0611 barn/voksne

til fjells

Håndstrikket - alltid spesielt!
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Design: Olaug Kleppe
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SandnesGarn presenterer i dette heftet håndstrikkemodeller for
aktive barn og voksne, strikket i våre gode sportsgarn
peer gynt og smart.
Lykke til!
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SISU
Modell:9
Design: Gerd Auestad
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Design: Birgitta Andersson
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Design: Inger Høiland
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kitten
mohair
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Sandnes Design
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Sandnes Design
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alfa
Modell:19
Design: Gerd Auestad
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Sandnes Design
0611

3 1/2

10
22

smart
superwash
Modell:21. 2-12år
Sandnes Design
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Smart Superwash er et mykt ullgarn i
100% ren ull. Garnet skal vaskes i maskin
på ullprogram 40 grader. Stikkordene
mykt og vaskbart gjør Smart spesielt
velegnet til plagg for barn.
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fritidsgarn
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superwash
Modell:23. 2-8år
Sandnes Design
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peer gynt
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chili
Modell:25. 2-14år
Design: Solbjørg Langnes
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smart
superwash

Nr 1
Damegenser med rundt
bærestykke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 94 (101) 109
(116) cm
Lengde: (58) 60 (62) 64 (66) cm
Ermelengde: (43) 44 (45) 46
(47) cm

Ermer:
Legg opp på strømpep nr 3 med
aqua (48) 52 (52) 56 (56) m.
Strikk rundt 3 cm glattstrikk.
Strikk brettekant som på for- og
bakstykket. Videre mål tas herfra. Skift til hvitt og strikk 3 cm
glattstrikk. Skift til strømpep nr 3
½. Fortsett rundt med hvitt og
glattstrikk og øk 1 m etter første
og før siste maske på omg ca
hver (2 ½) 2 (2) 2 (2) cm til i alt
(80) 84 (88) 92 (96) m. Ved hel
lengde felles 12 masker på undersiden. Strikk et erme til på
samme måte.

Garn:
Peer Gynt (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 91 m)
Garnmengde:
Hvitt 1001: (450) 500 (550) 600
(650) gram
Aqua 7033: (100) 100 (150) 150
(150) gram
+ 100 g hvitt til hals/lue
+ 50 g aqua til pulsvanter
Garnalternativ:
Smart
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½
= 10 cm
Brettekant:
* 2 r – 1 kast - 2 r sammen *,
gjenta fra * til * omg rundt.
For- og bakstykke:
Legg opp på rundp nr 3 med
hvitt (192) 208 (224) 240 (256)
m. Strikk rundt 3 cm glattstrikk.
Strikk så brettekant som beskrevet ovenfor. Videre mål tas herfra. Strikk 3 cm glattstrikk, skift
til rundp nr 3 ½. Fortsett rundt
med glattstrikk. Når arbeidet
måler (35) 36 (37) 38 (39) cm,
deles det inn i for- og bakstykke
slik: Fell av de første 12 m =
under ene ermet, strikk (84) 92
(100) 108 (116) m = bakstykket,
fell av de neste 12 m = under
andre ermet, strikk de siste (84)
92 (100) 108 (116) m = forstykket. Legg arbeidet til side mens
ermene strikkes.
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Bærestykket:
Sett ermene inn på samme
rundpinne som for- og bakstykket over de avfelte sidemaskene
= i alt (304) 328 (352) 376
(400)m. La omgangen begynne
med bakstykkets masker. Strikk
med hvitt (0) 2 (4) 6 (8) omg
rett over alle masker. Videre
strikkes mønster til bærestykket
med fellinger som diagrammet
viser = (94) 98 (102) 106 (110)
m igjen når mønsteret er ferdig
strikket. Fortsett med aqua.
Strikk 1 r, 1 vr 7 cm (pass på at
den rette maskene kommer over
den naturhvite masken øverst på
mønsteret).

Fell løst av med rette og vrange
masker. Brett vrangborden dobbel mot vrangen og sy den til.
Sy sammen under ermene. Brett
mot vrangen langs brettekantene
og sy til.

Hals/lue:
Legg opp på liten rundp eller
strømpep nr 3 ½ med hvitt 124
m. Strikk 1 r, 1 vr rundt 20 cm.
Fell løst av med rette og vrange
masker.

Pulsvanter:
Legg opp på strømpep nr 3 med
aqua 56 m. Strikk 1 r, 1 vr rundt
15 cm. Fell av med rette og
vrange masker.

Lue i Alfa
Størrelse:
Dame

Nr 2
Barnegenser med rundt
bærestykke
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (71) 76 (82) 87 (93)
98 cm
Lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ermelengde: (22) 26 (31) 34
(37) 40 cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwashbehandlet. 50 gram = ca 100 m)
Garnmengde genser og lue:
Lys blå 5904: (250) 250 (300)
350 (400) 450 gram
Hvit 1002: (50) 50 (100) 100
(150) 150 gram

Garn:
Alfa (85 % ren ny ull, 15 % mohair. 50 gram = ca 60 m)

Garnalternativ:
Peer Gynt

Garnmengde:
Aqua 7133: 100 gram

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½

Veiledende pinner:
Nr 7

Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½
= 10 cm

Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Legg opp 72 m på p nr 7. Strikk
ribb: 4 rett, 4 vrang rundt. Strikk
til arb måler 18 cm. Fell en m i
hvert rette og hvert vrange felt =
54 m. Strikk 4 omg uten felling.
Fell en m i hvert rette og hvert
vrange felt = 36 m. Strikk 2 omg
uten felling. Fell en m i hvert
rette og hvert vrange felt = 18
m. Strikk 6 omg uten felling.
Strikk 2 rett sammen omg rundt.
Strikk 1 omg rett, trekk tråden
gjennom m og fest godt.

For- og bakstykke:
Legg opp på rundp nr 3 med lys
blå (144) 156 (168) 180 (192)
204 m. Strikk vrangbord rundt 1
r, 1 vr (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm.
Strikk 1 omg rett samtidig som
det økes 12 m jevnt fordelt =
(156) 168 (180) 192 (204) 216
m. Skift til rundp nr 3 ½. Fortsett
rundt med glattstrikk. Når arbeidet måler (19) 22 (26) 29 (33)
36 cm, deles det inn i for- og
bakstykke slik: Fell av de første
(9) 10 (11) 12 (11) 12 m = under ene ermet, strikk (69) 74
(79) 84 (91) 96 m = bakstykket,
fell av de neste (9) 10 (11) 12
(11) 12 m = under andre ermet,
strikk de siste (69) 74 (79) 84
(91) 96 m = forstykket. Legg
arbeidet til side mens ermene
strikkes.
Ermer:
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Legg opp på strømpep nr 3 med
lys blå (36) 38 (40) 42 (44) 46
m. Strikk vrangbord som til forog bakstykke. Strikk 1 omg rett
samtidig som det økes (12) 12
(14) 14 (16) 16 m jevnt fordelt =
(48) 50 (54) 56 (60) 62 m. Skift
til strømpep nr 3 ½. Fortsett
rundt med glattstrikk og øk 1 m
etter første og før siste maske på
omg ca hver (2) 2 ½ (2 ½) 2 ½
(2 ½) 2 ½ cm til i alt (64) 68
(72) 76 (80) 84 m. Ved hel lengde felles (9) 10 (11) 12 (11) 12
masker på undersiden. Strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykket:
Sett ermene inn på samme
rundpinne som for- og bakstykket over de avfelte sidemaskene
= i alt (248) 256 (280) 296
(320) 336 m. La omgangen begynne med bakstykkets masker.
Strikk med lys blå (0) 2 (4) 6 (6)
8 omg glattstrikk over alle masker. Videre strikkes mønster til
bærestykket med fellinger som
diagrammet viser = (76) 80 (84)
88 (92) 96 m igjen når mønsteret er ferdig strikket. Fortsett
med hvitt. Strikk 1 r, 1 vr (10)
11 (12) 13 (14) 15 cm (pass på
at den rette maskene kommer
over den lys blå masken øverst
på mønsteret). Fell løst av med
rette og vrange masker. Brett
halskanten dobbel mot retten.
Sy sammen under ermene.

Lue:
Legg opp med hvitt på p nr 3
(96) 100 (104) 108 (112) 120 m.
Strikk 1 r, 1vr rundt (2) 2 (2 ½)
2 ½ (3) 3 cm. Skift til p nr 3 ½.
Fortsett rundt med mønster A til
luen måler (16) 17 (18) 19 (20)
cm. Slutt med en lys blå omg.
Fortsett med lys blått. Strikk 2 r
sammen omg rundt. Strikk 2
omg uten felling. Strikk 2 r
sammen omg rundt. Videre strikkes med hvitt: 1 omg rett, 1
hullrad = 1 kast, 2 r sammen
omg rundt. Strikk til slutt (3) 3
(3 ½) 3 ½ (4) 4 cm 1 r, 1 vr. Fell
av med rette og vrange masker.
Tvinn en snor av dobbelt hvitt
garn, ferdig lengde ca 25 cm.
Trekk den gjennom hullraden.

Lag to små hvite pomponger,
diameter ca 2 cm, og sy en i hver
ende av snoren.
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Nr 3
Snøscooter
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10-12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (76) 82 (85) 89 (93)
cm
Lengde: (38) 42 (46) 50 (54) cm
Ermelengde: (25) 29 (32) 36
(40) cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash. 50
gram = ca 100 meter).
Garnmengde genser og lue:
Blå tweed 5574: (200) 250 (300)
350 (400) gram
Marineblå 5575: 50 gram alle str
Natur 1002: (50) 100 (100) 100
(100) gram
Lys blå 5904: (50) 50 (100) 100
(100) gram
Rød tweed 4218: 50 gram alle
str
Garnalternativ:
Peer Gynt
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 3
og 3 ½
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3 ½ = 10 cm i bredden.
For- og bakstykket:
Legg opp med rød tweed og
rundpinne nr 3 (156) 164 (168)
176 (180) m. Strikk rundt 4 omg
glattstrikk. Skift til blå tweed og
fortsett med ribb 2 rett, 2 vrang
ca (3) 4 (4) 5 (5) cm. Skift til
rundpinne nr 3 ½, strikk 1 omgang rett og øk samtidig (12) 16
(20) 20 (24) m jevnt fordelt =
(168) 180 (188) 196 (204) m.
Fortsett med glattstrikk. Sett et
merke i hver side med (84) 90
(94) 98 (102) m til hver del. Når
arbeidet måler ca (11) 14 (17)
21 (25) cm strikkes mønster etter diagrammet. Begynn og avslutt i hver side ved pilen for riktig størrelse. Etter diagrammet
strikkes ensfarget blå tweed.

Når arb måler (2) 2 (3) 3 (3) cm
før hel lengde settes de midterste 22 m foran på en tråd til hals
og arbeidet strikkes ferdig fram
og tilbake. Fortsett å felle ved
halssiden annenhver omg (2,1,1)
2,2,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,2,1)
m = (27) 29 (30) 32 (33) m til
skulder. Strikk til arb måler hel
lengde. Fell av.
Ermer:
Legg opp med rød tweed og
strømpepinner nr 3 (40) 40 (44)
44 (48) m og strikk 4 omg glattstrikk rundt. Skift til blå tweed og
strikk ribb 2 rett, 2 vrang ca (3)
4 (4) 5 (5) cm. Skift til pinner nr
3 ½, strikk 1 omgang rett og øk
samtidig jevnt fordelt til (49) 49
(54) 56 (62) m. Øk 2 m midt
under ermet ca hver 2 cm til i alt
(69) 73 (78) 82 (90) m. Strikk til
ermet måler (25) 29 (32) 36
(40) cm. Vreng ermet og strikk 5
omg glattstrikk fram og tilbake til
belegg. Fell av.
Montering:
Damp lett over arbeidet. Sy maskinsømmer i sidene i ermets
bredde og klipp opp.
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Strikk opp med blå
tweed og liten rundpinne nr 3 ca
(88) 92 (96) 100 (104) masker.
Strikk vrangbord i (3) 3 (4) 4 (4)
cm. Skift til rød tweed, fell samtidig 6 m jevnt fordelt. Strikk 4
omg glattstrikk, fell av.
Sy i ermene og belegg på vrangen. Damp lett over det ferdige
plagget.

Lue
Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Begynn med øreklaffen. Legg opp
7 m med blå tweed på pinne nr
3, strikk 1 p vrangt. Fortsett med
glattstrikk. Øk 1 m i hver side av
klaffen annenhver p til i alt (19)
21 (23) m. Legg arbeidet til side
og strikk en klaff til på samme
måte.
Legg opp til resten av luen slik:
Strikk med blått, legg opp (7) 9
(11)m i begynnelsen av den siste
klaffen, strikk klaffens m , legg
opp (44) 46 (48) m i slutten (=
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midt foran), strikk den andre
klaffen, legg opp (7) 9 (11) i
slutten (midt bak) = (96) 106
(116) m. Strikk 1 omg glattstrikk
rundt.
Skift
til
liten
rundp/strømpe p 3 ½, og fortsett
med glattstrikk.
Når luen midt foran fra opplegget
måler (12) 13 (14) cm, felles 6
m jevnt fordelt. Strikk 2 omg
uten felling. Fortsett å felle slik:
*8 rett, 2 rett sammen*, gjenta
fra * til * ut omg = (9) 10 (11)
fellinger. Strikk 2 omg uten felling.
Neste omg: *7 rett, 2 rett sammen *, gjenta fra * til * omg
rundt. Strikk 2 omg uten felling.
Fortsett å felle annenhver omg
og med 1 m mindre mellom fellingene til (18) 20 (22) m står
igjen. Strikk 1 omg uten felling.
Strikk så 2 og 2 m sammen omg
rundt. Strikk 1 omg, klipp av
tråden. Trekk den gjennom m,
stram til og fest godt.
Kant rundt lua: Hekle med rød
tweed og heklenål nr 3 rundt
hele luekanten, inkl øreklaffene,
2 rader med fastm (fm) – begynn midt bak og hekle ca 2 fm
pr 3 strikte m.
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Nr 4
Helmønstret
ser

herregen-

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (101) 109 (116) 123
(130) 138 cm
Lengde: (64) 66 (68) 70 (72) 74
cm
Ermelengde: (49) 50 (51) 52
(53) 53 cm

terste 3 m på forstykket til splitten, legg opp 4 nye masker over
”hullet” til å sy og klippe i. Fortsett rundt med mønster som før,
de 4 m midt foran strikkes ikke i
mønster. Når arb måler (57) 59
(61) 62 (64) 66 cm, splitten måler 11 cm, felles for halsen de 4
m midt foran + (7) 8 (9) 9 (10)
11 m på hver side. Fortsett med
mønster fram og tilbake og fell
videre for halsen i beg av hver
pinne:

Garn:
Peer Gynt (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Naturhvit 1012: (400) 450 (500)
550 (600) 650 gram
Koksgrå 1088: (100) 100 (150)
150 (150) 200 gram
Brun 3161: (150) 150 (150) 200
(200) 200 gram
Mellomgrå 1053: (50) 100 (100)
100 (100) 150 gram
Lys grå 1042: (50) 100 (100)
100 (100) 150 gram
Petrolblå 6545: (50) 50 (100)
100 (100) 150 gram
Garnalternativ:
Smart
Tilbehør:
Glidelås 18 cm
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp med brunt på rundp nr
3 (224) 240 (256) 272 (288) 304
m. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr
rundt: 1 omg lys grått, fortsett
med naturhvitt til vrangborden
måler 7 cm. Skift til rundp nr 3
½. Fortsett rundt med glattstrikk
og mønster etter diagrammet,
beg ved pilen for valgt str. Når
arb måler (46) 48 (50) 51 (53)
55 cm, settes et merke i 1. og
(113.) 121. (129.) 137. (145.)
153. m = sidem. Fell av de mid-
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Først 3,2,2 m til alle str, videre 1
m (3) 3 (3) 4 (4) 4 ganger. Fortsett uten felling til hel lengde.
Fell av de resterende maskene.

Ermer:
Legg opp med brunt på strømpep
nr 3 (52) 52 (52) 56 (56) 56 m.
Strikk vrangbord rundt som til
for- og bakstykke. Strikk 1 omg
rett samtidig som det økes jevnt
fordelt til (60) 62 (64) 66 (68)
70 m. Skift til strømpep nr 3 ½.
Fortsett rundt med glattstrikk og
mønster etter diagrammet, se
pilen som viser midt på ermet og
tell ut til siden hvor du skal beg
mønsteret. Siste maske på omg
strikkes hele tiden vrang og det
økes 1 m på hver side av denne
ca hver 1 ½ cm (23) 24 (25) 26
(27) 28 ganger = (106) 110
(114) 118 (122) 126 m. Når ermet måler oppgitt lengde, det
blir penest hvis du slutter med
naturhvitt eller et helt eller halvt
mønster, strikkes 1 omg rett
med naturhvitt. Vreng ermet og
strikk 5 omg glattstrikk med naturhvitt til belegg. Fell av.
Montering:
Damp lett over arb. Sy 2 maskinsømmer i hver side i ermets
bredde på hver side av sidem og
i hver side av de 4 m foran til
splitten. Klipp opp mellom sømmene. Sy sammen på skuldrene.
Halskant:
Strikk opp langs halskanten med
p nr 3 og naturhvitt ca 11 m pr 5
cm, masketallet må være delelig
med 4 m + 2 m. Strikk 2 r, 2 vr
fram og tilbake 6 cm. Fortsett
med petrolblå til halskanten måler 14 cm. Fell av med rette og
vrange masker. Sett et merke
etter 7 cm.
Kant langs splitten: Strikk opp
langs ene siden av splitten opp til
merket på halskanten med p nr 3
og naturhvitt ca 11 m pr 5 cm.
Strikk fram og tilbake 5 p glattstrikk. Fell av fra retten med rette masker. Brett kanten dobbel
mot vrangen og sy den til. Strikk
på samme måte langs andre side
av splitten.
Sy i glidelåsen, brett halskanten
dobbel mot vrangen og sy den
til.
Sy i ermene og sy til belegget
over sårkanten på vrangen.

Nr 5

Snøfnugg
Størrelse:
(4) 6-8 (10-12) år S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: ca (71) 79 (88) 96
(104) 112 (120) cm
Lengde: (42) 49 (56) 60 (62) 64
(66) cm
Ermelengde: (29) 35 (41) 43
(45) 46 (47) cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash. 50
gram = ca 100 meter).
Garnmengde genser og lue:
Grå tweed 1052: (250) 300
(350) 400 (450) 500 (550) gram
Lilla tweed 5263/ Rød 4065: (50)
100 (150) 200 (250) 300 (300)
gram
+ 50 til lue
Natur 1002: (50) 50 (50) 50 (50)
100 (100) gram
Garnalternativ:
Peer Gynt
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 3
og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½
= 10 cm i bredden.
24 m ribbestrikk på p nr 3 ½ =
ca 10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp med lilla/rød og rundpinne nr 3 ½, (170) 190 (210)
230 (250) 270 (290) m. Strikk
ribb slik: 1 vrang, *3 rett, 2
vrang*, gjenta fra * til *, avslutt
med 3 rett, 1 vrang. Strikk 3
omg lilla/rød, deretter grått. Sett
et merke i hver side med (85) 95
(105) 115 (125) 135 (145) m til
hver del. Strikk til arb måler (20)
24 (30) 32 (33) 34 (35) cm.
Strikk mønster. Start ved pilen
for rett str. Strikk til neste sidemerke og avslutt som markert i
diagrammet. Gjenta dette på
bakstykket. Vær oppmerksom på
at bunnfargen skifter midt i
mønsteret.
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Etter mønsteret fortsettes i lilla/rød ribb. Når arb måler (2) 3
(4) 4 (4) 5 (5) cm før hel lengde
settes de midterste (19) 23 (23)
23 (23) 27 (27) m på forstykket
på en hjelpep, og resten av arb
strikkes ferdig fram og tilbake.
Fortsett å felle ved halssiden annenhver omg (2,2,1) 2,2,1,1
(2,2,2,1)
2,2,2,1
(3,2,2,1)
3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) m = (28)
30 (34) 39 (43) 45 (50) m til
skulder ut til sidemerket. Strikk
til arb måler hel lengde. Sett de
midterste (29) 35 (37) 37 (39)
45 (45) m på bakstykket på en
hjelpenål, fell av skuldermaskene.
Ermer:
Legg opp med lilla/rød og strømpepinner nr 3 ½ (45) 45 (50) 50
(55) 55 (60) m og strikk vrangbord 1 vrang *3 rett, 2 vrang*,
gjenta fra * til *, avslutt med 3
rett, 1 vrang. Strikk 3 omg lilla/rød, deretter grått. Øk 1 m på
hver side av de 2 vrange m midt
under ermet ca hver (1 ½) 2 (2)
2 (2) 2 (2) cm til i alt (75) 79
(86) 90 (95) 99 (104) m. De nye
m tas med i ribbmønsteret etter
hvert.
Strikk til ermet måler (29) 35
(41) 43 (45) 46 (47) cm
Vreng ermet og strikk 5 omg
glattstrikk fram og tilbake til belegg. Fell av.
Montering:
Damp lett over arbeidet. Sy maskinsømmer i sidene i ermets
bredde og klipp opp.
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Strikk opp med lilla/rød og rundp nr 3 ca (90) 100
(110) 110 (120) 120 (130) m.
Pass på at ribbmønsteret stemmer ut med de avsatte m foran
og bak. Strikk ribb i (5) 5 (6) 6
(7) 7 (7) cm. Skift til grått og
strikk 3 omg, fell av.
Sy i ermene og belegg på vrangen. Damp over det ferdige plagget, evnt legg det mellom fuktige
håndklær slik at plagget får de
oppgitte mål.
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Lue:
Legg opp med grått og p nr 3 ½
(115) 120 (125) 130 (135) 135
(140) m og strikk ribb: 3 rett, 2
vrang rundt. Strikk 3 omg grått,
skift til lilla/rød og strikk til arb
måler (18) 20 (21) 23 (25) 25
(27) cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Sy luen sammen som en stjerne i
toppen (se foto).

Nr 6
Heklet teppe
Størrelse:
Ca 120 x 180 cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash. 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Naturhvitt 1012: 1550 gram
Veiledende heklenål:
4 eller 4 ½
Heklefasthet:
29 masker bølgemønster (1 rapport) = ca 15 cm i bredden
Forkortelser:
Lm = luftmaske(r)
Fm = fastmaske(r)
Dbst = dobbelstav(er)

Legg løst opp 236 lm, Begynn i
3. lm og hekle i alt 234 fm.
2. rad: 4 lm (= 1 kantmaske) X
hekle 2 dbst i hver av de 5 neste
m * hopp over 1 m, 1 dbst i neste m *, gjenta fra * - * i alt 9
ganger, hopp over 1 m, hekle 2
dbst i hver av de neste 5 m X.
Gjenta fra X - X 7 ganger til + 1
enkel dbst i aller siste m (=
kantmaske).
Gjenta 2. rad hele tiden til teppet
måler ca 180 cm eller passe
lengde.
Damp teppet.

Rød pute
Størrelse:
Ca 40 x 46 cm
Garn:
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram =
ca 90 meter)
Garnmengde:
Rødt 4038: 400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 ½
Tilbehør:
5 knapper
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på
pinne nr 3 ½ = 10 cm.
Legg opp 220 masker på
rundpinne nr 3 ½ og strikk
1 omgang glattstrikk.
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Del inn med mønster slik: X 18
masker glattstrikk - begynn nederst på diagrammet og strikk
dette (74 masker) - 18 masker
glattstrikk X. Sett et merke her
og strikk fra X til X 1 gang til.
Det er 1 mønsterfelt foran og bak
på puten, og 36 masker i glattstrikk i hver side mellom hvert
mønsterfelt.
Strikk
mønster-rapporten
4
ganger og slutt av med de ekstra
omgangene som diagrammet
viser. Del arbeidet i hver side
midt i det glatte feltet og strikk
hver del for seg.
Baksiden på puten (110 masker):
Skift til pinne nr 3, strikk 1 pinne
rett fra retten og fell samtidig 10
masker jevnt fordelt langs mønsterfeltet. Strikk i alt 13 pinner
rettstrikk og fell av.
Forsiden:
Strikkes som baksiden, men med
5 knapphull jevnt fordelt etter 1
½ cm, hvert knapphull over 2
masker. Det første og siste strikkes 9 masker fra kanten og de
øvrige med 18 masker mellom
hvert.

Montering:
Damp arbeidet lett.
Vend arbeidet og sy sammen
bunnen med attersting. Vend
arbeidet med retten ut. Legg
knapphullskanten over den andre
og sy sammen ytterst i hver side.
Sy i knapper.
Lag 4 løse dusker, ca 10 cm
lange, og sy fast 1 i hver snipp.

Montering:
Sy pent sammen hele avfellingssiden fra vrangen og vreng arbeidet.
Sy i glidelåsen og legg innmaten
inni.
Lag 4 løse dusker med surring ca
2 cm fra toppen. Sy hver dusk
fast i en 2 cm lang snor (heklet
eller tvunnet) og sy fast en snor i
hvert hjørne.

Naturfarget pute
Størrelse:
Ca 42 x 36 cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash. 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde, naturhvit pute:
Naturhvitt 1012: 400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 ½
Tilbehør:
1 glidelås (40 cm)
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3 ½ = 10 cm
Legg opp 220 masker på rundpinne nr 3 ½ og strikk 1 omgang
glattstrikk. Sett et merke i hver
side med 108 masker på den ene
delen (strikkes med mønster A)
og 112 masker på den andre
(strikkes med mønster B). Slik
får puten 2 ulike sider som du
kan snu og vende på etter behov.
Begynn nederst ved pilen på diagram A og strikk til klammeret
begynner, strikk dette 2 ganger
og slutt så av ved pilen øverst.
Fell av alle maskene.
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Nr 7
Arangenser
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 108 (116) 124
cm
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 cm
Ermelengde: (43) 44 (45) 45 cm
Garn:
Peer Gynt (100 % ren, ny ull. 50
gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Naturhvitt 1012:
(950) 1000 gram

(850)

900

Garnalternativ:
Smart
Veiledende pinner:
Nr 3 og 3 ½ + 1 hjelpepinne
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3 ½ = 10 cm
Mønsteret innenfor rutemønsteret i sidene måler ca 40 cm
Bakstykke:
Legg opp på pinne nr 3 ½ (130)
138 (146) 154 masker og strikk
5 pinner vrangbord 1 rett, 1
vrang (første pinne fra vrangen).
Fortsett med mønster innenfor 1
rett kantmaske (se diagram på
neste side). Begynn ved pilen for
valgt str og strikk rutemønster A,
deretter B, C, D, E, D, C, B og
slutt med mønster A, men nå
strikkes fra slutten av mønsteret
og bakover fram til pilen for gjeldende str. Når arbeidet måler
(58) 60 (62) 64 cm, felles til
halsringning de midterste (46)
46 (48) 48 maskene og hver side
strikkes for seg. Fell ytterligere
ved halssiden 4,1 masker = (37)
41 (44) 48 masker igjen til skulder. Disse felles av når arbeidet
måler (60) 62 (64) 66 cm. Strikk
den andre siden på tilsvarende
måte.

Legg opp og strikk som bakstykket, men når arbeidet måler (52)
54 (56) 58 cm, felles til halsringning de midterste (22) 22 (24)
24 maskene. Strikk hver side for
seg og fell ved halssiden annenhver pinne 5,4,3,2,2,1 masker =
(37) 41 (44) 48 masker til skulder. Fell av ved hel lengde.
Strikk den andre siden på tilsvarende måte.
Ermer:
Legg opp med pinne nr 3 (48) 50
(52) 54 masker og strikk 5 pinner vrangbord fram og tilbake,
med på siste pinne (vrangen)
økes jevnt fordelt til (59) 61 (63)
65 masker. Strikk rutemønster
innenfor kantmaskene og tell ut
fra midt på en rute hvordan
mønsteret skal begynne på undersiden. På 5. pinne økes 1
maske i hver side innenfor kantmaskene, og denne økingen
gjentas hver 4 pinne ytterligere
(16) 17 (18) 18 ganger og deretter hver 6. pinne 8 ganger =
(109) 113 (117) 119 masker.
Når ermet måler (43) 44 (45) 45
cm, felles løst av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Strikk opp med liten
rundpinne nr 3 ca (120) 120
(124) 124 masker og strikk 20
cm vrangbord. Fell av med rette
og vrange masker.
Sy i ermene ca (25) 26 (27) 27
cm ned på hver side av skuldersømmen. Sy erme- og sidesømmene.
Diagram – se neste side:

Forstykke:
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Nr 8
Stjernegenser
Størrelser:
(2) 4 (6-8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (76) 81 (87) 92 (98)
cm
Hel lengde: (38) 43 (49) 55 (60)
cm
Ermelengde: (22) 26 (31) 36
(41) cm
Garn:
Smart (100 % ren ny ull. 50
gram = ca 100 m)
Garnmengde:
Rød genser/ Blå genser
Rød 4219/Blå 5846: (200) 250
(300) 350 (400) gram
Hvit 1002/Hvit 1002: (50) 50
(50) 100 (100) gram
Blå 5846/Rød 4219: (50) 50 (50)
100 (100) gram
Gul
2025/Gul 2025: 50 gram
alle str.
Garnalternativ:
Peer Gynt
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 3
og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
For – og bakstykke:
Legg opp med rødt/blått og
rundpinne nr 3 (160) 168 (180)
192 (204) m og strikk vrangbord
1 rett, 1 vrang (4) 4 (5) 5 (6)
cm. Skift til p nr 3 ½, strikk
Mønster 1 og øk på første omg
(8) 12 (12) 12 (12) m jevnt fordelt = (168) 180 (192) 204
(216) m. Fortsett med ensfarget
glattstrikk i rødt/blått til arbeidet
måler (21) 25 (30) 35 (39) cm.
Fell 10 m i hver side = (74) 80
(86) 92 (98) m til forstykket og
like mange m til bakstykket.
Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.
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Ermer:
Legg opp med rødt/blått og
strømpepinner nr 3 (36) 38 (40)
42 (44) m og strikk (4) 4 (5) 5
(6) cm vrangbord 1 rett, 1 vrang.
Skift til p nr 3 ½, strikk Mønster
1 og øk på første omg jevnt fordelt til (50) 52 (54) 56 (58) m.
Resten av ermet strikkes i ensfarget rød/blå glattstrikk. Øk 2 m
midt under ermet hver 2. cm
etter vrangborden til det er (66)
72 (78) 84 (90) m. Fortsett uten
å øke til ermet måler (22) 26
(31) 36 (41) cm. Fell av 10 m
midt under ermet.

Lue:
Størrelse:
(2-6) 8-12 år
Garn:
Smart (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde: lue + votter
eller panneband + votter alle
str.:
Blått 5846/Rødt 4219: 100 gram
Rødt 4219/Blått 5846: 50 gram
Natur 1002: 50 gram
Gult 2025: 50 gram

Bærestykke:
Sett bol og ermer inn på samme
rundpinne = (260) 284 (308)
332 (356) m. Strikk Mønster 2
og fell som angitt. Avslutt ved
merket for riktig str.
Halskant:
Skift til p nr 3 og rødt/blått.
Strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang
(5) 6 (6) 7 (7) cm. Fell løst av
med rette og vrange m. Brett
kanten dobbel mot vrangen og sy
til med løse sting.

14

Legg opp (96) 112 m med
blått/rødt og pinne nr. 3. Strikk 3
omg. 1 rett, 1 vrang. Skift til p. 3
½ og øk jevnt fordelt (2) 0 m.
Strikk 1 omg. rødt/blått glattstrikk, deretter stjernebord etter
diagrammet (men uten fellingen
som er markert på diagrammet).
Etter mønster strikkes 1 omg.
rødt/blått, resten av luen strikkes
med blått/rødt, 1 omg rett, 1
omg vrangt, 3 omg. rett, deretter 2 cm vrangbord. Vreng arbeidet og strikk 1 cm til med vrangbord. Fortsett med glattstrikk til
arbeidet fra opplegg måler 20
cm. Begynn felling. Fell jevnt
fordelt (2) 0 m. Strikk 2 omg.
uten felling. Strikk 2 rett sam-

men, 6 rett hele omgangen.
Strikk 2 omg. uten felling. Gjenta
denne fellingen hver 3. p., men
med 1 m mindre mellom for hver
gang (2) 3 ganger til. Strikk (1)
2 omg. glattstrikk. På neste omgang strikkes 2 og 2 sammen
hele omgangen. Strikk (1) 2
omg. rett. Ta av tråden og trekk
den gjennom resten av maskene.
Trekk sammen og fest tråden
godt. Lag en dusk i alle farger,
mest i bunnfarge, og sy den fast
i toppen.

Pannebånd:

samme måte ved det andre merket. Fell slik hver omg til 4 m
står igjen. Trekk m sammen og
fest godt.
Tommel: Plukk ut hjelpetråden
og sett de to maskerekkene på
strømpep. Ta opp 1 m ekstra i
hver side = (14) 14 (16) 16 m.
Strikk (4) 4 ½ (5 ½) 6 cm glattstrikk. Fell 6 m jevnt fordelt,
strikk 1 omg. Strikk 2 rett sammen omg rundt, trekk m sammen og fest godt.
Strikk den andre votten med
tommelen i motsatt side, dvs. i
begynnelsen på 1 pinne.

Størrelse:
(2-6) 8 -12 år

Dukkeklær

Legg opp (96) 108 m med
blått/rødt og pinne nr. 3. Strikk 4
omg. 1 rett, 1 vrang. Skift til p. 3
½ og øk jevnt fordelt (2) 4 m.
Strikk mønster D, deretter stjernebord etter diagrammet (men
uten fellingen som er markert på
diagrammet). Etter stjernemønster strikkes mønster D overfra og
ned, og 1 omg. rødt/blått samtidig som det felles (2) 4 m jevnt
fordelt. Skift til p nr. 3, og strikk
4 omg. 1 rett, 1 vrang. Fell av
med rette og vrange masker.

Garnmengde:
Blått 5846/Rødt 4219: 150 gram
Rødt 4219/Blått 5846: 50 gram
Gult 2025: 50 gram
Natur 1002: 50 gram

Votter:
Størrelse:
(2) 4 (6-8) 10-12 år
Legg opp med blått/rødt og pinne
nr 3 ½ (32) 36 (36) 40 m. Strikk
rundt i vrangbordstrikk 1 rett, 1
vrang (8) 10 (10) 12 cm. Fortsett rundt i glattstrikk. Når det er
strikket (3 ½) 4 (4) 4 ½ cm fra
vrangborden lages åpning til
tommel.: Fordel m jevnt på pinnene og nummerer dem fra 1-4.
Strikk til (7) 7 (8) 8 m står igjen
på 2. pinne, strikk de neste (6) 6
(7) 7 m over på en hjelpetråd
(gjerne i en annen farge) og sett
disse m over på venstre pinne
igjen. Strikk som før med frg 1
over alle m til votten fra vrangborden måler (8) 9 (10) 11 cm.
Sett et merke i hver side med
(16) 18 (18) 20 m på hver halvdel. Strikk til 3 m før første merke, strikk 2 rett sammen, 2 rett,
2 vridd rett sammen. Fell på

Veiledende pinner:
Nr. 3 og nr. 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr. 3 ½ =
10 cm
Tilbehør:
5 små knapper
Elastikk til buksen

Jakke:
For og bakstykket:
Legg opp 85 m med blått/rødt på
pinne nr. 3 og strikk 4 p vrangbord 1 rett, 1 vrang frem og tilbake. Skift til p nr. 3 ½ og fortsett frem og tilbake med mønster
A. Etter mønster A strikkes glattstrikk med blått/rødt til arbeidet
måler 9 ½ cm. Del arbeidet med
21 m til hvert forstykke og 43 m
til bakstykket. Strikk hver del for
seg.
Forstykkene:
Strikk mønster B etter diagram.
Etter
mønster
B
strikkes
blått/rødt til hel lengde. Når ermehullet måler 6 cm felles for
hals annenhver pinne 4,2,2,1 m
= 12 m igjen. Strikk til ermekanten måler 9 cm. Fell av. Strikk
andre side på samme måte, med
motsatt felling.
Bakstykket:
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Strikk mønster som på forstykkene til arbeidet er like langt som
forstykkene.
Ermer:
Legg opp 28 m med blått/rødt på
pinner nr. 3 og strikk 4 omganger vrangbord. Skift til pinne 3 ½
og strikk mønster A, og videre
glattstrikk i blått/rødt, samtidig
som det økes 1 m på hver side
av første m hver 4. p til i alt 40
m. Strikk til ermet måler 10 cm.
Fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Plukk opp 45 m rundt
halsen med blått/rødt på p 3 og
strikk 4 pinner 1 rett, 1 vrang.
Fell av med rette og vrange
masker.
Stolper: Plukk opp langs knappesiden ca 43 masker med p nr.
3. Strikk 4 p vrangbord. Fell av
med rette og vrange masker.
Sett merker for i alt 5 knapper.
Strikk den andre stolpen med
tilsvarende knapphull (1 knapphull = 1 kast, 2 rett sammen).
Sy i ermene.
Sy i knapper.

Bukse:
Begynn øverst i livet. Legg opp
med blått/rødt 70 m på strømpepinner nr. 3. Strikk 2 cm glattstrikk, men på siste omgang
økes 6 m jevnt fordelt til 76 m.
Skift til p nr. 3 ½. Sett et merke i
hver side med 38 m på hver del
og et merke midt bak. Strikk
buksen høyere midt bak slik:
Strikk 5 m forbi midt bak merket,
snu og strikk 10 m, snu og strikk
15 m, snu og strikk 5 m mer for
hver gang i alt 3 ganger på hver
side av merket. Fortsett rundt
over alle maskene og strikk til
arbeidet midt foran måler 14 cm.
Del med 38 m til hvert ben og
strikk hvert ben for seg.
Fell 2 m på innsiden av benet
hver 5. omg 6 ganger = 26 m.
igjen. Når benet fra deling måler
(rett opp) 12 cm, felles av. Strikk
det andre benet på samme måte.
Montering:
Brett 1 cm øverst mot vrangen
og sy til. Sett en strikk i løpegangen. Vend vrangen ut og sy

sammen tåen på tvers av lengderetningen.

Lue:

Helmønstret damejakke

Legg opp 68 m med blått/rødt på
strømpepinner 3 ½ og strikk 3
cm glattstrikk til belegg, + 1 omgang vrangt = brettekant. Strikk
2 omg. glattstrikk blått/rødt,
deretter mønster A. Resten av
luen strikkes i blått/rødt, men på
første omgang økes 2 m jevnt
fordelt = 70 m. Når luen fra brettekanten måler 8 cm, strikkes 8
m rett, 2 rett sammen omgangen
rundt. 1 omg. rett uten felling.
Fortsett med felling annenhver
omgang med 1 m mindre mellom
hver gang til 28 m gjenstår. Herfra felles hver omgang til 7 m
gjenstår. Klipp av tråden og
trekk den gjennom resten av
maskene og fest godt.
Montering:
Brett opp belegget og sy til på
vrangen med løse sting. Tvinn to
snorer og sy fast i bretten med
passe avstand. Lag en rød/blå
dusk og sy fast i toppen.

Størrelse:
(XS) S (M) L-XL (XXL)

Leggvarmere:

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
½ og 3.

Legg opp med rødt/blått 30 masker på strømpepinner nr.3 og
strikk 1 rett, 1 vrang. Først 4
omg.
rødt/blått,
2
omg.
blått/rødt, 2 omg. gult, 2 omg,
natur, 2 omg. blått/rødt, 4 omg.
rødt/blått. Fell av.

Plaggets mål:
Overvidde: (104) 110 (115) 121
(128) cm
Hel lengde: (58) 60 (62) 64 (66)
cm
Ermelengde: (47) 47 (48) 48
(49) cm
Garn:
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde:
Lys grå 1032: (300) 350 (350)
400 (400) gram
Svart 1099: (200) 250 (250) 300
(300) gram
Rød 4228:(50) 100 (100) 100
(100) gram
Tilbehør:
7 par tinnhekter

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk med p nr 3 = 10
cm.
For- og bakstykke:
Legg opp med rødt og pinne nr 2
½ (271) 289 (307) 325 (343) m.
Begynn med vrangt fra vrangen
og strikk 23 pinner glattstrikk
fram og tilbake til belegg. Strikk
1 p rett fra vrangen (= 1 rille til
brettekant). Skift til rundp nr 3
og begynn på mønster A. I slutten på første p legges opp 5
ekstra m = oppklippsmasker
midt foran.

Nr 9

Disse
strik-
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kes uten mønster og er ikke
medregnet i masketallet. Strikk
rundt, og etter mønster A fortsettes med mønster B som gjentas til hel lengde.
Men når arbeidet fra brettekanten måler (52) 54 (56) 58 (59)
cm, settes et merke i hver side
med (67) 71 (75) 80 (85) m på
hvert forstykke (oppklippsm ikke
medregnet) og (137) 147 (157)
165 (173) m til bakstykket.
Fell av de 5 oppklippsm midt foran. Strikk mønster fram og tilbake og fell til halsringning (9)
10 (11) 12 (13) m 1 gang i hver
side,
deretter
for
alle
str
2,2,2,2,1,1 m i hver side = (48)
51 (54) 58 (62) på forstykkets
skuldrer ut til sidemerket. Strikk
til arbeidet fra brettekanten nederst måler oppgitt lengde og fell
av.

Ermer:
Legg opp på p nr. 2 ½ med rødt
72 m. Strikk brettekant som på
bolen. Skift til strømpep nr 3 og
strikk mønster A. Når A er ferdig, økes jevnt fordelt (2) 8 (8)
14 (14). Fortsett med mønster B
til hel lengde og øk på undersiden hver 1 ½ cm til i alt (120)
124 (130) 134 (140) m. Strikk til
ermet fra brettekanten måler
(47) 47 (48) 48 (49) cm, det blir
penest om du kan slutte med et
helt mønster. Vend vrangsiden ut
og strikk 6 omg glattstrikk til
belegg. Fell løst av.
Montering:
Damp arbeidet.
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden, høyden
på ermehullet er beregnet til ca
(22) 23 (24) 25 (26) cm. Sy
små, tette maskinsømmer midt
foran og i hver side og klipp opp
mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene.
Brett inn alle belegg og sy til på
vrangen med løse sting.
Høyre stolpe og halskant:
Begynn nederst på høyre forstykke. Strikk opp med svart og
pinne nr 2 ½ ca 13-14 m pr 5 cm
langs hele forstykket og videre
rundt halsen til midt i nakken.
Snu her og strikk rett tilbake på
vrangen = 1 rille. Sett et merke
i hjørnet mellom stolpe og halskant og øk 1 m på hver side av
merket i hjørnet annenhver p..
Strikk 4 pinner glattstrikk. På
neste pinne strikkes *1 m rødt, 1
m svart*. Gjenta fra *-* hele
pinnen. Fortsett med rødt 1 p
glattstrikk, 1 pinne vrangt (brettekant). Strikk 8 pinner glattstrikk (belegg), men nå felles 1
maske på hver side av merket i
hjørnet. Fell av.
Venstre stolpe og halskant:
Strikkes som høyre (begynn midt
i nakken og strikk opp m). Sy
pent sammen i nakken.
Sy i ermene og sy til belegget
over sårkanten på vrangen.
Sy 7 hekter med jevne mellomrom langs forstykkene.
Damp til slutt lett over arbeidet.

Nr 10 og 10B

Genser med rød kant
Størrelse:
Barn:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 (14) år
Voksen:
S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde:
(73) 79 (86) 91 (96) 100 (105)
110 (117) 122 (127) 132 cm
Hel lengde:
(38) 42 (46) 49 (52) 56 (60) 65
(68) 70 (72) 73 cm
Ermelengde:
(25) 28 (30) 35 (39) 42 (45) 50
(51) 52 (53) 54 cm
Garn:
Smart (100% ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
eller
Peer Gynt (100 % ren ny ull, 50
gram = ca 91 meter)
Garnmengde til barn:
Smart:
Naturhvitt 1012: (300) 300
(350) 400 (450) 500 (550) gram
Svart 1099: (100) 100 (100) 150
(200) 200 (200) gram
Vinrød 4065: (50) 50 (100) 100
(100) 100 (100) gram.
Garnmengde til voksen:
Peer Gynt:
Koksgrå 1088: 650 (700) 750
(800) 850 gram
Lys grå 1032: 150 (150) 200
(200) 250 gram
Vinrød 4065: 100 (100) 100
(150) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinner og strømpep nr 3 og
3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinne nr 3 ½
= 10 cm i bredden
For- og bakstykket:
Legg opp (154) 169 (184) 192
(200) 210 (220) 230 (250) 260
270 (280) m med vinrødt og
rundp nr 3 og strikk glattstrikk
(10) 10 (12) 12 (12) 14 (14) 20
(20) 20 (20) 20 omg, deretter
strikkes 1 omg. vrangt (= bret-
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tekant). Skift til svart/koks og
strikk (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) 20
(20) 20 (20) 20 omg glattstrikk.
På de 7 barnestørrelsene strikkes
nå: 2 omg. naturhvitt, 2 omg.
svart.
På alle størrelser: Skift til pinne 3
½ og strikk mønster etter diagram. På første pinne økes jevnt
fordelt (6) 6 (6) 8 (10) 10 (10)
10 (10) 10 masker = (160) 175
(190) 200 (210) 220 (240) 260
(270) 280 (290) m. Når arbeidet
måler (34) 38 (42) 44 (47) 51
(54) 58 (61) 63 (65) 65 cm settes merketråd i hver side med
(80) 88 (95) 100 (105) 110
(115) 120 (130) 135 (140) 145
m på bakstykket og (80) 87 (95)
100 (105) 110 (115) 125 (130)
135 (140) 145 m på forstykket.
Fell så til halsringning de midterste (14) 15 (17) 18 (19) 20
(21) 21 (22) 23 (24) 25 m på
forstykket. Strikk fram og tilbake
og fell på hver side av halsen
(3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1
(3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1)
4,2,2,1,1,1
(4,2,2,1,1,1) 4,2,2,1,1,1 m =
(25) 27 (30) 32 (34) 36 (38) 42
(44) 45 (47) 49 m på forstykkets
skuldrer ut til merketråden i siden. Fell av når arbeidet måler
(38) 42 (46) 49 (52) 56 (60) 65
(68) 70 (72) 73 cm.
Ermer:
Legg opp med vinrød og strømpep nr 3: (36) 38 (40) 42 (44)
46 (48) 52 (52) 54 (54) 56 m og
strikk brettekant som på bolen.
Skift til pinner nr 3 ½, og strikk
mønster etter diagram, samtidig
som det på første omgang økes
jevnt fordelt til (46) 48 (50) 52
(54) 56 (58) 64 (66) 68 (70) 72
m. Første m under ermet strikkes
hele tiden vrangt = merkem for
videre økinger. Øk 1 m på hver
side av den vrange merkem ca
hver 1 ½ cm til i alt (74) 78 (82)
86 (92) 98 (104) 118 (124) 128
(132) 134 m. Når arbeidet måler
(25) 28 (30) 35 (39) 42 (45) 50
(51) 52 (53) 54 cm, vendes
vrangsiden ut og det strikkes 5
omg glattstrikk til belegg. Fell
løst av.
Montering:
Damp arbeidet lett.

Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden.
Sy små, tette maskinsømmer på
hver side av merketråden og
klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene. Sy i ermene og sy til belegget over sårkantene på vrangen.
Halskant:
Barnegenser:
Skift til liten rundp nr 3 og svart
og plukk opp passe tett med m
rundt halsen. Strikk 1 omg rett
med svart og fell samtidig inn til
ca (88) 92 (96) 100 (100) 104
(104)m. Strikk 2 omg. naturhvitt, (5) 5 (7) 7 (7) 9 (9) omganger svart glattstrikk. Skift til
vinrød, 1 omg rett, 1 omg.
vrangt = brettekant, (8) 8 (10)
10 (10) 12 (12) omg. glattstrikk.
Fell løst av. Brett kanten dobbel
mot vrangen og sy til.
Voksen størrelse:
Skift til liten rundp nr 3 og koksgrå og plukk opp passe tett med
m rundt halsen. Strikk 1 omg.
rett og fell samtidig inn til 110
(112) 114 (116) 118 m. Strikk
10 (10) 11 (12) p glattstrikk.
Skift til vinrød, strikk 1 omg.
rett,
1
omg.
vrangt
(=brettekant), (12) 12 (13) 14
omg. rett. Fell av passe løst.
Brett kanten dobbel mot vrangen
og sy til.

Nr 11

Vest med sjalskrage
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 92 (100) 110
(122) cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 61 (64)
cm
Garn:
Alfa (85% ren ny ull, 15% mohair, 50 gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Natur 1012: (500) 550 (600) 650
(700) gram
Veiledende pinner:
Nr 7
Strikkefasthet:
13 m og 17 p glattstrikk på p nr
7 = 10 x 10 cm
Første og siste m strikkes rett på
alle p = kantm.
Øk 1 m = Ta opp tråden mellom
to m og strikk denne vridd rett.
Bakstykket:
Legg opp på p nr 7, (57) 61 (67)
73 (81) m. Strikk 1 kantm, ribb 1
rett, 1 vrang (1.p = vrangen) i
alt 3 p. Deretter strikkes 1
kantm, (6) 7 (9) 11 (13) rett,
mønster etter diagrammet en
gang, (9) 11 (13) 15 (19) rett,
mønster etter diagram en gang,
(6) 7 (9) 11 (13) rett, 1 kantm.
Når arb måler (36) 37 (38) 40
(42) cm felles til ermehull annenhver p i hver side (2,2,1,1)
3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1
(3,3,2,2,1,1) m = (53) 55 (59)
61 (65) m.
Når ermehullet måler (16) 17
(18) 19 (20) cm felles de midterste (13) 13 (15) 15 (17) m til
hals og hver side strikkes ferdig
for seg. Fortsett å felle til hals 3
m i hver side. Når ermehullet
måler (18) 19 (20) 21 (22) cm
felles på en p fra vrangen 4 m
over fletten ved å strikke 2 m
sammen 4 ggr = (13) 14 (15) 16
(17) m til skulder. Sett m på en
tråd. Strikk andre siden på samme måte.
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Venstre forstykke:
Legg opp på p 7, (34) 37 (41) 45
(51) m. Strikk 1 kantm, deretter
ribb 1 vrang, 1 rett (1.p =
vrangen) i alt 3 p. Deretter strikkes 1 kantm, (6) 7 (9) 11 (13)
rett, mønster etter diagrammet
en gang, (9) 11 (13) 15 (19)
rett, 1 kantm. Når arb måler (29)
30 (31) 33 (35) cm felles til Vhals fra retten slik: Strikk til 3 m
gjenstår, strikk 2 m rett sammen, 1 kantm. Fell på denne
måten annenhver p i alt (15) 16
(18) 19 (22) ganger.
Merk! Fell samtidig til ermehull i
motsatt side ved samme lengde
som bakstykket.
Når ermehullet måler (18) 19
(20) 21 (22) cm felles 4 m over
fletten som på bakstykket = (13)
14 (15) 16 (17) igjen til skulder.
Sett skulderm på en tråd.
Høyre forstykke: Legg opp og
strikk som venstre forstykke men
motsatt. Fell til v-hals fra retten
slik: strikk 1 kantm, 2 vridd rett
sammen, strikk ut p.
Montering:
Strikk sammen skuldrene fra
vrangen slik: Legg arb rette mot
rette. Sett m over på p 7 og
strikk rett sammen 1 m fra hver
av p samtidig som m felles av.
Ermehullskanter: Plukk opp fra
retten med p nr 7, 1 m i hver m
og p men hopp over hver 3. p.
Strikk 2 omg rett fram og tilbake. Fell av med rett. Sy sidesømmene.
Krave: Plukk opp fra retten med
p 7, 1 m i hver p men hopp over
hver 3. p på høyre forstykkes
rette del (opp til første felling til
V-hals), sett en tråd rundt siste
m. Plukk deretter opp 1 m i hver
p men hopp over hver 4. p ved
V-halsen, 1 m i hver avfelte m på
bakstykket og like mange m på
venstre forstykke som på høyre.
Sett en tråd rundt 1. m etter Vhalsen.
Fortsett med rettstrikk og begynn å strikke vendinger på 2. p
(= retten) for å gjøre kraven
bredere bak: Strikk fram til merketråden på venstre forstykke,
vend, 1 kast, ta 1 m løst av,
strikk fram til merketråden på
høyre forstykke, vend, 1 kast, ta

1 m løst av, strikk fram til 2 m
før forrige vending på venstre
forstykke, vend, 1 kast, ta 1 m
løst av, strikk fram till 2 m før
forrige vending på høyre forstykke, vend. Strikk med vendinger
på denne måten og samtidig
med 3. vendingen på venstre
forstykke økes 8 m jevnt fordelt
over de midterste 35 m bak. Etter (11.) 12. (13.) 14. (15.) vending på høyre forstykke strikkes
p ut. Samtidig strikkes kastet og
den løse m sammen. Strikk
ytterligere 4 p rettstrikk, fell av.

Nr 12
Raglangenser til Herre
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 100 (106) 112
(118) cm
Lengde: (64) 66 (68) 70 (72) cm
Ermelengde: (49) 50 (52) 54
(54) cm
Garn:
Alfa (85 % ull, 15 % mohair. 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Petrolblå 6755: (650) 700 (750)
800 (850) gram
Svart 1099: (50) 50 (50) 50
(100) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 7
Strikkefasthet:
13 masker glattstrikk på pinne nr
7 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp med svart og rundpinne nr 7 (120) 128 (136) 144
(152) m. Strikk ribb (2 rett, 2
vrang) 2 omg. Skift til petrol og
strikk 6 omg ribb. Fortsett med
glattstrikk. Øk 1 m i hver

side
på
første omg
=
(122)
130 (138) 146 (154) m. Når arbeidet måler (40) 41 (41) 42
(42) cm, deles det inn med åpning til ermene i hver side: Fell
av de første 4 m - strikk (53) 57
(61) 65 (69) m - fell 8 m - strikk
(53) 57 (61) 65 (69) m - fell av
de siste 4 m. Legg arbeidet til
side inntil videre.
Ermer:
Legg opp med svart og strømpepinner nr 7 (28) 28 (32) 32 (32)
m og strikk vrangbord som nede
på bolen. Fortsett med glattstrikk, samtidig som det økes 2
masker på undersiden av ermet
ca hver 3 ½ cm til i alt (52) 54
(58) 60 (60) m. Når ermet måler
oppgitt lengde, felles 8 m på undersiden. La maskene hvile og
strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling: Sett begge ermene inn på rundpinnen over de
avfelte sidemaskene = i alt (194)
206 (222) 234 (242) m.
Begynn på ny omgang midt bak,
strikk 1 omgang over alle maskene og strikk samtidig 2 rett
sammen i hver sammenføyning
(= 1 maske fra bolen og 1 maske
fra ermet). Dette er midtmasken
for den videre raglanfellingen,
sett et
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merke i
hver av
de
4
merkemaskene.
Strikk 2 omganger uten felling.
Neste omgang: Strikk til 2 masker står igjen før første merkemaske, løft 1 maske løs av, 1
rett og trekk den løse masken
over, 1 rett, strikk 2 rett sammen. Gjenta denne fellingen på
hver side av de neste 3 midtmaskene = 8 masker felt i alt.
Strikk 2 omganger uten felling.
Fell hver 3. omgang (3) 3 (3) 4
(4) ganger til, og deretter annenhver omgang til (25) 27 (27)
29 (29) masker står igjen på
forstykket. Sett de midterste
(11) 13 (13) 13 (13) maskene på
forstykket på en tråd og strikk
fram og tilbake. Fortsett med
raglanfelling på rettsiden og fell
samtidig 1 maske i begynnelsen
av hver pinne til alle maskene på
forstykket er avfelt.
Halskant: Strikk opp med petrol
rundt halsen i alt (72) 72 (76) 76
(76) m, inkl de løse maskene fra
før. Strikk vrangbord 2 rett, 2
vrang (15) 15 (16) 16 (17) cm
eller til ønsket lengde. Skift til
svart og strikk 2 omg. Fell løst av
med rette og vrange masker.
Sy sammen under ermene.
Damp arbeidet lett på vrangen.

Lue
Størrelse:
Herre
Garnmengde:
Svart 1099: 100 gram
Veiledende pinner:
Liten rundp/strømpep nr 7
Legg opp 80 m og strikk ribb: 2
rett, 2 vrang rundt til arb måler
18 cm. Strikk 2 vrangt sammen i
hvert vrange felt, strikk 4 omg
uten felling, strikk 2 rett sammen
i hvert rette felt, strikk 2 omg
uten felling. Avslutt med å strikke 2 rett sammen omg rundt, 1
omg uten felling og deretter 2
rett sammen omg rundt igjen.
Trekk m sammen og fest godt.

Nr 13
Gnistrende skiføre
Størrelse:
(4) 6-8 (10-12) år
Plaggets mål:
Overvidde: ca (71) 79 (88) cm
Lengde: (42) 49 (56) cm
Ermelengde: (29) 35 (41) cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash. 50
gram = ca 100 meter).
Garnmengde genser og lue:
Smart
Rosa 4503: (350) 450 (500)
gram
Hvitt 1001: 50 gram alle str
Burgunder 4065: 50 gram alle
str
Funny
Rosa 4503: (50) 100 (100) gram
London Sølv: (1) 2 (2) nøster
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 3
og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm i bredden.
24 m ribb på p nr 3 ½ = ca 10
cm

For- og bakstykket:
Legg opp med rosa Funny og
rundpinne nr 3, (170) 190 (210)
m. Strikk ribb slik: 1 vrang, *3
rett, 2 vrang*, gjenta fra * til *,
avslutt med 3 rett, 1 vrang. Skift
til p nr 3 ½ og rosa Smart og
strikk kantdiagram. Start ved
pilen for rett str. Fortsett med
ribb i rosa etter diagrammet.
Sett et merke i hver side med
(85) 95 (105) m til hver del.
Strikk til arb måler (18) 23 (28)
cm. Strikk glattstrikk over de
midterste 33 m på forstykket.
Her skal motivet broderes på til
slutt. Resten av arb strikkes i
ribb. Strikk i alt 44 omg med
glattstrikk foran, fortsett med
ribb som før.
Samtidig når arb måler (26) 31
(36) cm deles arbeidet ved sidemerkene og hver del strikkes
ferdig for seg.
Bakstykket: (85) 95 (105) m.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett de midterste (33) 35 (37) m
på en hjelpep og fell av de resterende (26) 30 (34) m til skulder.
Forstykket: Strikk til (2) 3 (4)
cm før hel lengde og sett de midterste (23) 23 (23) m på forstykket på en hjelpep. Fortsett å felle
ved halssiden annenhver omg
(2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,2,1) m =
(26) 30 (34) m til skulder. Strikk
til arb måler hel lengde, fell av.
Ermer:
Legg opp med rosa Funny og
strømpepinner nr 3 (45) 50 (55)
m og strikk vrangbord 1 vrang
*3 rett, 2 vrang*, gjenta fra * til
*, avslutt med 3 rett, 1 vrang.
Skift til p nr 3 ½ og rosa Smart.
Strikk kantdiagram. Begynn slik
at en stjerne kommer midt på
ermet. Fortsett med ribb og øk 1
m på hver side av de 2 vrange m
midt under ermet ca hver (1 ½)
1 ½ (2) cm til i alt (75) 84 (95)
m. De nye m tas med i ribbmønsteret etter hvert. Strikk til
ermet måler (29) 35 (41) cm.
Fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Strikk opp med rosa
Smart og rundp nr 3 ca (90) 100
(110) m. Pass på at ribbmønsteret stemmer ut med de avsatte
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m foran og bak. Strikk (3) 4 (4)
cm ribb, skift til rosa Funny og
strikk 1 omg ribb, fell av.
Sy i ermene og damp over det
ferdige plagget, evnt legg det
mellom fuktige håndklær slik at
det får de oppgitte mål.

Lue:
Størrelse:
(4) 6-8 (10-12) år
Legg opp 6 m i rosa Funny på
pinne nr 3 og strikk rettstrikk. Øk
1 m i hver side annenhver p til i
alt (22) 24 (24) m. Legg arbeidet
til side og strikk en klaff til på
samme måte, ikke klipp av tråden. Legg opp til resten av luen
slik: Legg opp (6) 7 (8) masker i
begynnelsen av den siste klaffen,
strikk klaffens (22) 24 (24) masker, legg opp (40) 42 (48) masker i slutten (= midt foran),
strikk den andre klaffens (22) 24
(24) masker, legg opp (6) 7 (8)
masker i slutten (midt bak) =
(96) 104 (112) masker i alt.
Strikk 6 pinner rettstrikk fram og
tilbake. Skift til rosa Smart og øk
på første p (4) 6 (8) m jevnt fordelt. Strikk rundt i glattstrikk
med sølvfargede snøfnugg etter
kantdiagram (rettstrikk uten riller). Resten av arb strikkes i rosa
Smart. Når arb måler (11) 12
(13) cm felles (4) 6 (8) m jevnt
fordelt. Strikk 1 omg uten felling
fortsett å felle slik: *2 vridd rett
sammen – (20) 22 (24) m rett –
2 rett sammen*. Strikk fra * til *
3 ganger til = 8 fellinger i alt og
4 like store felt. Strikk 1 omg
uten felling. Neste omg: * 2
vridd rett sammen – (18) 20
(22) m rett – 2 rett sammen*.
Gjenta fra * til * 3 ganger til,
strikk 1 omg uten felling.
Fortsett å felle annenhver omg
og med 2 m mindre i hver felt for
hver gang til 8 m står igjen.
Trekk disse sammen og fest
godt.
Tvinn 3 snorer i rosa Smart i ulike lengder 5-10 cm.
Lag 3 pomponger i Funny slik:
Legg opp 12 m. Strikk glattstrikk
og øk 1 m i hver side annenhver
p til 18 m. Strikk til arb måler 6
cm fra opplegget. Fell nå 1 m i
hver side annenhver p til 12 m.
Fell av og klipp av tråden. Tråkle
rundt hele rundingen og trekk litt
sammen. Stapp i litt vatt eller
rosa restegarn og den ene enden
av den tvinnede snoren. Trekk
kulen helt sammen og sy godt
fast (sy også i snoren). Fest snorene i toppen av lua.
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Nr 14
Genser i Kitten Mohair
og Alfa.
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 106 (112) 120
(126) cm
Lengde: (62) 64 (66) 68 (70) cm
Ermelengde: (40) 42 (42) 44
(44) cm
Garn:
Alfa (85% ull, 15% mohair. 50
gram = ca 60 meter)
Kitten (30% mohair, 20 % ull, 50
% courtelle. 50 gram = ca 165
meter).
Garnmengde:
Kitten Mohair:
Hvit 1002: (200) 200 (200) 250
(250) gram
Alfa:
Rød 4063: (550) 550 (600) 650
(700) gram

40 (41) 41 (42) cm settes (6) 6
(6) 8 (8) masker i hver side på
en hjelpetråd = (48) 52 (56) 56
(62) masker på hver del. Legg
arbeidet til side mens ermene
strikkes.
Ermer:
Legg opp på strømpep nr 9 (24)
24 (26) 28 (28) masker og strikk
riller rundt som nede på bolen.
Skift til pinne nr 10 og strikk
glattstrikk, samtidig som det
økes 2 m på undersiden hver 4
cm til i alt (38) 40 (42) 46 (46)
masker. Når ermet måler oppgitt
ermelengde, settes (6) 6 (6) 8
(8) masker på undersiden på en
hjelpetråd. Legg ermet til side og
strikk 1 til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen over de
løse ermehullmaskene = (160)
172 (184) 188 (200) masker. Del
arbeidet midt bak mellom mønstrene og begynn ny omgang her.
Strikk 1 omgang over alle maskene og sett et trådmerke i hver
sammenføyning mellom plaggdelene.

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 9
og 10.
Strikkefasthet:
10 masker glattstrikk på pinne
10 = 10 cm i bredden.
Legg opp på rundpinne nr 9 1
tråd i hver kvalitet (98) 106
(114) 118 (130) m. Strikk riller
rundt = vekselvis 1 omgang rett,
1 omgang vrang. Gjenta disse 2
omganger ytterligere 2 ganger.
Strikk 1 omgang rett og øk samtidig 10 masker jevnt fordelt
(108) 116 (124) 128 (140) masker. Skift til rundpinne nr 10 og
del inn med mønster slik:
Begynn i den ene siden og strikk
(12) 14 (16) 17 (20) masker
glattstrikk – 1 mønsterfelt (30
masker) – (24) 28 (32) 34 (40)
masker glattstrikk – 1 mønsterfelt – (12) 14 (16) 17 (20) masker glattstrikk. NB: For å gjøre
arbeidet lettere, kan det være
lurt å merke av de 30 mønstermaskene foran og bak med 1
merketråd. La denne følge med
oppover. Når arbeidet måler (40)

22

Fell raglan slik: Strikk til 3 masker står igjen på bakstykket –
løft 1 maske løs av, 1 rett og
trekk den løse masken over –
strikk 1 rett + 1 rett – 2 rett
sammen inn på første erme.
Strikk til 3 masker står igjen på
ermet og gjenta fellingen her og
ved de neste 2 sammenføyningene = 8 fellinger i alt. Strikk 1
omgang uten felling. Fell annenhver omgang og strikk mønster
foran og bak som før til det er
felt i alt (11) 12 (13) 13 (14)
ganger = (72) 76 (80) 84 (88)
masker. Fell av de midterste (8)
10 (10) 12 (12) maskene på forstykket. Fortsett fram og tilbake
og fell raglan på hver rettside
som før samtidig som det felles
til halsringning i hver side 2
masker 1 gang og deretter 1
maske til alle maskene på forstykket er avfelt.
Halskant:
Skift
til
rundpinne/strømpepinner nr 9 og plukk
opp passe tett med masker rundt
halsen. Strikk 1 omgang rett og
fell jevnt fordelt til (48) 50 (50)
52 (52) masker. Strikk riller
rundt som nede på bol og ermer
til kanten måler 12 cm. Fell
løst av med rette masker.
Mask sammen under ermene.

Lue og skjerf

Lue:

Nr 15/16/17

Garn:
Alfa (85 % ren ny ull, 15 % mohair. 50 gram = ca 60 m)
Kitten Mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
ca 165 m)

Øreklaffer:
Første øreklaff: Legg opp 3 m på
p nr 8 og med 1 tråd i hver kvalitet, og strikk 1 p vrang. På neste
p strikkes: 1 r, 1 øking., 1 r, 1
øking. 1 r = 5 m på p. Strikk
vrangt tilbake.
Strikk nå: 1 r, 1 øking, 3 r, 1
øking, 1 r = 7 m, strikk vrangt
tilbake.
Fortsett med å øke på denne
måten, til det er 11 m på p.
Strikk vrangt tilbake. Strikk 6 p
glattstrikk uten økinger. Klipp av
tråden og strikk en øreklaff til på
samme måte.

Oppskrifter til disse
kan dessverre ikke
gratis. Oppskrifter på
ser finnes i Tema 15

Garnmengde:
Skjerf, lengde ca 170 cm:
Alfa 4063: 150 gram
Kitten 1002: 50 gram
Lue:
Alfa rød 4063: 100 gram
Kitten 1002: 50 gram
Veiledende pinner:
Skjerf: nr 15
Lue: nr 8
Heklenål nr 4
Strikkefasthet lue:
12 m glattstrikk med 1 tråd Alfa,
1 tråd Kitten på p nr 8 = 10 cm

Skjerf:
Legg opp 17 m med en tråd i
hver kvalitet på p nr 15, og strikk
1 p vrangt.
Strikk hullmønster slik:
1. p: 1 r, *1 kast, 2 r sammen*
gjenta fra * til * og avslutt med
2 r.
2. p: strikk alle m vrangt
3. p: strikk alle m rett
4. p: 1 vr, *1 kast, 2 vr sammen* gjenta fra * til * og avslutt
med 2 vr.
5. p: strikk alle m rett
6. p: strikk alle masker vrangt.
Gjenta disse 6 p til arb måler ca
170 cm. Fell av på 5. mønsterp.
Hekle med dobbel Kitten i begge
ender av skjerfet: Fest garnet i
det ene hjørnet, *hekle en fm i
m, hekle en fm i mellomrommet
mellom denne og neste strikkede
maske* gjenta fra * til * ut raden. Hekle en rekke krepsemasker tilbake. (fm heklet fra høyre
mot venstre).
Legg skjerfet mellom fuktige
håndklær og la det tørke.
Frynser: 4 tråder Kitten ca 40 cm
lange legges dobbelt og knyttes i
annenhvert mønsterhull langs
skjerfets ene side.

Strikk glattstrikk over den ene
øreklaffens m. Legg opp 15 nye
m (nakken), strikk glatt over den
andre øreklaffen = 37 m. Strikk
glattstrikk frem og tilbake samtidig som det i slutten av hver p
legges opp 2 nye m 2 ganger i
hver side = 45 m. Legg deretter
opp 15 nye m (foran) = 60 m.
Klipp av tråden og fordel m på 4
strømpep. Start midt bak på
luen. Alle mål tas herfra. Strikk
glattstrikk til arbeidet måler 12
cm. Start fellingene slik: *8 rett,
2 r sammen* omg rundt.
Strikk en omg uten felling. Strikk
*7 rett, 2 r sammen* omg rundt.
Fortsett med fellinger annenhver
omg på denne måten til det
gjenstår 6 m. Strikk 4 omg rett
opp. Trekk tråden gjennom m og
stram til.
Hekle med Alfa en omg fm. Start
i et ”hjørne” på luens bakside,
hekle 2 fm i hjørnet, hekle deretter 1 fm i hver strikkede m, hekle
3 fm i bunnen av hver øreklaff,
hekle 1 fm i hver strikkede m,
hekle igjen 2 fm i det andre
”hjørnet” på luens bakside, avslutt omg med 1 km i første fm.
Hekle deretter 1 omg krepsem
(fastm heklet fra venstre mot
høyre), 1 krepsem i hver fm omgangen rundt.
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modellene
lastes ned
MariusgenKlassikere.

Nr 18
Flettegenser
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 98 (106) 114 cm
Hel lengde: ca (58) 60 (62) 64
cm
Ermelengde: (42) 43 (44) 44 cm
Garn:
Alfa (85 % ren ny ull, 15 %
mohair. 50 gram = ca 60 m)
Garnmengde genser og lue:
Natur 1012: (700) 750 (800) 850
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykket:
Legg opp med rundp nr 7 (128)
136 (144) 160 m og strikk ribb
1 rett, *2 vrangt, 2 rett*, gjenta
fra * til * rundt. Avslutt med 1
rett. Strikk til arb måler 5 cm.
Sett et merke i hver side med
(64) 68 (72) 80 m til hver del.
Fortsett rundt etter følgende inndeling: Strikk 9 m rett, 14 m
flettediagram A, (18) 22 (26) 34
m glattstrikk, 14 m omvendt flettediagram A, 9 m rett. Gjenta
denne inndelingen på bakstykket. Strikk mønster A ca (10) 11
(12) 13 cm, deretter mønster B
ca 25 cm (avslutt med en fletting), og tilslutt mønster C.
Samtidig ved overgangen til
mønster C felles 6 m i hver side
(= 3 m på hver side av sidemerket). Strikk hver side ferdig for
seg.

på en hjelpenål og strikk hver
side ferdig for seg. Fell ytterligere (2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,2,1,1)
2,2,1,1 m annenhver p ved halssiden = (15) 16 (17) 20 m til
skulder. Strikk til ermehullet måler i overkant av (19) 20 (21) 22
cm. Fell av.
Bakstykket:
Strikkes som forstykket til arb
måler 2 p før hel lengde. Sett de
midterste (20) 22 (24) 26 m på
en hjelpenål. Strikk til hel lengde, fell de resterende m av.
Ermer:
Legg opp på p nr 7 (32) 36 (36)
40 m og strikk rundt i ribb (2 r, 2
vr). Strikk 5 cm, øk deretter 2 m
midt under ermet. Gjenta den
økingen hver 4 cm til i alt (52)
56 (56) 60 m. De nye m strikkes
med i ribb etter hvert. Strikk til
hel lengde. Fell 6 m midt under
ermet og strikk ermet ferdig fram
og tilbake. Fortsett å felle 1 m i
begynnelsen av hver p til det
gjenstår (24) 24 (26) 26 m. Fell
deretter 1 m i hver side, på hver
p til det gjenstår (14) 14 (16) 16
m. Fell av.

Forstykket:
Fortsett med flettemønster C
samtidig som det felles til ermehull i hver side annenhver p
2,1,1 m = (50) 54 (58) 66 m
igjen. Strikk til arb fra delingen
måler (14) 15 (15) 16 cm. Sett
de midterste (10) 12 (12) 14 m

24

Montering:
Sy skuldrene sammen.
Hals: Plukk/Strikk opp fra retten
ca (68) 68 (72) 72 m på liten
rundp nr 7. Strikk ribb 2 rett, 2
vrang omg rundt. Forsøk å tilpass ribben slik at det passer
med de avsatte halsm både foran
og bak.
Strikk til halsen måler ca 20 cm,
fell løst av med rette og vrange
m. Brett kraven dobbelt mot retten.
Sy ermene til ermehullet med
attersting fra vrangen.
Spenn plagget ut under fuktige
håndklær etter de oppgitte mål
og la det tørke.

Gjenta denne fellingen annenhver omg til det ikke er flere rette m bak. (flettene strikkes hele
tiden). Strikk 2 rett sammen omg
rundt, 1 omg rett, 2 rett sammen
omg rundt. Strikk deretter en
omg rett, klipp av tråden og
trekk den gjennom de resterende
m.
Lag en stor dusk og fest denne i
toppen.
Hekle 1 omg fm rundt hele luen.

For og bakstykket:
Legg opp (130) 140 (148) 156
(166) med grått på pinne nr. 6
og strikk 1 rett, 1 vrang (6) 6 (7)
7 (8) cm. Skift til pinne nr. 7 og
strikk glattstrikk til arbeidet måler (37) 39 (40) 42 (43) cm. Fell
6 m i hver side = (59) 64 (68)
72 (77) m på hvert stykke.
Ermer:
Legg opp (34) 36 (38) 40 (42)
med grått på op pinne nr. 6 og
strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang
(6) 6 (7) 7 (8) cm. Skift til pinne
nr. 7 og strikk glattstrikk. Den
første masken strikkes hele tiden vrangt og det økes 1 m på
hver side av denne på første
omgang, denne økingen gjentas
hver 3. cm til i alt (54) 58 (62)
64 (68) m. Når ermet måler
(43) 44 (45) 46 (47) cm felles 6
m midt under ermet. Strikk det
andre ermet tilsvarende.

Lue med øreklaffer
Størrelse:
(S/M) L /XL
Begynn med den ene øreklaffen:
Legg opp 6 m på p nr 7. Strikk
mønster etter diagrammet. Første p = retten. Øk 1 m i hver side
annenhver p. som diagrammet
viser = tilslutt 16 m.
Strikk til øreklaffen måler 12 cm.
Legg denne til side og strikk 1
øreklaff til, men nå vris flettene
motsatt vei. Flettene skal strikkes hele veien opp gjennom lua.
Strikk over den høyre klaffens m,
legg opp (10) 12 nye m = midt
bak, strikk over den venstre klaffen. Legg opp 3 nye m, vend og
strikk tilbake, legg opp 3 nye m i
andre siden. Gjenta dette en
gang. Vend og strikk tilbake (retten). Legg opp (12) 14 nye m og
strikk resten av arbeidet rundt.
Strikk glattstrikk foran og bak og
en flette over hver øreklaff til lua
måler (14) 16 cm, målt midt foran. Sett et merke midt foran.
Felling: Begynn fra slutten av
høyre flette. Strikk de to første
rette m vridd rett sammen, strikk
til det gjenstår 2 rette m før
venstre flette. Strikk disse to m
rett sammen. Strikk fletten og
deretter de 2 første rette m vridd
rett sammen. Strikk til 2 m før
merket midt foran. Strikk 2 m
rett sammen, 2 vridd rett sammen, strikk til det gjenstår 2 rette m før høyre flette, strikk 2 rett
sammen = 6 m felt på omg.

Nr. 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på pinne nr. 7 =
10 cm

Nr 19
Herregenser i Alfa
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 108 (114) 120
(128) cm
Hel lengde: (65) 67 (69) 71 (73)
cm
Ermelengde: (målt på undersiden): (43) 44 (45) 46 (47)
Garn:
Alfa (85 % ull,15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Grå 1053: (550) 600 (650) 700
(750) gram
Lys grå 1042: (150) 150 (150)
200 (200) gram
Svart 1099: 100 gram alle str.
Veiledende pinner:
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Bærestykket:
Sett ermene inn på bolen =
(214) 232 (248) 260 (278) m.
Strikk (1) 1 (2) 2 (3) omg grått,
på siste omgang felles jevnt fordelt (6) 8 (8) 4 (6) m = (208)
224 (240) 256 (272) m. Strikk
mønsterbord etter diagram og
fell inn ved pilene i diagrammet.
Etter diagrammet strikkes lys
grått til hel lengde. Skift til pinne
6, strikk en rad rett samtidig som
det felles inn til ca (70) 72 (74)
76 (78) m. Strikk 1 rett, 1 vrang
(7) 7 (8) 8 (8) cm. Fell av. Brett
kanten dobbel innover og sy den
til.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Diagram – se neste side.

Garnalternativ:
Smart
Veiledende pinner:
Nr. 3 og nr. 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinne 3 ½ =
10 cm.
For og bakstykke:
Legg opp (184) 200 (220) 236
(252) 280 m med farge 1 på pinne nr. 3 og strikk vrangbord 2
rett, 2 vrang (6) 7 (7) 7 (8) 8
cm. Skift til pinne 3 ½ og øk 16
m jevnt fordelt til (200) 216
(236) 252 (268) 296 m. strikk
mønster etter diagram A. Fortsett med glattstrikk og farge 1 til
arbeidet måler (31) 33 (35) 37
(39) 42 cm. Nå deles arbeidet
inn slik: Fell 10 m, strikk (90) 98
(108) 116 (124) 138 m, fell 10
m, strikk (90) 98 (108) 116
(124) 138 m. Legg arbeidet til
side mens ermene strikkes.
Ermer:
Legg opp (48) 48 (52) 52 (56)
56 m med farge 1 på pinner nr. 3
og strikk vrangbord som på bolen. Skift til pinne 3 ½ og øk
jevnt fordelt til (52) 54 (56) 58
(60) 62 m. Strikk mønster A etter diagram. Tell ut fra midten
hvor mønsteret begynner. Den
første masken strikkes hele tiden
vrangt (merkemaske) og det
økes 1 m på hver side av denne
ca hver 1 ½ cm til i alt (84) 88
(92) 96 (102) 106 m. Fell de 10
midterste maskene under ermet.

Nr 20
Genser med rund sal
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 98 (106) 114
(122) 134 cm
Lengde: (54) 57 (60) 63 (66) 69
cm
Ermelengde: (42) 43 (45) 46
(48) 50 cm

Garn:
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram =
ca 90 meter)
Garnmengde:
Farge 1 (Lys grå 1032): (450)
500 (550) 600 (650) 700 gram
Farge 2 (Grå 1053): (50) 50
(100) 100 (100) 100 gram
Farge 3 (Koks 1088): (50) 100
(100) 100 (100) 100 gram
Farge 4 (Natur 1002): (100) 100
(100) 100 (150) 150 gram
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Bærestykket:
Sett ermene inn på samme
rundpinne som for og bakstykket
over de avfelte sidemaskene = i
alt (328) 352 (380) 404 (432)
468 m. Strikk mønster etter diagram B. Begynn ved merke for
rett størrelse og fell som vist i
diagrammet. Når alle fellinger er
ferdig er det (108) 114 (126)
132
(144)
156
m
igjen.

Strikk med farge 1 til hel lengde.
Fell inn til (100) 104 (108) 108
(112) 112 m. Skift til p. nr. 3 0g
strikk 2 rett, 2 vrang (14) 14
(15) 16 (16) 17 cm. Fell av med
rette og vrange masker.
Montering:
Sy til under ermene.

Nr 20B
Lue i Alfa
Størrelse:
One size
Garn:
Alfa (85 % ren ny ull, 15 % mohair. 50 gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Svart 1099: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm.
Legg opp 72 m på p nr 7. Strikk
ribbestrikk, 2 rett, 2 vrang rundt
til arb måler 20 cm. Fell 1 m i
hvert vrange felt omg rundt = 51
m igjen. Strikk 3 omg uten felling. Fell deretter 1 m i hvert
rette felt = 34 m igjen. Strikk 3
omg uten felling, strikk deretter
2 rett sammen omg rundt. Strikk
1 omg uten felling, strikk 2 rett
sammen omg rundt. Avslutt med
1 omg rett og trekk tråden gjennom de siste m. Fest godt.
Montering:
Tegn av skyggen (se neste side)
på et matpapir eller lignende.
Tegn skyggen over på et stykke
plast (iskremboks er godt egnet
til innlegg). Klipp ut.
Brett nedre kant av luen foran
dobbelt rundt skyggen. Strekk
luen godt rundt skyggen og sy
til.
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Nr 21
Genser
Barn

m/rund

sal

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (71) 76 (81) 86 (92)
98 cm
Hel lengde: (38) 42 (45) 48 (51)
54 cm
Ermelengde: (22) 25 (28) 31
(35) 39 cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash. 50
gram = ca 100 meter)
Garnmengde: genser + lue
Farge 1: Lys grå 1032/ Natur
1002: (250) 350 (400) 450
(500) 550 gram
Farge 2: Grå 1053/ lys lilla 5213:
(50) 50 (100) 100 (100) 150
gram
Farge 3: Koks 1088/ Mørk lilla
5226: (50) 50 (50) 50 (100) 100
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr. 3
og 3 ½.
Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne
nr. 3 ½ = 10 cm
For og bakstykke:
Legg opp (144) 152 (164) 176
(188) 200 m med farge 1 og pinne 3 og strikk 2 rett, 2 vrang
rundt i (4) 5 (5) 6 (6) 6 cm. Skift
til pinne 3 ½ og øk samtidig
jevnt fordelt til (160) 168 (180)

190 (206) 218 m. Fortsett med
glattstrikk til arbeidet måler (20)
24 (26) 28 (31) 33 cm. Fell i
hver side 9 m = (71) 75 (81) 86
(94) 100 m på for og bakstykket.
Ermene:
Legg opp (40) 40 (44) 44 (48)
48 m med farge 1 på pinne 3 og
strikk vrangbord 2 rett, 2 vrang
rundt (4) 5 (5) 6 (6) 6 cm. Skift
til p 3 ½ og øk jevnt fordelt til
(44) 46 (48) 50 (52) 54 m. Første maske er merkemaske og
strikkes hele tiden vrangt. Øk 1
maske på hver side av merkemasken hver 1 ½ cm til det er
(66) 72 (76) 82 (86) 92 m. Når
ermet måler (22) 25 (28) 32
(36) 40 cm, felles de 9 midterste
maskene = (57) 63 (67) 73 (77)
83 m.
Bærestykket:
Sett begge ermene inn på bolen
= (256) 276 (296) 318 (342)
366 m. Strikk (1) 1 (1) 1 (3)4
omganger glattstrikk, samtidig
som det på siste omgang felles
jevnt fordelt (4) 10 (2) 10 (6) 2
m = (252) 266 (294) 308 (336)
364 m. Strikk mønster etter diagram og fell ved pilene i diagrammet. Etter siste felling er
det (90) 95 (105) 110 (120) 130
m igjen. Strikk med farge 1 til
hel lengde. Fell (2) 3 (9) 10 (16)
18 m jevnt fordelt = (88) 92 (96)
100 (104) 108 m. Skift til pinne
3 og strikk halskant 2 rett, 2
vrang (6) 7 (7) 8 (8) 9 cm. Fell
av passe løst med rette og
vrange masker.
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Montering:
Brett halskanten dobbel mot
vrangen og sy den til.
Sy sammen med maskesting
under ermene. Damp lett over
det ferdige arbeidet.

Lue:
Størrelse:
(2-6) 8-12 år
Legg opp (96) 112 m med farge
1 og pinne nr. 3. Strikk 4 omg. 2
rett, 2 vrang. Skift til p. 3 ½ og
øk jevnt fordelt (2) 0 m. Strikk
stjernebord etter diagrammet,
men med farge 2 først på stjernen, deretter farge 3. Etter
mønster strikkes resten av av
luen med farge 1, 1 omg rett, 1
omg vrangt, 3 omg. rett, deretter 2 cm vrangbord. Vreng arbeidet og strikk 1 cm til med vrangbord. Fortsett med glattstrikk til
arbeidet fra opplegg måler 20
cm. Begynn felling. Fell jevnt
fordelt (2) 0 m. Strikk 2 omg.
uten felling. Strikk 2 rett sammen, 6 rett hele omgangen.
Strikk 2 omg. uten felling. Gjenta
denne fellingen hver 3. p., men
med 1 m mindre mellom for hver
gang (2) 3 ganger til. Strikk (1)
2 omg. glattstrikk. På neste omgang strikkes 2 og 2 sammen
hele omgangen. Strikk (1) 2
omg. rett. Ta av tråden og trekk
den gjennom resten av maskene.
Trekk sammen og fest tråden
godt. Lag en dusk i alle farger,
mest i bunnfargen, og sy den
fast i toppen.
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Nr 22
Trollgenser
Størrelse:
(2-4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (76) 81 (87) 92 cm
Hel lengde: (42) 47 (52) 56 cm
Ermelengde: (25-28) 32 (35) 38
cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwashbehandlet. 50 gram = ca 100 m)
Garnmengde:
Naturhvit 1012: (200) 250 (300)
350 gram
Brun tweed 3071: (200) 200
(250) 250 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2 ½, 3 og
3 ½.
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp med brunt og p nr 2 ½
(168) 180 (192) 204 m og strikk
3 ½ cm glattstrikk rundt + 1
omg vrangt til brettekant. Skift
til p nr 3 ½ og fortsett med
mønster. Begynn ved pilen for
riktig str. På str 2-4 og 6 år
strikkes diagrammet fortløpende
(på bakstykket strikkes kun rutemønster for alle str) men for de
øvrige str strikkes (1) 2 ruter
ekstra i høyden før trollet begynner (se klamme på diagrammet).
Når trollet er ferdig, fortsettes
med rutemønster til arbeidet fra
brettekanten måler ca 1 ½ cm
før oppgitt lengde. Sett et merke
i hver side med (85) 91 (97) 103
m på forstykket og (83) 89 (95)
101 m på bakstykket. NB! Høyden på motivet kan ikke beregnes på millimeteren på grunn av
strikkemåten til den enkelte. Men
i alle tilfeller bør en strikke minst
1-2 hele ruter etter at motivet er
ferdig for str 2-4 og 6 år. Avslutt
som diagrammet viser og sett m
på en tråd.

Ermer:
Legg opp med brunt og p nr 3
(52) 54 (56) 58 m, og strikk 3 ½
cm glattstrikk rundt, samtidig
som det felles 2 m på undersiden
hver 1 ½ cm 2 ganger = (48) 50
(52) 54 m. Strikk 1 omg vrangt
til brettekant og skift til p nr 3 ½.
Fortsett med ermemønsteret (tell
ut fra midt på ermet hvordan
mønsteret skal begynne på undersiden). Øk 1 m på hver side
av en vrang merkem hver 1 ½
cm til i alt (78) 84 (90) 96 m.
Strikk til ermet fra brettekanten
måler oppgitt lengde. Vreng ermet og strikk 5 omg glattstrikk til
belegg. Fell av.
Montering:
Damp arb fra vrangen.
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden. Sy små
tette maskinsømmer her og klipp
opp mellom sømmene.
Mask sammen (25) 27 (30) 32 m
i hver side til skuldre.
Belegg i halsen: Sett de løse m
på p nr 3. Strikk 1 omg vrangt
med brunt til brettekant, deretter
glattstrikk. Øk samtidig 2 m over
hver skuldersøm annenhver omg
til kanten måler 3 cm. Fell løst
av.
Brett hele kanten mot vrangen
og sy til med lette sting.
Sy i ermene og sy til belegget på
vrangen.

Lue
Størrelse:
(4-6) 8-10 (12) år
Garn:
Fritidsgarn (100 % ull. 50 gram
= ca 70 meter)
Garnmengde:
Naturhvitt 1012: 200 gram til
alle 3 størrelser.
Veiledende pinner:
Liten rundpinne nr 5 ½
Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk på pinne 5
½= 10 cm i bredden.

30

Broderi/perler:
Til broderier og dusk kan du bruke restegarn, gjerne i dine favorittfarger.
Her er det brukt Lanett orange
2708, rosa 4517, rød 4119,
grønn 8513, gul 2317, naturhvitt
1012.
Det er brukt glassperler i lime,
rosa, orange + plasthjerter i
samme farger som broderi fargene.
Legg opp (86) 90 (94) masker og
strikk glattstrikk rundt i 12 cm.
Strikk 1 omgang vrangt til brette
kant, så ytterligere 6 cm glattstrikk. Vend vrangsiden ut og
fortsett med glattstrikk til arbeidet fra oppleggskanten måler 22
cm. Sett et merke i omgangens
første maske (= midt bak). Fell
slik: Strikk merkemasken, 2 rett
sammen – strikk rett til 2 masker
står igjen på omgangen- løft en
maske løs av, 1 rett og trekk den
løse masken over. Strikk 3 omganger uten felling. Fell slik hver
4. omgang til 4 masker står igjen
i toppen. Trekk maskene sammen og fest godt. Tov luen før du
broderer og setter på perler.
Broderi/perler:
Plasser hjerte midt fremme på
luen. Tegn på frihånd med ”sykritt/blyant”. Broder med kontursting, begynn med rosa, videre
rød, gul, orange, grønn.
Tegn på ”vinger til hjertet, broder kontursting med fargene
orange, grønn, rød og rosa. Bruk
dobbel naturhvitt sytråd til å sy
fast rosa perler rundt hjerte,
orange perler under ”vinger, rosa
og lime perler rundt kant på lue.
Lag dusk i ulike farger, knytt i
plasthjerter og sy på perler hvis
ønskelig.
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Nr 23
Arangenser
m/raglanfelling
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 107 (115) 123
(130) m
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
cm
Ermelengde, dame: (40) 42 (44)
44 (45) cm
Ermelengde, herre: (43) 45 (46)
47 (48) cm
Garn:
Peer Gynt (100 % ull, 50 gram =
91 meter)
Garnmengde:
Lys tweed 2523: (800) 850 (900)
950 (1000) gram
Veiledende strikkepinne:
Rundpinner og strømpepinner nr.
3 og nr. 3 ½
Strikkefasthet:
22 m perlestrikk på pinne nr. 3
½ = 10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp på (212) 224 (236)
248 (260) m på rundpinne nr. 3
0g strikk 2 rett, 2 vrangt rundt i
(6) 6 (6) 7 (7) cm. Skift til pinne
nr. 3 ½, strikk 1 omgang rett og
øk samtidig (44) 48 (52) 56 (60)
m jevnt fordel til (256) 272 (288)
304 (320) masker. Sett et merke
i hver side med (128) 136 (144)
152 (160) m på hver del. Begynn
ved sidemerket og strikk (16) 20
(24) 28 (32) m mønster A,

mønster B (= 96 m), (32) 40
(48) 56 (64) m mønster A,
mønster B (= 96 m), mønster A
(16) 20 (24) 28 (32) m. Fortsett
med denne inndelingen.
Når arbeidet måler (42) 42 (43)
43 (44) cm, settes de midterste
12 m i hver side på en tråd. Legg
arbeidet til side, mens ermene
strikkes.
Ermer:
Legg opp (52) 52 (56) 56 (60) m
med strømpepinner nr. 3 og
strikk vrangbord som på bolen.
Skift til pinne nr. 3 ½, strikk 1
omg. rett og øk samtidig jevnt
fordelt til (67) 71 (73) 75 (77)
masker. Del ermet inn med
mønster slik: 1 vrang (= merkemaske, (17) 19 (20) 21 (22) m
mønster A, mønster C (= 32 m),
(17) 19 (20) 21 (22) m mønster
A. Fortsett med denne inndelingen og øk 1 m på hver side av
merkemasken ca hver 1 ½ cm og
de nye maskene strikkes etter
hvert inn i mønster A. Øk til i alt
(101) 109 (115) 121 (127) m og
strikk til ermet måler oppgitt
ermelengde (se forskjellige mål
for dame og herre). Sett 13 m
midt under ermet på en tråd og
strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Strikk ermene inn på bolen slik:
* strikk de 2 første m på ermet
rett, deretter 2 vrangt, strikk
mønster som før over ermet til 4
m gjenstår, strikk 2 vrangt, 2
rett*. Gjenta fra * - * over forstykket, det andre ermet og
bakstykket = i alt (408) 440
(468) 496 (524) masker.
Det skal videre strikkes 1 liten
flette over 4 m i hver sammenføyning, med 2 vrange masker
på hver side av denne.

32

Fell på hver side av disse 8 maskene i alle sammenføyninger slik:
Før de 8 midtmaskene felles ved
å strikke 2 vridd sammen, og
etter de 8 midtmaskene strikkes
2 rett sammen. Gjenta dette i
alle 4 sammenføyninger. Fletten
vris hver sin vei i hver side både
foran og bak (se klammer i
mønster B) Fell raglan annenhver
omgang i alt (34) 37 (40) 43
(46) ganger = (136) 144 (148)
152 (156) masker igjen. Skift til
liten rundpinne nr. 3, strikk 1
omg. rett, samtidig som det felles (24) 24 (28) 28 (32) masker
jevnt fordelt. Strikk 2 rett, 2
vrangt i ca 12 cm til høg halskant, eller 7 cm til vanlig dobbel
ribbekant. Fell av med rette og
vrange masker.
Dersom vanlig dobbel ribbekant,
brett den dobbelt mot vrangen
og sy til.
Mask sammen under ermene.

Nr 24
Arangenser
Størrelse:
Herre: (XS) S (M) L (XL)
Dame: (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 104 (112) 120
(128) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
cm
Ermelengde: (45) 46 (47) 48
(49) cm
Garn:
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram =
ca 91 m)
Garnmengde:
Brun 3161/Natur 1012: (850)
900 (950) 1000 (1050) gram
Garnalternativ:
Smart
Veiledende pinner:
Nr 3 og 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ =
10 cm.
NB: Strikk hele tiden første og
siste m på hver p rett = kantm.
Øk 1 m = løft opp tråden mellom
2 m og strikk den vridd rett.
Bakstykket:
Legg opp med p nr 3 (96) 114
(122) 130 (138) m. Strikk
vrangbord 1 rett, 1 vrang (første
p = vrangen) i 5 cm og øk 32 m
jevnt fordelt på siste p (vrangen)
til i alt (128) 146 (154) 162
(170) m. Skift til p nr 3 ½ og del
inn med mønster slik for de ulike
str:
Str XS/S: 1 kantm, 1 vrang, 1
rett, 3 vrang, 1 rett, 3 vrang, 1
rett, A,B,C,B,A, 1 rett, 3 vrang, 1
rett, 3 vrang, 1 rett, 1 vrang, 1
kantm
Str S/M: 1 kantm, 1 vrang,
B,A,B,C,B,A,B, 1 vrang, 1 kantm
= 146 m
Str M/L: 1 kantm, 1 vrang, 1
rett, 3 vrang, B,A,B,C,B,A,B, 3
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vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 kantm
= 154 m.
Str L/XL: 1 kantm, 1 vrang, 1
rett, 3 vrang, 1 rett, 3 vrang,
B,A,B,C,B,A,B, 3 vrang 1 rett, 3
vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 kantm
= 162 m.
Str XL/XXL: 1 kantm, 1 vrang,
1 rett, 3 vrang, 1 rett, 3 vrang, 1
rett, 3 vrang, B,A,B,C,B,A,B, 3
vrang, 1 rett, 3 vrang, 1 rett, 3
vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 kantm
= 170 m.
På vrangsiden strikkes vrangt
over de vrange og rett over de
rette m.
Når arb måler (60) 62 (64) 66
(68) cm felles til halsringning de
midterste (34) 36 (36) 38 (38)
og hver side strikkes for seg. Fell
ytterligere ved halssiden annenhver p 4,1 m = (42) 50 (54) 57
(61) m igjen på skulderen som
felles av når arb måler (62) 64
(66) 68 (70) cm.
Strikk den andre siden på tilsvarende måte.
Forstykket:
Legg opp og strikk som bakstykket, men når arb måler (53) 55
(57) 59 (61) cm felles til halsringning de midterste (14) 16
(16) 18 (18) m. Strikk hver side
for seg, fell ytterligere til halsringning
annenhver
p
3,3,3,2,2,1,1 m = (42) 50 (54)
57 (61) m på skulderen. Fell av
ved hel lengde. Strikk den andre
siden på tilsvarende måte.
Ermer
Legg opp med p nr 3 (46) 48
(50) 52 (54) m og strikk 6 cm
vrangbord fram og tilbake. Øk på
siste p (vrangen) jevnt fordelt til
(76) 78 (80) 82 (84) m. Skift til
p nr 3 ½ og fortsett slik: 1
kantm, strikk de siste (8) 9 (10)
11 (12) m på mønster A, mønster B, C, B, strikk de første (8) 9
(10) 11 (12) m på mønster A + 1
kantm. På 5. p økes 1 m i hver
side innenfor kantm og denne
økingen gjentas videre hver 4. p
ytterligere (27) 28 (29) 29 (30)
ganger = (130) 136 (140) 142
(146) m. De økede m strikkes
etter hvert i mønster som på
bak- og forstykket. Når ermet
måler (45) 46 (47) 48 (49) cm,
felles passe løst av.

Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Strikk opp med liten
rundp nr 3 ca (104) 108 (108)
112 (112) m og strikk 8 cm
vrangbord.
Herremodell: Fell av med rette
og vrange m.
Damemodell: Avslutt med 8
omg glattstrikk til rullekant, fell
av.
Sy i ermene ca (23) 24 (25) 26
(27) cm ned på hver side av
skuldersømmen. Sy erme- og
sidesømmene.

Nr 25
Isdans
Størrelse:
(2) 4 - 6 (8) 10 -12 (14) år
Plaggets mål:
Overvidde: (72) 80 (86) 94
(100) cm
Hel lengde: (40) 46 (50) 54 (58)
cm
Ermelengde: (22) 28 (32) 36
(40) cm
Garn:
Smart (100 % ull, superwash. 50
gram = ca 100 meter)
Chili ( 100 % polyamid. 50 gram
= 65 meter)
Garnmengde genser + lue:
Smart:
Hvitt 1001: (100) 150 (150) 150
(200) gram
Lys blå 5904: (250) 250 (300)
350 (400) gram
Blåviolett 5846: (50) 50 (50) 100
(100) gram

Chili:
Cobolt print 5957: (100) 100
(100) 150 (150) gram
Veiledende pinner:
Nr. 3 ½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på pinne nr. 3 ½
= 10 cm
For og bakstykket:
Legg opp (140) 154 (168) 182
(196) m med Chili på p nr. 3 ½.
Strikk 4 cm rillestrikk (pass på at
det strikkes litt fast). Strikk
mønster A, samtidig som det
økes 1 m i hver 7. m (strikk 2
hvite m i en chilimaske) = (160)
176 (192) 208 (224) m. Etter
mønster A, strikkes (2) 3 (4) 5
(5) cm hvitt glattstrikk. Strikk
mønster B. Begynn ved merket
for rett størrelse. Når arbeidet
måler (24) 28 (32) 35 (38) cm
deles det i hver side med (80) 88
(96) 104 (112) m på for og bakstykket.

34

Bakstykket:
Strikk frem og tilbake. Når mønsteret er ferdig strikket, strikkes
bakstykket ferdig med lys blå.
Når arbeidet måler 2 cm før hel
lengde, felles de midterste (22)
24 (26) 28 (30) m. Strikk hver
skulder for seg. Fell 1 m annenhver p 2 ganger ved halssiden =
(27) 30 (33) 36 (39) m til hver
skulder. Strikk til hel lengde. Sett
maskene på en hjelpepinne.
Forstykket:
Strikk som bakstykket til (4) 5
(5) 5 (6) cm før hel lengde. Fell
de midterste (12) 14 (14) 16
(16) m. Strikk hver side for seg.
Fell ytterlig annenhver pinne ved
halssiden
(2,2,2,1)
2,2,2,1
(2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1) 3,2,2,1,1
m. Strikk til hel lengde. Fell av.
Ermer:
Legg opp (42) 42 (42) 49 (49) m
med Chili på pinne 3 ½ og strikk
rillestrikk 4 cm. Strikk mønster
A, samtidig som det økes i m i

hver 7 m (som på bolen) = (48)
48 (48) 56 (56) m. Etter mønster
A, strikkes (2) 3 (4) 5 (5) cm
hvitt glattstrikk, samtidig som
det økes 2 m midt under ermet.
Denne økingen gjentas ca hver
4. omgang til (72) 78 (82) 88
(94) m. Etter hvitt glattstrikk,
fortsettes med lys blå Smart og
glattstrikk til ermet måler hel
lengde.
Montering:
Strikk eller mask sammen skuldrene. Sy i ermene.
Halskant: Strikk opp ca (72) 80
(88) 96 (104) m rundt halsen
med lys blå Smart på pinne nr. 3
½. Skift til Chili og strikk 6 cm
rillestrikk. Nå strikkes tagger
over 8 m slik: 3 pinner rillestrikk,
på 4. p. strikkes 2 m sammen i
begynnelsen og slutten av p. = 6
m. Gjenta denne fellingen hver
4. p. til alle masker er avfelt.
Strikk slike tagger rundt hele
halskanten = (9) 10 (11) 12 (13)
tagger.
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Lue:
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 år
Begynn med venstre øreklaff og
legg opp (5) 5 (5) 6 masker med
lysblå på pinne nr 3 ½. Strikk
glattstrikk (begynn med vrangt
fra vrangen) og øk 1 maske i
hver side hver pinne 2 ganger,
og deretter annenhver pinne (3)
4 (5) 5 ganger = (15) 17 (19) 20
masker. Strikk til øreklaffen måler (6 ½) 7 (7 ½) 8 cm. Legg opp
4 masker i slutten av de 2 neste
pinnene = (23) 25 (27) 28 masker. La maskene hvile og strikk 1
til på samme måte. Strikk fra
retten over høyre øreklaff - legg
opp (10) 10 (10) 11 masker i
slutten (= midt bak på luen) strikk venstre øreklaff = (56) 60
(64) 67 masker. Strikk 1 pinne
vrangt tilbake. Strikk videre (4) 6
(6) 6 pinner fram og tilbake over
disse maskene, samtidig som det
legges opp (3) 2 (2) 2 masker i
slutten av hver pinne = (68) 72
(76) 79 masker. Strikk 1 pinne
der det legges opp (18) 20 (21)
22 masker i slutten (= midt foran). Fortsett rundt i glattstrikk
over alle (86) 92 (97) 101 maskene.
Strikk (7) 8 (9) 10 cm. Fell på
neste omgang (6) 4 (1) 5 masker
jevnt fordelt = (80) 88 (96) 96
masker. Strikk 1 omgang. Neste
omgang: Strikk 6 rett, 2 rett
sammen omgangen rundt = (70)
77 (84) 84 masker. Strikk 3 omganger uten felling. Strikk 5 rett,
2 rett sammen omgangen rundt,
men slik at fellingen kommer ca
mellom de forrige fellingene.
Gjenta fellingen hver 4. omgang
med 1 maske mindre mellom
hver felling for hver gang og hele
tiden mellom de forrige fellingene
til (20) 22 (24) 24 masker. Strikk
3 omganger. Strikk maskene
sammen to og to, klipp av tråden
og trekk gjennom maskene.

strikk rillestrikk ca 18 cm = knyttesnor. Strikk en til på den andre
øreklaffen.

Løs krave:
Størrelse:
(2) 4 – 6 (8 – 10) 12 – 14 år
Garnmengde:
Lys blå 5904: (50) 100 (100)
100 gram
Legg opp på pinne 3 ½ (48) 56
(60) 64 cm. Strikk rillestrikk
frem og tilbake, i alt 4 riller.
Fortsett med glattstrikk unntatt
over de første og siste 4 m som
hele tiden strikkes i riller. Når
arbeidet måler (11) 12 (13) 14
cm, legges det til side og det
strikkes en del til på samme
måte. Den ene delen er forstykket og den andre er bakstykket.
Sett de 2 delene inn på en liten
rundpinne nr 3 1/2 = (96) 112
(120) 128 m. Fortsett rundt.
Strikk 2 omganger glattstrikk,
videre 2 rett, 2 vrang i (12) 14
(16) 18 cm. Fell løst av med rette og vrange masker.

Montering:
Strikk opp ca (100) 106 (112)
120 masker med pinne nr 3 og
Chili langs luens kant, inkl begge
øreklaffene. Strikk 3 omganger
rillestrikk. Fell av. Plukk opp 4 m
med Chili nede på øreklaffen og
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Bukse:
Størrelse:
(2) 4 (6) år
Mål:
Benlengde: (39) 45 (50) cm
- eller ønsket lengde. Gjerne slik
at du får en oppbrett nederst.
Garnmengde:
Blåviolett 5846: (250) 300 (350)
gram
Begynn øverst i livet.
Legg opp med rundp 3 (176) 184
(192) m og strikk 2 rett, 2 vrang
rundt i 4 ½ cm. Sett et merke
midt foran og midt bak = (88) 92
(96) m på hver halvdel. Skift til p
3 ½ og strikk buksen høyere bak
slik: Klipp av tråden og begynn
ved merket midt bak, strikk 8 m
vrangbord, vend og strikk 16 m
vrangbord, vend og strikk 8 m
mer for hver gang i alt (5) 5 (6)
ganger på hver side av merket.
Fortsett rundt over alle m igjen
og strikk til arb midt foran måler
(22) 23 (24) cm. Øk 1 m midt
foran og midt bak ved hvert
merke = merkemaske til økingen. Denne m strikkes hele tiden
rett og det økes til kile 1 m på
hver side av denne annenhver
omg både foran og bak, de nye
m strikkes etter hvert i vrangbord. Når det er (15) 15 (17) m i
kilen, felles disse av = (88) 92
(96) m til hvert ben. Strikk hvert
ben for seg på strømpep 3 ½ og
fell 2 m på innsiden av benet
hver 4. omg til ca (56) 60 (64) m
står igjen. Strikk til oppgitt (eller
passe) benlengde og fell løst av
med rette og vrange m.
Brett ca 2 cm i livet mot vrangen
og sy til med løse sting. Trekk en
elastikk gjennom løpegangen.

