tilbake, innenfor 1 kantmaske i
hver side.
Strikk deretter 2 cm vrangbord
som på for- og bakstykke.
Fell av i vrangbord.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Sy på lommene med skjulte sting,
se foto.

Hefte 1513 Nr 3
Lue
Størrelse:
One size
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE, TYNN
MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Rust 3355: 100 gram
Veiledende pinner:
Liten rundpinne og strømpepinne
nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm

Legg opp 128 masker på
rundpinne nr 3, og strikk glattstrikk
rundt til arbeidet måler 24 cm fra
rullekant.
Skift til strømpepinne nr 3.
Fell slik:
1. omgang: *Ta 1 maske løs av
pinnen, 1 rett, trekk den løse
masken over, strikk 28 rett, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt, i alt 4 ganger.
2. omgang: Strikk rett omgangen
rundt.
Gjenta 1.-2. omgang, men med 2
masker mindre mellom fellingene
for hver fellingsomgang til det
gjenstår 24 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene, og fest den
godt.

Hefte 1513 Nr 4
Flettegenser
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 90 (100) 110 (120)
130 cm
Hel lengde: (48) 49 (50) 52 (54) 56
cm
Ermelengde:
58
cm
(med
oppbrett), eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Lys grå 1044: (250) 300 (350) 350
(400) 450 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
24 masker mønster på pinne nr
4½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (192) 216 (240) 264
(288) 312 masker på rundpinne nr
4½. Sett et merke rundt 1 maske i
hver side, med (95) 107 (119) 131
(143)
155
masker
mellom
merkene.
Strikk diagram rundt til arbeidet
måler (32) 32 (32) 33 (34) 35 cm.
Fell merkemasken i hver side og
strikk hver del ferdig for seg.
Pass på at videre flettevridninger
kommer på rettsiden.
Bakstykke:
= (95) 107 (119) 131 (143) 155
masker.
Strikk diagram frem og tilbake, og
fell videre annenhver pinne
(4,3,2,1,1,1)
4,3,2,1,1,1
(4,4,2,2,1,1)
5,4,2,2,1,1
(5,4,2,2,1,1,1)
5,4,2,2,1,1,1

masker til ermehull = (71) 83 (91)
101 (111) 123 masker.
Strikk til arbeidet måler (48) 49
(50) 52 (54) 56 cm.
Fell av.
Forstykke:
= (95) 107 (119) 131 (143) 155
masker.
Strikk som på bakstykke.
Ermer:
Legg opp (60) 60 (60) 60 (60) 60
masker på strømpepinne nr 4½.
Strikk diagram til erme måler 20
cm. Sett et merke rundt første
maske = merkemaske.
Øk 1 maske på hver side av
merkemasken. Gjenta økningene
hver (6.) 5. (4½.) 3½. (3.) 3. cm til i
alt (72) 74 (76) 80 (84) 86 masker.
De nye maskene strikkes i
diagram etter hvert.
Strikk til ermet måler 58 cm, eller
ønsket lengde. Fell merkemasken,
og strikk videre frem og tilbake.
Pass på at videre flettevridninger
kommer på rettsiden.
Fell til ermetopp i begynnelsen av
hver
pinne
(4,3,2,1,1,1,5,5,7)
4,3,2,1,1,1,5,6,7 (4,4,2,2,1,1,5,5,7)
5,4,2,2,1,1,5,6,7
(5,4,2,2,1,1,1,6,6,7)
5,4,2,2,1,1,1,3,5,5,7 masker
Fell av 13 skuldermasker.
Montering:
Sy sammen ca (8) 9 (10) 11 (12)
13 cm i hver side til skulder.
Sy i ermene.

Hefte 1513 Nr 5
Tykk stripete jakke med
sjalskrage
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 102 (110) 118 (126)
134 cm
Hel lengde: Ca (70) 71 (73) 73 (74) 75
cm
Ermelengde: 51 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull, 50
gram = ca 70 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair, 15
% ull, 25 % silke, 50 gram = ca 280
m)
Garnmengde:
FRITIDSGARN
Lys blå 5930: (200) 200 (200) 250
(250) 300 gram
Natur melert 2641: (100) 100 (100)
150 (150) 150 gram
Støvet petrol 7212: (100) 100 (100)
100 (150) 150 gram
Lys gråmelert 1042: 150 gram alle
størrelser
SILK MOHAIR
Lys grå 1032: 150 gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 8 og 9
Strikkefasthet:
10 masker glattstrikk og ca 15
pinner/omganger på pinne nr 9 = 10 x
10 cm
Plagget strikkes med 1 tråd i hver
kvalitet slik:
Strikk med 1 tråd/samme farge hele
tiden i SILK MOHAIR, og strikk
stripemønster med 4 farger i
FRITIDSGARN.
VIKTIG TIPS!
Veksle med å skifte farge i
FRITIDSGARN fra 3-9 masker inn fra
forkantene, og fra 7-19 masker etter
sidemerkene/ inn bakstykke. Ved å
skifte tråd helt tilfeldig, blir det en fin
stripe effekt, og en unngår trådskifte
på samme sted, og det blir enklere og
finere å feste trådene litt spredt, og litt
inn fra sidene under montering.
Stripemønster:
FRITIDSGARN
*3 pinner lys blå.
4 pinner lys gråmelert.

3 pinner natur melert.
5 pinner støvet petrol.
4 pinner lys blå.
6 pinner lys gråmelert.
5 pinner natur melert.
3 pinner støvet petrol*, gjenta fra *-*
hele arbeidet.
Første
og
siste
maske
er
kantmaske og strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (77) 85 (93) 101 (109) 117
masker med 1 tråd SILK MOHAIR og
1 tråd lys blå FRITIDSGARN på
rundpinne nr 8.
Strikk 3 pinner vrangbord slik:
(1. pinne = vrangsiden) 1 kantmaske,
1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra **, slutt med 1 kantmaske.
Sett et merke i hver side med (15) 17
(19) 21 (23) 25 masker til hvert
forstykke og (47) 51 (55) 59 (63) 67
masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 9.
Strikk glattstrikk og stripemønster
frem og tilbake innenfor 1 kantmaske i
hver side til arbeidet måler (48) 48
(48) 47 (47) 47 cm.
Fell 4 masker i hver side til ermehull
(= 2 masker på hver side av
merkene).
Legg arbeidet til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (26) 26 (28) 28 (30) 30
masker med 1 tråd SILK MOHAIR og
1 tråd lys blå FRITIDSGARN på
strømpepinne nr 8.
Strikk 8 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang i stripemønster, med trådskifte
litt spredt som på for- og bakstykke.
Skift til strømpepinne nr 9.
Sett et merke midt under erme. Strikk
glattstrikk
og
fortsett
med
stripemønster, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av merke
når arbeidet måler 10 cm.
Gjenta økningene hver (10.) 8. (8.) 6.
(6.) 5. cm til i alt (36) 38 (40) 42 (44)
46 masker.
Strikk til erme måler 51 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 4 masker under erme (= 2 masker
på hver side av merke).
Legg arbeidet til side, og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett alle delene inn på rundp nr 9 =
(133) 145 (157) 169 (181) 193
masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Fortsett
med
glattstrikk
og
stripemønster etter stripeinndeling
på for- og bakstykke, samtidig som

det felles til raglan på hver side av
merkene slik:
*1. felling: Strikk til 2 masker før
merke, ta 1 maske rett løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over, 2 rett
sammen = 8 masker felt.
Strikk 1 pinne uten felling.
2. felling: Fell på samme måte, men
kun over ermemaskene = 4 masker
felt.
Strikk 1 pinne uten felling*.
Gjenta fellingene fra *-* til det er felt i
alt (14) 15 (16) 17 (18) 19 ganger over
ermemaskene, og (7) 7 (8) 8 (9) 9
ganger over for- og bakstykkets
masker = (49) 57 (61) 69 (73) 81
masker.
Fell av de midterste 17 maskene til
nakke.
Sett de resterende (32) 40 (44) 52
(56) 64 maskene på en hjelpepinne til
skuldre.
Montering:
Strikk (8) 10 (11) 13 (14) 16 masker
fra for- og bakstykke sammen i hver
side til skuldre.
Pass på at ermetoppen faller fint over
skuldrene.
Sy sammen under ermene.
Sjalskrage:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over ca hver
5. maske/pinne med 1 tråd SILK
MOHAIR og 1 tråd lys blå
FRITIDSGARN på rundpinne nr 8
langs venstre forstykke, strikk opp
(13) 13 (15) 15 (17) 17 masker langs
nakken, og strikk opp langs høyre
forstykke,
tilsvarende
venstre
forstykke, ca (149) 151 (155) 155
(157) 159 masker.
Masketallet må være delelig med 2+1.
Strikk ca 9 cm vrangbord frem og
tilbake som på for- og bakstykke.
Strikk sjalskrage med forkortede
rekker slik:
Strikk til det gjenstår (30) 32 (32) 34
(36) 38 masker i den ene siden, vend,
1 kast, strikk til det gjenstår (30) 32
(32) 34 (36) 38 masker i den andre
siden, vend 1 kast.
Fortsett på samme måte, men la det
gjenstår 7 masker mer i hver side for
hver vending til det er vendt i alt 7
ganger i hver side.
OBS! Kastene regnes ikke som
masker.
Kragen måler ca 20 cm, målt midt bak
i nakken.
Strikk 1 pinne over alle maskene,
samtidig som kastene strikkes
sammen med neste maske for å
unngå hull i arbeidet.
Fell av i vrangbord.

Hefte 1513 Nr 6
Oversize jakke med dyp
raglan og stikklommer
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL-XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (105) 112 (118) 124 (131)
cm
Hel lengde: ca (71) 72 (73) 74 (75) cm
Ermelengde: (35) 34 (33) 32 (31) cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse
mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair, 15
% ull, 25 % silke, 50 gram = ca 280
m)
Garnmengde:
Oker 2035: (250) 300 (300) 350 (350)
gram
Tilbehør:
7 knapper
Hjelmtvedt K351939
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6 og 7
Pinne nr 4 til lommepose
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk med dobbelt
garn på pinne nr 7 = 10 cm
17 masker vrangbord med dobbelt
garn på pinne nr 6 = 10 cm
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
med enkel tråd = 10 cm
Første
og
siste
maske
er
kantmaske og strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (129) 137 (145) 153 (161)
masker med dobbelt garn på
rundpinne nr 6. Strikk 7 pinner
vrangbord frem og tilbake slik: (1.
pinne = vrangsiden) 1 kantmaske, *1
vrang, 1 rett*, gjenta fra *-*, slutt med
1 vrang, 1 kantmaske.
Skift til rundpinne nr 7.
Strikk 1 pinne rett, samtidig som det
økes (16) 17 (18) 19 (20) masker
jevnt fordelt på første pinne slik:

Strikk 4 masker, øk 1 maske (ta opp
tråden mellom 2 masker og strikk den
vridd rett), *8 rett, øk 1 maske*, gjenta
fra *-*, slutt med 5 rett = (145) 154
(163) 172 (181) masker.
Strikk glattstrikk innenfor 1 kantmaske
i hver side til arbeidet måler 15 cm.
Del arbeidet for å strikke åpning til
stikklommer på forstykkene slik:
Strikk 12 cm glattstrikk innenfor 1
kantmaske i hver side over de ytterste
(26) 28 (30) 32 (34) maskene i hver
side.
Strikk 12 cm glattstrikk innenfor 1
kantmaske i hver side over de
resterende (93) 98 (103) 108 (113)
maskene.
Sett alle delene inn på samme
rundpinne.
Sett et merke i hver side med (36) 38
(40) 42 (44) masker til hvert forstykke
og (73) 78 (83) 88 (93) masker til
bakstykke.
Strikk glattstrikk innenfor 1 kantmaske
i hver side til arbeidet måler ca 38 cm.
Fell 8 masker i hver side til ermehull
(= 4 masker på hver side av
merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (34) 36 (36) 38 (38) masker
med dobbelt garn på strømpepinne nr
6, og strikk 4 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 7, strikk
glattstrikk, samtidig som det økes
(16) 16 (18) 18 (20) masker jevnt
fordelt på 1. omgang = (50) 52 (54) 56
(58) masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av merke
hver 3. cm til i alt (66) 68 (70) 72 (74)
masker.
Strikk til erme måler (35) 34 (33) 32
(31) cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (245) 258 (271) 284 (297) masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Strikk glattstrikk innenfor 1 kantmaske
i hver side og fell til raglan ved hvert
merke fra rettsiden slik:
Strikk til 3 masker før merke, ta 1 rett
løs av, 1 rett, trekk den løse masken
over, 2 rett, 2 rett sammen = 8 masker
felt.
Gjenta fellingene hver 4. pinne
ytterligere 6 ganger = (189) 202 (215)
228 (241) masker.

Fell videre til raglan annenhver pinne
(6) 7 (9) 10 (11) ganger = (141) 146
(143) 148 (153) masker.
Fell til raglan annenhver pinne
ytterligere 4 ganger, samtidig som
det felles i begynnelsen på hver pinne
mot hals (5,3,2,1) 6,3,2,1 (6,3,2,1)
6,4,2,1 (6,4,2,2) masker = (11) 12 (12)
13 (14) masker felt i hver side.
Fell av de resterende (87) 90 (87) 90
(93) maskene.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne på rundpinne nr 6 med
dobbelt garn langs forkant = ca (81)
83 (85) 87 (89) masker.
Strikk 3 cm vrangbord som nede på
for- og bakstykke.
Fell av i vrangbord.
Høyre forkant:
Strikk som venstre forkant, men med
7 knapphull jevnt fordelt når kanten
måler ca 1 cm.
Det nederste ca
3
cm
fra
oppleggskant og det øverste i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 masker som legges
opp igjen på neste pinne.
Halskant:
Strikk opp ca (105) 107 (109) 109
(111) masker langs hals og forkanter
på rundpinne nr 6 med dobbelt garn.
Strikk ca 4 cm vrangbord som nede
på for- og bakstykke.
Husk det siste knapphullet.
Lommepose:
Strikk opp ca 24 masker fra rettsiden
langs lommeåpningen på forstykke,
og 24 masker langs lommeåpningen
på bakstykke med enkel tråd på pinne
nr 4.
Fordel maskene på 4 pinner, og strikk
ca 16 cm glattstrikk rundt. Fell av.
Sy lommeposen sammen i bunnen,
langs avfellingskant.
Strikk en lommepose til på samme
måte i den andre siden.
Sy i knapper.

Hefte 1513 Nr 7
Kort genser i dobbelt
garn
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (93) 100 (108) 115 cm
Hel lengde: (53) 55 (57) 59 cm
Overermsvidde: (30) 32 (34) 35
cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Støvet petrol 7212: (150) 200
(250) 250 gram
SILK MOHAIR
Støvet lys blå 7521: (100) 150
(150) 200 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker glattstrikk med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 6 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (148) 160 (172) 184
masker med 1 tråd i hver kvalitet
på rundpinne nr 6. Strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (74)
80 (86) 92 masker til hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(33) 34 (35) 36 cm.
Fell 6 masker i hver side (= 3
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.

Ermer:
Legg opp (34) 38 (40) 42 masker
med 1 tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 6, og strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt 2 masker midt
under erme.
Strikk glattstrikk og øk 1 maske på
hver side av merke. Gjenta
økningene hver 6. cm i alt 7
ganger = (48) 52 (54) 56 masker.
Strikk til erme måler 46 cm, eller
ønsket lengde. Fell 6 masker midt
under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett alle deler inn på samme
rundpinne = (220) 240 (256) 272
masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen
begynner høyre side av bakstykke.
Strikk 2 rett, 1 vrang, *strikk
glattstrikk til 3 masker før merke, 1
vrang, 4 rett, 1 vrang*, gjenta fra ** slutt med 1 vrang, 2 rett ved siste
merke. Strikk 5 omganger med
denne inndelingen.
Strikk 2 rett, 1 vrang, ta 1 maske
løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, *strikk glattstrikk til 5
masker før merke, 2 rett sammen,
1 vrang, 4 rett, 1 vrang, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over*, gjenta fra *-*
slutt med 2 rett sammen, 1 vrang,
2 rett før siste merke = 8 masker
felt. Gjenta fellingene annenhver
omgang i alt (18) 20 (21) 22
ganger, samtidig når det gjenstår
5 fellinger (= (116) 120 (128) 136
masker) settes de midterste (12)
14 (14) 16 maskene på forstykke
på en hjelpepinne.
Strikk frem og tilbake og fell i hver
side annenhver pinne (3,2,1,1,1)
3,2,2,1,1
(3,2,2,2,1)
3,3,2,2,1
masker.
La maskene være på pinnen.
Halskant:
Ta maskene på pinnen og strikk
opp masker rundt halsen. Strikk 1
omgang glattstrikk samtidig som
masketallet reguleres til (80) 82
(86) 90 masker. Strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Hefte 1513 Nr 8
Jakke strikket på tvers
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (104) 110 (116) 122
cm + ca 10 cm rullekanter.
Vidde nede (122) 126 (132) 138
cm+ ca 10 cm rullekanter på hver
side foran
Hel lengde: (82) 83 (84) 85 cm,
målt midt foran
Ermelengde: 44 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALFA (94 % ull, 6 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Mørk gråmelert 1053: (900) 950
(1000) 1050 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
13 masker glattstrikk i bredden og
17 pinner i høyden på pinne nr 7 =
10x10 cm
Kantmaske:
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele tiden
rett
Jakken strikkes på tvers
Øk 1 maske ved å ta opp tråden
mellom to masker og strikk den
vridd rett.

Bakstykke:
Begynn i siden.
Legg opp 95 masker på rundpinne
nr 7 og strikk 1 pinne vrang =
vrangsiden. Strikk glattstrikk frem
og tilbake innenfor 1 kantmaske i
hver side samtidig som det økes
1 maske innen for 1 kantmaske i
høyre side (= skulder) *annen hver
pinne 2 ganger og hver 4. pinne 1

gang*, gjenta fra *-* til i alt (108)
109 (110) 111 masker og arbeidet
måler (21) 22 (24) 25 cm.
Strikk (10) 11 (10) 11 cm (=
nakke). Fell motsvarende innenfor
1 kantmaske i høyre side (=
skulder)
ved
å
strikke
1
kantmaske, 2 rett sammen til i alt
95 masker. Fell av slik at kanten
ikke strammer.
Venstre forstykke:
Begynn i siden.
Legg opp 95 masker. Strikk
forkortede rekker slik: Strikk 1
kantmaske, 12 vrang (1. pinne =
vrangsiden), vend, 1 kast, 12 rett,
1 kantmaske, vend.
1 kantmaske, 24 vrang, (kastet
strikkes sammen med neste
maske slik at det ikke blir hull),
vend, 1 kast, strikk rett til det
gjenstår 1 maske, 1 kantmaske,
vend.
Strikk på denne måten med 12
masker mer for hver gang til det
ikke er flere masker og arbeidet
måler ca 8 cm på det bredeste
(nede).
Strikk og øk som på
bakstykke, samtidig som det på 3.
pinne strikkes slik: Strikk 1
kantmaske, øk 1 maske, strikk til
det gjenstår (41) 42 (44) 45
masker (som settes på en
hjelpepinne), del arbeidet for
lomme og legg opp 24 nye masker
til lommefor.
Strikk og øk som før til det er økt
(12) 13 (13) 13 masker på skulder
samtidig når lommeåpningen
måler 14 cm felles de 24 nye
lommemaskene og la maske hvile.
Sett de (41) 42 (44) 45 masker på
pinne nr 7 og strikk frem og tilbake
glattstrikk med 1 kantmaske i hver
side til det er like langt som det
andre stykket (like mange pinner).
Sett alle maskene inn på samme
pinne og strikk frem og tilbake som
før til i alt (108) 109 (110) 111
masker og arbeidet måler (21) 22
(24) 25 cm (oppe).
Legg opp 7 nye masker i høyre
side til krage = (115) 116 (117)
118 masker.
Høyre forstykke:
Begynn i siden.
Strikkes som
venstre,
speilvendt.
Strikk 1 pinne vrang.

men

Strikk 1 kantmaske, 12 rett, vend,
1 kast, 12 vrang, 1 kantmaske,
vend og strikk på denne måten
med 12 masker mer for hver gang
til det ikke er flere masker og
arbeidet måler ca 8 cm på det
bredeste (nede). Strikk og øk som
på bakstykke, samtidig som det
på 3. pinne strikkes (41) 42 (44)
45 masker (som settes på en
hjelpepinne). Klipp av garnet.
Legg opp 24 nye masker til
lommefor som felles ved samme
lengde som på venstre forstykke.
Strikk over de (41) 42 (44) 45
masker til samme lengde. Fortsett
videre over alle maskene og øk
som før = (115) 116 (117) 118
masker.
Sett alle (230) 232 (234) 236
masker inn på samme pinne.
Strikk 15 cm frem og tilbake i
glattstikk samtidig som det økes
14 masker jevntfor delt på 4. pinne
over de nye kragemaskene.
Fell av slik at kragen ikke
strammer.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 masker
på strømpepinne nr 7 og strikk 10
cm glattstrikk rundt.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Øk 1 maske på hver side av
merkemaske.
Gjenta økningene hver 3½. cm i
alt 8 ganger = (44) 46 (48) 50
masker
Strikk til arbeidet måler 44 cm,
eller ønsket lengde.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy kragen til i nakken, den skal
brettes utover.
Sy lommeforet til på vrangsiden.
Sy sidesømmen pent sammen
kant i kant (maskesting) men la
der være en åpning på ca (17) 18
(19) 20 cm til erme. Sy i ermene.
Frynser langs kanten nede:
20 cm lange frynser ferdig knyttet,
4 tråder i hver frynse.
Klipp 48 cm lange frynser og brett
2 og 2 på midten.
Knytt ca 6 frynser pr 10 cm.

Nr 9

SKJERF
Hefte 1513, DIY
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
Ca 25 x 220 cm
Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
Garnmengde:
Lys grå melert 1032: 350 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 9
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
11 masker glattstrikk på pinne nr 9
= 10 cm
Mønster:
1. pinne (= vrangsiden): Vrang.
2. pinne: 1 rett, *ta 5 masker løs
av med tråden på forsiden, 1 rett*,
gjenta fra *-* pinnen ut.
3. pinne: Vrang.
4. pinne: 3 rett, ta den løse tråden
fra 2. pinne og strikk den rett
sammen med neste maske, *5
rett, ta den løse tråden fra 2. pinne
og strikk den rett sammen med
neste maske*, gjenta fra *-* pinnen
ut, slutt med 3 rett.
5. pinne: Vrang.
6. pinne: Ta 3 masker løs av med
tråden på forsiden, 1 rett, *ta 5
masker løs av med tråden på
forsiden, 1 rett*, gjenta fra *-* slutt
med å ta 3 masker løs av med
tråden forsiden.
7. pinne: Vrang.
8. pinne: *Ta den løse tråden fra
6. pinne og strikk den rett sammen
med neste maske, 5 rett*, gjenta
fra *-* slutt med å ta den løse
tråden fra 6. pinne og strikk den
rett sammen med neste maske.
Gjenta 1. – 8. pinne.
Ta alltid første maske rett løs av
og strikk siste maske rett

Legg opp 27 masker på rundpinne
nr 9.
Strikk mønster frem og tilbake
innenfor 1 maske i hver side til
arbeidet måler ca 220 cm.
Fell av.

Genser med bie mønster

4. pinne: *1 rett i underliggende
maske, 1 rett*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 rett i underliggende maske.
Gjenta 1. – 4. pinne.

Størrelse:
(S) M (L) XL

Kantmaske:
Rett på alle pinner

Hefte 1513 Nr 10

Plaggets mål:
Overvidde: (118) 122 (129) 133
cm
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 cm
Ermelengde: 40 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
TWEED
Lys beige 2544: (300) 300 (350)
350 gram
SILK MOHAIR
Oker 2035: (150) 150 (150) 200
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
11 masker mønster på pinne nr 6
= 10 cm
Mønster rundt:
1. omgang: Vrang.
2. omgang: *1 rett, 1 rett i
underliggende maske*, gjenta fra
*-* omgangen rundt.
3. omgang: Vrang.
4. omgang: *1 rett i underliggende
maske, 1 rett*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
Gjenta 1. – 4. omgang.
Mønster frem og tilbake:
1. pinne: (= vrangsiden) Rett.
2. pinne: *1 rett, 1 rett i
underliggende maske*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 rett.
3. pinne: Rett.

For- og bakstykke:
Legg opp (130) 134 (142) 146
masker med 1 tråd av hver kvalitet
på rundpinne nr 6 og strikk 6 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (65)
67 (71) 73 masker til hver del.
Strikk mønster til arbeidet måler
(40) 41 (42) 43 cm.
Del arbeidet i sidene og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (65) 67 (71) 73 masker.
Forsett med mønster frem og
tilbake, samtidig som det legges
opp 1 ny maske i hver side til
kantmaske.
Strikk til arbeidet måler (55) 57
(59) 61 cm.
Skråfell til skulder i hver side fra
ermesiden
(4,5,5,5)
4,5,5,5
(5,5,5,6) 5,5,5,6 masker, samtidig
når arbeidet måler (57) 59 (61) 63
cm settes de midterste (21) 23
(23)
25
maskene
på
en
hjelpepinne til nakke og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell ytterligere annenhver pinne
mot nakke 2,2 masker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (65) 67 (71) 73 masker.
Strikk på samme måte som på
bakstykke til arbeidet måler (53)
55 (57) 59 cm.
Sett de midterste (13) 15 (15) 17
maskene på en hjelpepinne til hals
og strikk hver side for seg.
Fell ytterligere annenhver pinne
mot
hals
2,2,2,1,1 masker,
samtidig når arbeidet måler (55)
57 (59) 61 cm skråfelles det til
skulder på samme måte som på
bakstykke.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (22) 22 (24) 24 masker
med 1 tråd av hver kvalitet på

strømpepinne nr 6 og strikk 2 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemaske.
Strikk mønster rundt til arbeidet
måler 6 cm.
Øk 1 maske på hver side av
merkemaske.
Gjenta økningene hver (8.) 6½.
(6½.) 5. cm i alt (5) 6 (6) 7 ganger
= (32) 34 (36) 38 masker, de nye
maskene strikkes i mønster.
Strikk til arbeidet måler 40 cm,
eller ønsket lengde.
Fell løst av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner
og strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne, i alt ca (68) 68
(72) 72 masker.
Masketallet må være delelig med
4.
Strikk 14 cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Fell av i vrangbord.

Hefte 1513 Nr 11

Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

Flettegenser

Ermer:
Legg opp (30) 30 (32) 34 (36)
masker på strømpepinne nr 7 og
strikk 6 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 9,
samtidig som det økes jevnt
fordelt til (38) 38 (40) 42 (44)
masker.
Sett et merke midt under erme.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler
47 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under ermet (=
4 masker på hver side av merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 99 (103) 110 (118)
cm
Hel lengde: (50) 50 (52) 54 (56)
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: (550) 600 (650)
700 (750) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 7,
8 og 9
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
11 masker glattstrikk på pinne nr 9
= 10 cm
22 masker flette på pinne nr 9 =
14 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (100) 108 (112) 120
(128) masker på rundpinne nr 7 og
strikk 8 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Skift til rundpinne nr 9.
Sett et merke i hver side med (50)
54 (56) 60 (64) masker til
forstykke, (50) 54 (56) 60 (64)
masker til bakstykke og rundt de
midterste
16
maskene
på
forstykke.
Strikk diagram over de midterste
maskene
på
forstykke,
og
glattstrikk over de resterende
maskene.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (31) 31 (31) 32 (33)
cm.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merke).

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 9 =
(150) 158 (166) 178 (190) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning = 4 merker.
Fortsett
med
diagram
og
glattstrikk, samtidig som det felles
til raglan ved hvert merke ved å
strikke 2 vridd rett sammen før
merke og 2 rett sammen etter
merke = 8 masker felt.

Strikk fellingene hver 4. omgang i
alt (3) 2 (2) 2 (2) ganger = (126)
142 (150) 162 (174) masker.
Fell ytterligere annenhver omgang
(4) 6 (7) 8 (9) ganger = (94) 94
(94) 98 (102) masker.
Sett de midterste (10) 10 (10) 12
(12) maskene på en hjelpepinne til
hals. Strikk omgangen rundt.
Klipp av tråden.
Begynn ved halsen, og strikk
videre frem og tilbake.
OBS! Pass på at pinnen med
flettevridning
og
raglanfelling
kommer på rettsiden.
Fell ytterligere 2,1,1,1 masker i
begynnelsen av hver pinne,
samtidig som raglanfellingen
fortsetter der det er mulig til det er
felt i alt (11) 12 (13) 14 (15)
ganger over bakstykkets masker.
OBS! Strikk som maskene viser
der det ikke er nok til en hel flette.
La maskene være på pinne til
hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner
og strikk opp 1 maske i hver
maske på pinne nr 8.
Strikk 1 omgang rett, samtidig
som masketallet reguleres til (62)
62 (64) 64 (66) masker.
Masketallet må være delelig med
2.
Strikk 14 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord

Hefte 1513 Nr 12
Genser med bue bak
Størrelse:
(S-M) M-L (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (120) 130 (140) cm
Hel lengde bak: (85) 87 (89) cm
Hel lengde foran: (63) 65 (67) cm
Ermelengde: (46) 46 (47) cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SURI ALPAKKA (96 % baby suri
alpakka, 4 % polyamid, 50 gram =
ca 130 meter)
Garnmengde:
Mørk gråmelert 1053: (300) 400
(450) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Heklenål nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk på pinne nr 6
= 10 cm
1 hst = 2 lm
2 hst sammen:
Hekle 1 hst, men trekk tråden kun
gjennom 2 løkker, hekle 1 hst i
neste hst, og trekk tråden gjennom
alle 4 løkkene.
For- og bakstykke:
Legg opp (10) 12 (14) masker på
rundpinne nr 6, og strikk vrang
tilbake.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
legg opp 2 masker i slutten av
hver pinne i hver side i alt (15) 17
(19) ganger = (70) 80 (90) masker.
Øk ytterligere 1 maske innenfor 1
maske i hver side (7) 6 (4) ganger
= (84) 92 (98) masker.
Sett et merke i hver side =
bakstykke.
Legg opp (10) 12 (14) masker i
slutten av hver pinne i hver side

(2) 2 (2) ganger = (124) 140 (154)
masker.
Legg opp til slutt (44) 42 (42)
masker i slutten av pinnen = (168)
182 (196) masker. Ta sammen
med bakstykkets masker og strikk
glattstrikk rundt.
Strikk til arbeidet måler (42) 43
(44) cm fra merket i sidene.
Fell 4 masker i hver side til
ermehull (= 2 masker på hver side
av merke).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) masker på
pinne nr 6 og strikk 3 cm
vrangbord rundt 3 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk rundt og øk 1
maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (6.) 5½.
(6.) cm til i alt (46) 48 (50) masker.
Strikk til erme måler (46) 46 (47)
cm, eller ønsket lengde.
Fell 4 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (244) 262 (280)
masker.
Omgangen begynner ved en
sammenføyning på bakstykke.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det strikkes 2 vrang
sammen i hver sammenføyning.
Sett et merke rundt 5 masker i
hver sammenføyning = merke,
som hele tiden strikkes 1 vrang, 1
rett, 1 vrang, 1 rett, 1 vrang.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk 2 rett sammen etter hvert
merke, ta 1 maske løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over før
hvert merke = 8 masker felt.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang ytterligere (12) 13 (14)
ganger = (136) 146 (156) masker.
Fell de midterste 12 maskene på
forstykke til hals.
Strikk frem og tilbake, pinnen
begynner ved halsen.
Fell ytterligere 2 masker i
begynnelsen av hver pinne til hals,
samtidig som det felles til raglan
annenhver pinne ytterligere 4
ganger og det gjenstår 2 masker
mellom merkene på hvert erme.

På neste pinne fra rettsiden, felles
det til raglan som før, men over
ermemaskene strikkes det 2 rett
sammen.
Strikk tilbake.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Hekle ca (70) 76 (80) hst med
heklenål nr 4½ rundt halsen,
begynn med 2 lm og ta sammen
med 1 kjm i 2. lm.
Hekle 4 omganger med 1 hst i
hver hst, men hekle i bakerste
maskeledd og ta sammen hver
omgang med 1 kjm.
Klipp av tråden og fest den godt.
Kant nederst:
Hekle opp ca (158) 164 (170) hst
med heklenål nr 4½ rundt for- og
bakstykke, begynn med 2 lm og ta
sammen med 1 kjm i 2. lm.
1. omgang: Hekle 1 hst i hver hst,
men hekle i bakerste maskeledd,
til 2 hst før merke, hekle 2 hst
sammen 2 ganger, gjenta ved det
andre merke.
2. omgang: Hekle 1 hst i hver hst
til 1 hst før merke, hekle 2 hst
sammen, gjenta ved det andre
merke.
3. – 5. omgang: Hekle 1 hst i hver
hst.
Klipp av tråden og fest den godt.

Hefte 1513 Nr 13
Genser med grafisk og
etnisk mønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL-XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 96 (102) 108 (120)
132 cm
Hel lengde: (54) 54 (55) 55 (56) 56
cm
Ermelengde: (46) 45 (43) 42 (41)
40 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
LINE
Natur 1012: (300) 350 (400) 400
(450) 500 gram
TWEED
Svart 1100: (50) 50 (100) 100
(100) 100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (180) 192 (204) 216
(240) 264 masker på rundpinne nr
4 med LINE natur og strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (91)
97 (103) 109 (121) 133 masker til
forstykke og (89) 95 (101) 107
(119) 131 masker til bakstykke.
Begynn på forstykke ved pil for
valgt størrelse og strikk diagram A.
Fortsett med diagram B, samtidig
når arbeidet måler ca (40) 39 (39)
38 (38) 37 cm, deles arbeidet ved
merke i hver side og strikk hver del
ferdig for seg.

Bakstykke:
= (89) 95 (101) 107 (119) 131
masker.
Strikk ferdig diagram B frem og
tilbake. Strikk videre glattstrikk
med LINE natur til arbeidet måler
ca (52) 52 (53) 53 (54) 54 cm.
Sett de midterste (31) 31 (33) 33
(35)
35
maskene
på
en
hjelpepinne til nakke og strikk hver
side ferdig for deg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 3,2 masker.
Strikk til arbeidet måler (54) 54
(55) 55 (56) 56 cm.
Fell de resterende (24) 27 (29) 32
(37) 43 skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (91) 97 (103) 109 (121) 133
masker.
Strikk som bakstykke til diagram B
er strikket ferdig.
Sett de midterste (23) 23 (25) 25
(27)
27
maskene
på
en
hjelpepinne til hals og strikk hver
side ferdig for deg.
Strikk videre glattstrikk med LINE
natur og fell ytterligere mot hals
annenhver
pinne
3,2,2,1,1,1
masker.
Strikk til arbeidet måler (54) 54
(55) 55 (56) 56 cm.
Fell de resterende (24) 27 (29) 32
(37) 43 skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 44 (46) 46 (48) 48
masker på strømpepinne nr 4.
Strikk (16) 15 (13) 12 (11) 10 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første maske =
merkemaske som strikkes vrang
hele tiden og er ikke med i
mønster.
Tell ut fra midt på erme hvor
mønstret skal begynne og strikk
34 omganger diagram A, samtidig
som det på første omgang økes 1
maske på hver side av merke.
Gjenta økningen hver (5.) 4. (3½.)
3½. (2½.) 2. cm til i alt (56) 60
(64) 68 (72) 76 masker.
De økte maskene strikkes med
mønster etter hvert som det økes,

Når diagram A er strikket ferdig
(34 omganger), strikkes diagram
B.
Strikk eventuelt noen omganger
glattstrikk med LINE natur til erme
måler (46) 45 (43) 42 (41) 40 cm,
eller ønsket lengde.
Fell litt løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (100) 100 (108) 108
(114) 114 masker rundt halsen på
strømpepinne nr 4, inkludert
maskene
fra
hjelpepinnene.
Masketallet må være delelig med
2.
Strikk ca 4 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.

Hefte 1513 Nr 14
Jakke med lommer
Størrelse:
(XS/S) M/L (XL/XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (112) 126 (141) cm
Hel lengde: (75) 76 (78) cm
Ermelengde: (25) 23 (22) cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
LINE
Lys grå 6030: (450) 500 (550)
gram
TWEED
Lys grå 1044: (400) 400 (450)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 7
Heklenål nr 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker diagram på pinne nr 7
= 10 cm
Ca 20 pinner diagram på pinne nr
7 = 10 cm
Første og siste maske er
kantmaske som alltid strikkes
rett.

For- og bakstykke:
Legg opp (157) 177 (197) masker
med 1 tråd av hver kvalitet på
rundpinne nr 7.
Sett et merke i hver side med (41)
46 (51) masker til hvert forstykke
og (75) 85 (95) masker til
bakstykke.
Strikk 5 pinner diagram.
Fortsett med diagram og strikk
slik: 1 kantmaske, øk 1 maske i
hver maske til det er økt i alt 30

masker, sett de nye maskene
foran arbeidet på en hjelpepinne til
lomme, strikk til det gjenstår 31
masker, øk 1 maske i hver maske
til det er økt i alt 30 masker, sett
de nye maskene foran arbeidet på
en hjelpepinne til lomme, slutt med
1 kantmaske.
Fortsett med diagram innenfor 1
kantmaske i hver side, til arbeidet
måler ca 15 cm, slutt med halvt
diagram.
Strikk diagram over maskene fra
hjelpepinne til lomme, tilsvarende
diagram på for- og bakstykke,
frem og tilbake til samme lengde
som for- og bakstykke.
Strikk den andre lommen lik.
Fortsett med diagram, samtidig
som de ytterste 5 maskene mot
sidemerkene fra lommene strikkes
sammen
med
forstykkets
tilsvarende masker, ved å strikke 1
maske fra hver pinne rett/vrang
sammen = (157) 177 (197)
masker.
Fortsett med diagram på for- og
bakstykke til arbeidet måler ca 27
cm, slutt med helt diagram.
Fortsett
med
diagram
på
lommene til samme lengde som
på for- og bakstykke, samtidig
som
det felles
3 masker
annenhver pinne 4 ganger, og
deretter 1 maske 8 ganger = 5
masker.
Fortsett med diagram på for- og
bakstykke, samtidig som de
resterende
5
maskene
fra
lommene strikkes sammen med
forstykkets tilsvarende masker,
ved å strikke 1 maske fra hver
pinne rett/vrang sammen = (157)
177 (197) masker.
Fortsett med diagram på for- og
bakstykke til arbeidet måler (45)
45 (46) cm.
Del arbeidet i hver side, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (75) 85 (95) masker.
Fortsett med diagram til arbeidet
måler (65) 65 (66) cm.
Skråfell til skulder på hver side fra
ermesiden
(1,1,1,1,1,2,2,2,3,3)
1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3
(1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,3) masker.
Fell de resterende (41) 43 (43)
maskene.
Forstykke:

= (41) 46 (51) masker.
Fortsett med diagram, og fell 1
maske mot hals hver 2. cm i alt
(12) 13 (14) ganger, samtidig når
arbeidet måler (65) 65 (66) cm
skråfelles til skulder som på
bakstykke.
Fell av de resterende (12) 12 (11)
maskene.
Ermer:
Legg opp 60 masker med 1 tråd
av hver kvalitet på liten rundpinne
nr 7 og strikk diagram rundt til
arbeidet måler (25) 23 (22) cm,
eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Hekle
krepsemasker
langs
forkantene og i nakken, ved
lommene hekles det kant gjennom
lommen og forkant slik at siden på
lommen blir festet.
Sy fast andre siden av lommen.
Hekle krepsemasker langs kanten
på lommene.
Krepsemasker:
Fastmaske heklet baklengs (fra
venstre mot høyre).

Hefte 1513 Nr 15
Oversize genser
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (97) 103 (109) 114
(117) cm
Hel lengde: (52) 54 (56) 58 (60)
cm, målt midt foran
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
PEER GYNT (100 % norsk ull, 50
gram = ca 91 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
PEER GYNT
Natur 1012: (400) 450 (500) 550
(550) gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (150) 150 (200) 200
(250) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 6 = 10 cm
16 masker vrangbord med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 6 = 10 cm
Kantmaske:
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele tiden
rett
Perlestrikk rundt:
1.-2. omgang: Strikk 2 rett, 2
vang.
3. omgang: Strikk vrang over rett,
rett over vrang.
4. omgang: Strikk som maskene
viser.
Gjenta disse 4 omgangene.
Perlestrikk frem og tilbake:
1. pinne: Strikk 2 rett, 2 vang.

2. pinne: Strikk rett over rett og
vrang over vrang.
3. pinne: Strikk 2 vrang, 2 rett.
4. pinne: Strikk vrang over vrang,
rett over rett.
Gjenta disse 4 pinner.
Rille stripe:
*Strikk
2
pinner/omganger
glattstrikk, 1 pinne/omgang vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 2
pinner/omganger glattstrikk.
OBS!
Der det ikke er nok masker på
omgangen til helt eller halvt
diagram/mønster
strikkes
maskene i glattstrikk.
Mønsteret skal virke litt tilfeldig.

Bakstykke:
Legg opp (78) 82 (90) 94 (98)
masker med 1 tråd i hver kvalitet
på rundpinne nr 6 og strikk 7 cm
vrangbord frem og tilbake slik:
(1. pinne = vrangsiden) 1
kantmaske, *2 vrang, 2 rett*,
gjenta fra *-* slutt med 1
kantmaske, siste pinne rettsiden.
Stikk 1 pinne vrang samtidig som
det felles jevnt fordelt til (70) 74
(78) 82 (84) masker.
Strikk 1 kantmaske, (28) 28 (36)
36 (36) masker diagram, (40) 44
(40) 44 (46) masker perlestrikk, 1
kantmaske. Strikk med denne
inndelingen til arbeidet måler ca
13 cm, slutt med helt eller halvt
mønster.
Strikk 1 kantmaske, (28) 28 (36)
36 (36) masker rille stripe, (40)
44 (40) 44 (46) masker diagram.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler ca 19 cm.
Strikk 1 kantmaske, (40) 44 (40)
44 (46) masker perlestrikk, (28) 28
(36) 36 (36) masker rille stripe,
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler ca (27) 28 (29) 30
(31) cm.
Strikk 1 kantmaske, (28) 28 (36)
36 (36) masker diagram, (40) 44
(40) 44 (46) masker perlestrikk, 1
kantmaske. Strikk med denne
inndelingen til arbeidet måler ca
(32) 33 (34) 35 (36) cm, slutt med
helt eller halvt mønster.
Strikk 1 kantmaske, rille stripe til
det
gjenstår
1
maske,
1
kantmaske. Strikk til arbeidet
måler ca (36) 37 (38) 39 (40) cm.

Strikk 1 kantmaske, (40) 44 (40)
44 (46) masker perlestrikk, (28) 28
(36) 36 (36) masker diagram,
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler ca (44) 46 (48) 50
(52) cm.
Strikk 1 kantmaske, (40) 44 (40)
44 (46) masker diagram, (28) 28
(36) 36 (36) masker perlestrikk,
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler ca (49) 51 (53) 55
(57) cm.
Stikk perlestrikk innenfor 1
kantmaske i hver side samtidig
som det skråfelles til skulder i hver
side annenhver pinne (6,7,7) 7,7,7
(7,8,8) 8,8,8 (8,8,9) masker.
Sett de resterende (30) 32 (32) 34
(34) maskene på hjelpepinne til
halskant.
Forstykke:
= (78) 82 (90) 94 (98) masker.
Strikk som bakstykke. Når arbeidet
måler (46) 48 (50) 52 (54) cm
settes de midterste (14) 16 (16) 18
(18) maskene på en hjelpepinne til
hals og strikk hver side ferdig for
seg.
Fell ytterligere annenhver pinne
mot hals 3,2,2,1 masker, samtidig
når arbeidet måler (49) 51 (53) 55
(57) cm skråfelles det til skulder på
samme måte som på bakstykke.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (36) 36 (40) 40 (44)
masker med 1 tråd av hver kvalitet
på strømpepinne nr 6 og strikk 8
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Strikk
1
omgang
glattstrikk
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (32) 32 (36) 36 (40)
masker.
Sett et merke rundt første maske =
merkemaske.
Strikk perlestikk til arbeidet måler
ca 13 cm. Øk 1 maske på hver
side av merkemaske.
Gjenta økningene hver (4.) 3½.
(4.) 3½. (4.) cm i alt (8) 9 (8) 9 (8)
ganger = (48) 50 (52) 54 (56)
masker, samtidig som det
strikkes slik:
Strikk 20 masker diagram, de
resterende i rille stripe til arbeidet
måler ca 17 cm.
Strikk rille stripe til det gjenstår 20
masker som strikkes i diagram til
arbeidet måler ca 24 cm.

Strikk perlestrikk til arbeidet
måler ca 32 cm.
Strikk 28 masker diagram, de
resterende i rille stripe til arbeidet
måler ca 37 cm.
Strikk rille stripe til det gjenstår 28
masker som strikkes i diagram til
arbeidet måler ca 43 cm.
Strikk perlestrikk til arbeidet
måler ca 46 cm. Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene. Sy sammen i sidene.
Halskant:
Strikk maskene på hjelpepinnen i
nakken samtidig som det økes til
(34) 36 (36) 38 (38) masker, strikk
opp ca 17 masker langs hver skrå
side og ta med maskene på
hjelpepinnen midt foran samtidig
som det økes 2 masker = ca (84)
88 (88) 92 (92) masker på
rundpinne nr 6 rundt halsen,
masketallet må være delelig med
4.
Strikk 6 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Fell av i vrangbord.
Brett halskanten dobbelt mot
vrangsiden og sy til med løse
sting.

Hefte 1513 Nr 16
Lue i ribb
Størrelse:
One size
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Oker 2035: 100 gram
Veiledende pinner:
Liten rundpinne og strømpepinne
nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker vrangbord på pinne nr
5 = 10 cm

Legg opp 84 masker på rundpinne
nr 5. Strikk vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang, til arbeidet måler 37 cm.
Fell slik: *1 rett, 3 vrang sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = 42
masker.
Strikk 1 omgang uten felling.
Fell slik: *1 rett, 3 vrang sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt,
slutt med 1 rett, 1 vrang = 22
masker.
Strikk 1 omgang uten felling.
Fell slik: *1 rett, 3 vrang sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt,
slutt med 1 rett, 1 vrang = 12
masker.
Strikk 1 omgang uten felling.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest den
godt.

Hefte 1513 Nr 17
Kimono
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 111 (120) 131
cm
Hel lengde: ca (82) 84 (86) 88 cm
målt midt bak i nakken
Ermelengde: 33 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnmengde:
TWEED
Marine 5585: (350) 400 (450)
gram
ALPAKKA SLIKE
Dyp blå 6081: (250) 300 (350)
gram
MINI ALPAKKA
Rust 3355: (100) 100 (150)
gram
Mørk lilla 4855: (50) 50 (50)
gram
Oker 2035: (100) 100 (150)
gram

500

350

150
100
150

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½, 3 og 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk med 1 tråd
TWEED og 1 tråd ALPAKKA
SILKE på pinne nr 5 = 10 cm
30 masker mønster på pinne 3 =
10 cm
Første og siste maske er
kantmaske, og strikkes hele
tiden rett

For- og bakstykke:
Legg opp (143) 159 (173) 189
masker med en tråd marine
TWEED og 1 tråd dyp blå
ALPAKKA SILKE på rundpinne nr
5, og strikk glattstrikk frem og
tilbake.
Sett et merke i hver side med (75)
83 (91) 97 masker til bakstykke,
og (34) 38 (41) 46 masker til hvert
forstykke.
Strikk til arbeidet måler (47) 49
(50) 51 cm.
Fell 2 masker i hver side til
ermehull (= 1 maske på hver side
av merkene), og strikk hver del
ferdig for seg.
Bakstykke:
= (73) 81 (89) 95 masker.
Strikk glattstrikk videre frem og
tilbake til arbeidet måler (72) 74
(76) 78 cm.
Skrå til skulder i hver side slik:
Strikk glattstrikk til det gjenstår 4
masker i den ene siden, vend, 1
kast, strikk til det gjenstår 4
masker i den andre siden, vend 1
kast. Gjenta vendingene med (5) 6
(7) 8 masker mindre for hver
vending ytterligere 3 ganger i hver
side. Strikk 1 pinne over alle
maskene, samtidig som kastene
strikkes sammen med neste
maske for å unngå hull.
Fell av de midterste (35) 37 (39)
39 maskene til nakke.
La skuldermaskene hvile og strikk
forstykkene.
Høyre forstykke:
= (33) 37 (40) 45 masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell til v-hals slik: Strikk 1 rett, 2
vridd rett sammen, strikk pinnen
ut. Gjenta v-halsfellingen vekselvis
hver 2. og 4. pinne til det gjenstår
(19) 22 (25) 28 masker.
Strikk til arbeidet måler (72) 74
(76) 78 cm. Skrå til skulder som på
bakstykke. La maskene hvile.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt. Fell til v-hals slik: strikk
til det gjenstår 3 masker, 2 rett
sammen, 1 rett.
Ermer:
Legg opp (72) 76 (78) 80 masker
med en tråd marine TWEED og 1
tråd dyp blå ALPAKKA SILKE på

rundpinne nr 5, og strikk glattstrikk
rundt til arbeidet måler 33 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Montering:
Strikk
eller
skuldrene.
Sy i ermene.

mask

sammen

Bånd til ermekant:
Strikk opp 1 maske + 1 kast i hver
maske med rust MINI ALPAKKA
på rundpinne nr 3 = (144) 152
(156) 160 masker.
Strikk 1 omgang glattstrikk og
deretter
diagram.
Etter
diagrammet strikkes båndet ferdig
med rust. Skift til rundpinne nr 2½,
strikk 1 omgang vrang, og deretter
ca 2½ cm glattstrikk til belegg.
Strikk på samme måte langs det
andre ermet.
Bånd nede på jakken:
Strikk opp 1 maske + 1 kast i hver
maske, slutt med 1 maske = (285)
317 (345) 377 masker og strikk på
samme måte som ermekanten
frem og tilbake.
Bånd langs forkanter og nakke:
Strikk opp *1 maske, 1 kast, 1
maske*, gjenta fra *-* pinnen ut.
Masketallet må være delelig med
2+1 masker.
Strikk som båndet nede på jakken.
Sy beleggene til på vrangsiden
med skjulte sting.

Hefte 1513 Nr 18
Lang jakke med lommer
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 104 (110) 116
(122) 128 (135) cm
Hel lengde: (74) 75 (76) 77 (78) 79
(80) cm
Ermelengde: ca (45) 45 (44) 44
(43) 43 (42) cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA ULL
Pudder rosa 3511: (400) 400 (450)
450 (500) 550 (600) gram
SILK MOHAIR
Pudder rosa 3511: (150) 150 (150)
200 (200) 200 (200) gram
Tilbehør:
(8) 8 (9) 9 (9) 9 (9) knapper
Hjelmtvedt K351938
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
og 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
13 masker glattstrikk på pinne nr 7
= 10 cm
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett
Kant frem og tilbake:
1. pinne: (= vrangsiden) 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
2. pinne: Strikk rett.
Gjenta 1. - 2. pinne.

Kant rundt:
1. omgang: Strikk 1 rett, 1 vrang
omgangen rundt.
2. omgang: Strikk rett.
Gjenta 1. - 2. omgang.
Hele jakken strikkes med 1 tråd
ALPAKKA ULL og 1 tråd SILK
MOHAIR

For- og bakstykke:
Legg opp (125) 133 (141) 149
(157) 165 (173) masker med 1
tråd i hver kvalitet på rundpinne nr
6 og strikk (4) 4 (5) 5 (6) 6 (6) cm
kant frem og tilbake.
Sett et merke i hver side med (31)
33 (35) 37 (39) 41 (43) masker til
hvert forstykke og (63) 67 (71) 75
(79) 83 (87) masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 7 og strikk
glattstrikk innenfor 1 kantmaske i
hver side til arbeidet måler (20) 20
(21) 21 (22) 22 (22) cm.
Strikk fra rettsiden (7) 7 (9) 9 (11)
11 (11) masker, sett 17 masker på
en hjelpepinne til lommekant,
samtidig som det legges opp 17
nye masker bak, strikk til det
gjenstår (24) 24 (26) 26 (28) 28
(28) masker, sett 17 masker på en
hjelpepinne
til
lommekant,
samtidig som det legges opp 17
nye masker bak og strikk pinnen
ut.
Strikk
glattstrikk
innenfor
1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler 57 cm.
Fell 6 masker i hver side til
ermehull (= 3 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (32) 34 (34) 36 (38) 40
masker med 1 tråd i hver kvalitet
på strømpepinne nr 6 og strikk 6
cm kant rundt.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Skift til strømpepinne nr 7, strikk
glattstrikk, samtidig som det økes
1 maske på hver side av merke
når arbeidet måler 14 cm.
Gjenta økningene hver 8. cm til i
alt (38) 40 (42) 44 (46) 48 (50)
masker.
Strikk til arbeidet måler (45) 45
(44) 44 (43) 43 (42) cm, eller
ønsket lengde.

Fell 6 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling med ermetopp:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (177) 189 (201) 213
(225) 237 (249) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk
med
samme inndeling som før og fell til
raglan fra rettsiden slik:
*1. felling: Strikk til 4 masker før
merke, ta 1 maske rett av, 1 rett,
trekk den løse masken over, 4 rett,
2 rett sammen = 8 masker felt. Det
strikkes 4 masker glattstrikk i hver
sammenføyning.
Strikk 1 pinne uten felling.
2. felling: Fell på samme måte,
men kun over ermemaskene = 4
masker felt.
Strikk 1 pinne uten felling*.
Gjenta fellingene fra *-* til det er felt
i alt (7) 8 (9) 10 (11) 12 (13) ganger
over ermemaskene, og (3) 4 (4) 5
(5) 6 (6) ganger over for- og
bakstykkets masker = (137) 141
(149) 153 (161) 165 (173) masker.
Videre felles det kun over
ermemaskene annenhver pinne
som før, samtidig som det felles til
hals i begynnelsen på hver pinne
(4,3,2,1,1,1) 4,3,2,1,1,1
(5,3,2,1,1,1) 5,3,2,1,1,1
(6,3,2,1,1,1) 6,3,2,1,1,1
(7,3,2,1,1,1) masker i hver side og
det er felt i alt (14) 15 (16) 17 (18)
19 (20) ganger over ermemaskene
= (85) 89 (95) 99 (105) 109 (115)
masker.
Fell av.
Montering:
Sy de resterende (14) 14 (15) 16
(17) 18 (19) maskene på
forstykkene
sammen
med
bakstykkets masker = skuldrene.
Pass på at ermetoppen faller fint
over skuldrene.
Sy sammen under ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 6
langs venstre forstykke, ca (89) 91
(91) 93 (93) 95 (95) masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.

Strikk 7 pinner kant frem og
tilbake.
Fell av med rette masker.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med (8) 8
(9) 9 (9) 9 (9) knapphull jevnt
fordelt på 4. pinne. Det nederste
ca 2½ cm fra oppleggskanten, det
øverste i halskanten som strikkes
til slutt.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Halskant:
Strikk opp ca (73) 73 (77) 77 (81)
81 (85) masker langs halsen,
inkludert masker langs forkantene.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 7 pinner kant frem og
tilbake.
Husk det siste knapphullet på 4.
pinne.
Fell av med rette masker.
Lommekant:
Sett
de
17
maskene
fra
hjelpepinnen på pinne nr 6. Strikk
4 pinner kant fram og tilbake,
samtidig som det på 1. pinne
legges opp 1 ny maske i hver side
til kantmaske.
Fell av med rette masker.
Strikk den andre lommekanten på
samme måte.
Lommefor:
Strikk opp 17 nye masker på pinne
nr 7 bak lommekanten. Strikk 16
cm glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side.
Sy lommekantene til på forsiden.
Sy lommeforet til på vrangsiden.

Hefte 1513 Nr 19
Perlestrikket jakke med
stor krage og smale
ermer
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 89 (93) 100 (111)
118 cm
Hel lengde: (56) 56 (58) 60 (62) 62
cm
Ermelengde: (49) 50 (50) 49 (48)
47 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: (650) 750 (800)
900 (950) 1050 gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 9
Heklenål nr 8
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
11 masker perlestrikk på pinne nr
9 = 10 cm
Perlestrikk:
1. pinne: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*.
2. pinne: Strikk vrang over rett og
rett over vrang.
Gjenta 2. pinne.

For- og bakstykke:
Legg opp (107) 115 (121) 133
(147) 155 masker på rundpinne nr
9.
Sett et merke i hver side med (31)
33 (35) 39 (43) 45 masker til hvert
forstykke og (45) 49 (51) 55 (61)
65 masker til bakstykke.
Strikk perlestrikk frem og tilbake
til arbeidet måler (38) 37 (38) 39
(40) 39 cm.

Fell 4 masker i hver side (= 2
masker på hver side av merke), og
strikk hver side ferdig for seg.
Bakstykke:
= (41) 45 (47) 51 (57) 61 masker.
Fortsett
med
perlestrikk,
samtidig som det felles til
ermehull i hver side annenhver
pinne (1,1,1) 1,1,1,1 (1,1,1,1)
1,1,1,1,1 (2,1,1,1,1) 2,1,1,1,1,1
masker = (35) 37 (39) 41 (45) 47
masker.
Strikk til arbeidet måler (56) 56
(58) 60 (62) 62 cm.
Fell (10) 10 (11) 11 (12) 13
skuldermasker i hver side med
rette og vrange masker, og sett de
midterste (15) 17 (17) 19 (21) 21
maskene på hjelpepinne til krage.
Forstykke:
= (29) 31 (33) 37 (41) 43 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (26) 27 (29) 32 (35)
36 masker.
Strikk til arbeidet måler (56) 56
(58) 60 (62) 62 cm.
Fell (10) 10 (11) 11 (12) 13
skuldermasker med rette og
vrange masker, og sett de
resterende (16) 17 (18) 21 (23) 23
maskene på hjelpepinne til krage.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg løst opp (24) 24 (24) 26 (26)
26 masker på rundpinne nr 9.
Strikk perlestrikk frem og tilbake,
samtidig når arbeidet måler (25)
25 (25) 20 (20) 16 cm økes 1
maske innenfor 1 maske i hver
side.
Gjenta økningen hver (7.) 6. (6.)
5½. (4½.) 4. cm i alt (3) 4 (4) 5 (6)
7 ganger = (30) 32 (32) 36 (38) 40
masker.
Strikk til arbeidet måler (49) 50
(50) 49 (48) 47 cm, eller ønsket
lengde.
Fell til ermetopp i hver side
annenhver
pinne
(2,1,1,1,1)
2,1,1,1,1,1 (2,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1
(2,2,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1 masker =
(18) 18 (20) 20 (22) 24 masker.
Strikk til ermetoppen måler (13) 14
(15) 16 (17) 18 cm.
Fell (2,3) 2,3 (2,3) 2,3 (2,4) 2,4
masker i hver side annenhver
pinne.

Fell av de resterende (8) 8 (10) 10
(10) 12 maskene med rette og
vrange masker.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene kant i kant.
Halskant:
Sett maskene fra hjelpepinne på
rundpinne nr 9. Fortsett med
perlestrikk frem og tilbake over
alle maskene til halskanten måler
12 cm. Fell av i perlestrikk.
Sy sammen ermene kant i kant.
Sy i ermene.
Sy i knapp på venstre forstykke ca
15 cm inn fra forkant og 15 cm fra
skulder, se foto.
Hekle 10 lm og fest i kanten av
høyre forstykke ved høyde som
knapp.

