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Hånd sielt!
alltid spe

SandnesGarn er kjent for sine nydelige håndstrikkede
bunader til barn. I dette heftet har vi samlet noen av våre
mest populære bunader som er designet gjennom flere år,
strikket i våre gode merkegarn Lanett eller Sisu.
Lykke til!
TEMA 05

2

Design: Ingjerd Thorkildsen
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Design: Ingjerd Thorkildsen
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Lanett
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vårt myke
myke babygarn,
babygarn, ii 100%
100% ren
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merinoull.
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og superwash-behandlet
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tåle hyppige
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Design: Olaug Kleppe

Lanett: 1-4år
SISU: 1-6år
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Design: Ingjerd Thorkildsen
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SISU
SISU er
er et
et lettstrikket
lettstrikket og
og behagelig
behagelig ullgarn
ullgarn
som
som er
er forsterket
forsterket med
med 20%
20% nylon.
nylon. Garnet
Garnet kan
kan vaskes
vaskes
ii maskin
maskin på
på ullprogram
ullprogram 40
40 grader.
grader. Stikkordene
Stikkordene vaskbart
vaskbart
og
og slitesterkt
slitesterkt gjør
gjør SISU
SISU spesielt
spesielt velegnet
velegnet for
for barn.
barn.
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Design: Ingjerd Thorkildsen

1-12år
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Oppskrifter selges kun med garn fra Sandnes Garn.

Tema nr 5. Fotograf: BITMAP v/Dag Myrestrand og Lars Crone. Repro og trykk: Gunnarshaug Trykkeri AS.
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Genser

Nr 1
Telemark - Tema
Størrelse:
(½) 1 (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (57) 62 (71) 76 cm
Hel lengde: (29) 33 (37) 42 cm
Ermelengde: (18) 22 (27) 31 cm
Garn:
lanett (100 % ull, 50 gram = ca
190 meter).

A

For- og bakstykke:
Legg opp med rødt på pinne nr 2
(156) 180 (192) 204 masker og
strikk glattstrikk rundt i ca 4 cm.
1 vrang omgang (= brettekant).
Strikk mønster A. Skift til Natur
og pinne nr 2 ½ , strikk 2 omganger, men på andre omgang
økes jevnt fordelt til (176) 192
(220) 236 m. Strikk mønster B til
arbeidet fra brettekant måler ca
(14) 17 (19) 23 cm, avslutt med
bunnfargen. Strikk mønster C.
Del nå arbeidet for erme åpning
med (88) 96 (110) 118 m til forog bakstykke.
Bakstykket: Fortsett med grått
fram og tilbake til erme åpningen
måler (14) 15 (17) 18 cm. Fell
av, eller sett maskene på en
tråd.
Forstykket: Begynn som for
bakstykket, men på første omgang felles de midterste 14 maskene og hver side strikkes for
seg. 4 cm fra ferdig lengde felles
for halsåpningen i begynnelsen
av hver pinne ved halssiden (3,
2,2,1,1) m = (28) 32 (39) 42 m
ut til skulder. Strikk til samme
lengde som bakstykket. Den
andre siden strikkes tilsvarende.

Garnmengde:
Natur 1012: (100) 100 (150) 200
gram
Koks 1088: (100) 100 (150) 200
gram
Blå 5846: (50) 50 (50) 50 gram
Rød 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Gul 2317: (50) 50 (50) 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Tilbehør:
1 hektepar
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm i bredden
Mønster C = bise/legg: strikkes slik: strikk 5 omganger glattstrikk. På neste omgang strikkes
hver m sammen med samme m
i første omg av bisen på baksiden. Bisen vil da legge seg som
et legg på framsiden.
2

Ermer:
Legg opp med rødt på pinne nr 2
(36) 48 (48) 48 m og strikk kant
som for bolen.
Skift til Natur og pinne nr 2 ½,
strikk 2 omganger, men på andre
omgang økes jevnt fordelt til
(54) 56 (60) 62 masker. Strikk
mønster B, siste maske på omgangen strikkes hele tiden vrangt
og det økes 1 maske på hver
side av denne ca hver 1 cm til i
alt (86) 92 (104) 110 masker og
ermet har riktig eller passe lengde, avslutt med 2 omganger av
bunnfargen. Fell av.
Montering:
Damp arbeidet forsiktig fra
vrangen.
Mask eller sy sammen skuldrene.
Halskant og stolper: Strikk opp
langs den ene forkanten med
grått på pinne nr 2 ca 16 m pr. 5
cm, (mål opp hver 5. cm og
merk med knappenåler), (66) 66
(68) 70 m rundt halsen, og videre tilsvarende 1. forkanten.
Strikk glattstrikk fram og tilbake
i 2 cm, øk i hjørnene for halsåpning/stolpe 2 masker hver 2.
omgang. Skift til rødt, en rett
pinne, en vrang pinne (= brettekant). Strikk mønster D, fell tilsvarende økningen i hvert hjørne
med rødt. Fell av med rødt. Brett
kanten i hals og kantene på bol
og ermer doble mot vrangen og
sy til. Sy i ermene.

Jakke

B

Størrelse:
(½) 1 (2) 4 år
Mål:
Overvidde: (57) 62 (71) 76 cm
Hel lengde: (29) 33 (37) 42 cm
Ermelengde: (18) 22 (27) 31 cm
Garnmengde:
Natur 1012: (100) 100 (150) 150
gram
Koks 1088: (100) 100 (150) 150
gram
Blå 5846: (50) 50 (50) 50 gram
Rød 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Gul 2317: (50) 50 (50) 50 gram
Tilbehør:
3-5 hektepar.
For- og bakstykke:
Legg opp med rødt på pinne nr 2
(139) 163 (175) 187 masker og
strikk glattstrikk fram og tilbake i
ca 4 cm. 1 vrang pinne (= brettekant), legg opp 4 masker i slutten av pinnen (= midt foran).
Strikk mønster A rundt, de 4
midtmaskene strikkes hele tiden
uten mønster (til å klippe opp i).
Skift til pinne nr 2 ½ og hvitt,
strikk 2 omganger, men på andre
omgangen økes jevnt fordelt til
(160) 176 (204) 220 masker,
(midtmaskene ikke medregnet)
Strikk mønster B til arbeidet måler fra brettekanten ca (14) 17
(19) 23 cm, avslutt med bunnfargen. Strikk mønster C. Fortsett med grått til arbeidet måler
4 cm fra ferdig lengde. Sett et
merke i hver side med (88) 96
(110) 118 masker til bakstykket
og (72) 80 (94) 102 masker til
forstykket.
Fell de midterste 4 maskene (til å
klippe i). Strikk fram og tilbake
og fell i begynnelsen av hver
pinne ved halssiden (3,2,2,1,1)
= (27) 31 (38) 42 masker ut til
sidemerket. Strikk til riktig lengde og sett maskene på en tråd
eller fell av.

Montering:
Damp
arbeidet
forsiktig
på
vrangen. Merk opp for ermehull
ved sidemerket (14) 15 (17) 18
cm i hver side. Sy små, tette
maskin sømmer her og midt foran og klipp opp mellom sømmene.
Sy eller mask sammen skuldrene. Brett inn kanten nederst og
sy til på vrangen.
Halskant og stolpe: Strikk opp
langs ene forkanten med grått på
pinne nr 2 ca 16 masker på 5
cm, (mål opp hver 5.cm og merk
med knappenåler), (66) 66 (68)
70 masker rundt halsen, og videre tilsvarende 1. forkanten.
Strikk glattstrikk fram og tilbake
i 2 cm, øk i hjørnene for halsåpning/stolpe 2 masker hver 2.
omgang. Skift til rødt, en rett
pinne, en pinne vrangt (= brettekant). Strikk mønster D, fell
tilsvarende økningen i hvert
hjørne med rødt. Fell av med
rødt. Brett kanten i hals og på
stolper, samt ermene, doble mot
vrangen og sy til.
Sy i ermene.

Ermer:
Strikkes tilsvarende som for genser, men etter siste omgang snus
ermet på vrangen og det strikkes
1 ½ cm glattstrikk til belegg. Fell
av.
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Nikkers

C

Størrelse:
(½) 1 (2) 4 år
Mål:
Skrittlengde: (15) 18 (21) 24 cm
Stussvidde: (57) 62 (71) 76 cm
Garnmengde:
Koks 1088: (100) 150 (200) 250
gram
Blå 5846: (50) 50 (50) 50 gram
Rød 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Gul 2317: (50) 50 (50) 50 gram
Tilbehør:
2 knapper
Begynn nede på ene benet. Legg
opp med rødt på pinne nr 2 (50)
62 (62) 74 masker og strikk
glattstrikk fram og tilbake 13
pinner, første og siste maske
strikkes hele tiden rett (= kantmaske). På den 7. pinnen lages
1 hull innenfor 3 masker på hver
side = 1 kast og 2 masker sammen (til å tre snorer i til slutt).
Strikk 1 vrang pinne (= brettekant). Strikk mønster A innenfor
kantmasken i hver side, men
midt på mønsteret innenfor 3
masker lages hull igjen, tilsvarende de første. (Hullene er på
utsiden av leggen). Skift til pinne nr 2 ½ og koks. Strikk glattstrikk rundt, på 2. pinnen økes
jevnt fordelt til (88) 96 (110)
118 masker. Strikk til arbeidet
fra brettekanten måler ca (12)
15 (18) 21 cm.
Nå lages kile for skrittet. Merk av
med en merketråd i skrittet og
øk 1 maske på hver side av denne annenhver omgang 6 ganger.

Sett maskene på en tråd. Det
andre benet strikkes tilsvarende.
Ta de to arbeidene inn på en
rundpinne og fortsett med glattstrikk, sett en merketråd midt
foran, og midt bak og fell 1 m på
hver side av denne annen hver
omgang 6 ganger = (176) 192
(220) 236 masker på pinnen.
Strikk til arbeidet fra skrittet måler ca (21) 23 (25) 28 cm. Fell 10
masker jevnt fordelt = (166) 182
(210) 226 masker.
Del for- og bakstykket med (83)
91 (105) 113 masker på hver.
Sett maskene på bakstykket på
en tråd. Strikk høyere kant foran
slik: Strikk fram og tilbake og fell
i begynnelsen av hver pinne (0)
0 (8) 8 masker 1 gang, 4 masker
3 ganger, 3 masker (1) 2 (1) 1
gang, 2 masker 4 ganger. Lag nå
2 knappehull, 1 i hver side over 2
masker, 8 masker i fra kanten,
samtidig som fellingen fortsetter
med 1 maske 3 ganger og til
slutt 5 masker 2 ganger. Sett de
resterende (11) 13 (17) 25 maskene på en tråd. Plukk opp (36)
39 (44) 44 masker på hver skråkant. Begynn i den ene siden og
strikk rundt 1 omgang glattstrikk. Skift til rødt og strikk en
omgang glattstrikk, 1 vrang omgang (= brettekant). Fortsett
med rødt glattstrikk 2 cm. Fell
av, ikke for fast.
Sy til brettekanten opp og nede.
Tvinn 2 blå snorer ca 25-30 cm
lange.
Lag 2 gule og 2 røde små ”pomponger”. Tre snorene gjennom
hver kant nede og fest 1 ”pompong” av hver farge i enden på
hver snor.
Seler:
Legg opp med blått på pinne nr 2
½ (96) 120 (144) 160 masker
og strikk glattstrikk fram og tilbake 6 pinner, 1 vrang pinne (=
brettekant). Fortsett 1 pinne
glattstrikk. Strikk mønster E.
Skift til blått og strikk 1 pinne
glattstrikk, 1 vrang pinne (=
brettekant). 6 pinner glattstrikk.
Fell av, ikke for fast. Sy selene
sammen på baksiden. Sy de fast
midt bak, og sy 2 kapper foran.

Skjørt

D

Størrelse:
(½) 1 (2) 4 år
Garnmengde:
Koks 1088: (150) 200 (250) 300
gram
Blå 5846: (50) 50 (50) 50 gram
Rød 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Gul 2317: (50) 50 (50) 50 gram

Plukk opp (32) 32 (35) 35 masker på hver skråkant. Begynn i
den ene siden og strikk rundt 1
omgang glattstrikk. Skift til rødt
og strikk 1 omgang glattstrikk, 1
vrang omgang (=brettekant).
Fortsett med rødt glattstrikk 2
cm. Fell av, ikke for fast. Brett
kanten oppe og nede dobbel mot
vrangen og sy til.
Strikk seler som til nikkers.

Strømpebukser

Tilbehør:
2 knapper
Begynn øverst i livet. Legg opp
med koks på pinne nr 2 ½ (156)
168 (180) 192 masker. Del arbeidet inn i 12 like store felt: X 1
vrang, (12) 13 (14) 15 rette
masker X. Gjenta fra X til X omgangen rundt. Neste omgang
strikkes rett over alle maskene.
Gjenta disse 2 omgangene hele
tiden, men øk 1 maske i begynnelsen og slutten på hvert felt
hver 10. omgang under hele arbeidet (= 24 masker hver gang).
Økningen blir penest om man
løfter opp tråden mellom 2 masker og strikker den vridd rett.
Strikk slik til skjørtet måler ca
(24) 27 (30) 33 cm, eller passe
lengde (det blir penest å avslutte
en omgang etter øking). Strikk
mønster A (masketallet skal
være delelig med 12 masker).
Skift til koks og strikk 1 omgang
glattstrikk, 1 vrang omgang (=
brettekant). Fortsett med glattstrikk 15 omganger. Fell av.
Plukk opp (156) 168 (180) 192
masker i begynnelsen av arbeidet med pinne nr. 2 ½. Strikk
mønster C. Fortsett med ca 1 ½
cm glattstrikk. Del for- og bakstykket med (78) 84 (90) 96
masker på hver. Sett maskene
på bakstykket på en tråd. Strikk
høyere kant foran slik: Strikk
fram og tilbake og fell i begynnelsen av hver pinne 4 masker 2
ganger, 3 masker (1) 1 (2) 2
ganger 2 masker 4 ganger. Lag
nå 2 knapphull, 1 i hver side over
2 masker, 8 masker i fra kanten
samtidig som fellingen fortsetter
med
1 maske 3 ganger, 5 masker 2
ganger. Sett de resterende (14)
20 (20) 26 maskene på en tråd.
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E

Størrelse:
(½) 1 (2) 4 år
Mål:
Hoftevidde: (50) 54 (58) 61 cm
Benlengde: (18) 25 (32) 39 cm
Garnmengde:
Koks 1088: (100) 150 (200) 250
gram
Tilbehør:
Elastikk
Begynn øverst i livet og legg opp
på pinne nr 2 (142) 152 (162)
168 masker. Strikk glattstrikk
rundt 2 cm, 1 omgang vrangt (=
brettekant, det måles videre herfra) videre 2 cm glattstrikk. Skift
til pinne nr 2 ½, strikk 1 omgang
rett og øk (14) 16 (18) 24 masker jevnt fordelt = (156) 168
(180) 192 masker. Sett et merke i hver side og midt foran/midt
bak med (39) 42 (45) 48 masker
til hver del. Buksen skal strikkes
høyere bak. Begynn midt bak og
strikk 8 masker. Vend Strikk 16
masker. Vend. Strikk fram og
tilbake med 8 masker mer for
hver gang til man kommer til
sidemerket. Fortsett rundt over
alle maskene til arbeidet måler
(midt foran) (17) 18 (19) 20 cm.
Øk nå på hver side av merket
midt foran og midt bak hver 2.
omgang 7 ganger = (184) 196
(208) 220 masker. Strikk til arbeidet måler (22) 23 (24) 25 cm.
Del ved merket midt foran og
midt bak = (92) 98 (104) 110
masker til hvert ben. Strikk hvert
ben for seg.
Sett et merke ved omgangens
begynnelse og fell 1 maske på
hver side av merket: hver 2.
omgang 5 ganger, videre hver

1 cm 13 ganger, videre hver 1 ½
cm til i alt (48) 50 (54) 56 masker igjen. Strikk til benet måler
oppgitt eller passe lengde. Strikk
1 omgang vrangt, videre 2 cm
glattstrikk. Fell av. Det andre
benet strikkes tilsvarende.
Brett kantene doble mot vrangen
og sy til. Tre en strikk i livet.

Lue

F

Hodevidde:
(35) 39 (43) cm
Garnmengde:
Natur 1012: (50) 100 (100)
gram
Koks 1088: (50) 50 (50) gram
Blå 5846: (50) 50 (50) gram
Rød 4128: (50) 50 (50) gram
Gul 2317: (50) 50 (50) gram
Legg opp med rødt på pinne nr 2
(108) 120 (132) masker. Strikk 3
omganger 1 rett, 1 vrang rundt.
Skift til pinne nr 2 ½ og strikk
mønster A. Strikk 1 omgang
rødt, 1 vrang omgang (= brettekant), 13 omganger glattstrikk.
Snu arbeidet og strikk mønster B
til arbeidet fra brettekanten måler ca (15) 17 (20) cm. Avslutt
med 2 omganger hvitt. Fell av.
Lag 2 fletter, 1 rød, 1 blå, ca 10
cm lange. Lag 2 ”pomponger”, 1
rød og 1 blå og sy de fast i flettene, rød på blå flette og blå på
rød flette.
Sy flettene fast i hvert hjørne på
luen, og sy sammen i midten.
Øreklaffer:
Legg opp med Natur på pinne nr
2 ½ (42) 50 (50) 50 masker.
Strikk mønster F rundt, begynn
ved pilen for riktig størrelse. Fell
som tegningen viser: 1. omgang
X strikk 1 maske, ta så 1 maske
løst av, strikk neste maske, trekk
den løse masken over. Fortsett
med mønster til det står igjen 2
masker, disse strikkes rett sammen X. Gjenta fra X til X til det
er 10 masker igjen. Trekk disse
sammen og fest godt. Tvinn snorer med dobbelt garn og sy til i
spissen på øreklaffene. Sy dem
til luen med ca (10) 11 (12) cm
mellomrom bak.

Votter

G

Størrelse:
(½) 1 (2) 4 år
Garnmengde:
Natur 1012: (50) 50 (50) 50
gram
Koks 1088: (50) 50 (50) 50
gram
Legg opp med Natur på pinne nr
2 (26) 34 (40) 46 masker. Strikk
1 rett, 1 vrang rundt (4) 5 (6) 7
cm. Skift til pinne nr 2 ½ og
strikk mønster G, begynn med
pilen for riktig størrelse, på 1.
omgang økes jevnt fordelt til
(32) 40 (48) 56 masker. På størrelse 2 og 4 år strikkes en tråd i
avvikende farge over de siste 7 –
9 maskene på omgangen ved
pilen for tommel. Fell som tegningen viser: 1. omgang: X
Strikk 1 maske, ta så 1 maske
løst av, strikk neste maske, trekk
den løse masken over. Fortsett
med mønster til det står 2 masker igjen, disse strikkes rett
sammen X. Gjenta fra X til X til
det er 4 masker igjen i toppen.
Trekk disse sammen og fest
godt.
Tommel 2 og 4 år: Ta ut tråden. Sett maskene inn på pinne
nr 2 ½ og ta opp 1 ekstra maske
i hver side = (16) 20 masker.
Strikk glattstrikk med Natur
rundt til tommelen måler (4) 5
cm. Trekk sammen maskene og
fest tråden godt.

Knestrømper

H

Størrelse:
(½) 1 (2) 4 år
Garnmengde:
Natur 1012: (50) 50 (50) 50
gram
Koks 1088: (50) 50 (50) 50
gram
Legg opp med Natur på pinne nr
2 (48) 56 (60) 68 masker. Strikk
1 rett, 1 vrang rundt 3 cm. Skift
til pinne nr 2 ½. Strikk 2 omganger glattstrikk, på slutten av
første omgang økes 1 maske =
midt bak, denne strikkes hele
leggen vrangt, og fortsett med
5

mønster B rundt. Når arbeidet
måler (5) 8 (11) 14 cm, felles 1
maske på hver side av den
vrange masken midt bak hver 4.
omgang (5) 6 (7) 8 ganger =
(38) 44 (46) 52 masker igjen.
Når arbeidet måler ca (12) 16
(20) 24 cm strikkes hæl over
halvparten av maskene. Del arbeidet i hver side med (19) 22
(23) 26 masker på hver del (den
vrange masken midt bak felles)
og strikk hæl over de bakerste
maskene med Natur slik: Strikk
til 1 maske står igjen i den ene
siden, snu og strikk til 1 maske
mindre i hver side for hver pinne
til 7 masker står igjen på midten.
Snu og strikk 1 maske mer for
hver pinne, men for at det ikke
skal bli hull ved snuingene, tas
tråden opp mellom siste og neste
maske. Denne tråden settes
vridd på pinnen og strikkes
sammen med neste maske. Fortsett
på samme måte til alle
maskene er strikket igjen. Fortsett med mønster B over alle
maskene igjen. Når foten med
hælen måler (7) 8 ½ (10) 12 cm
fortsettes med Natur, fell for tå 2
masker i hver side annenhver
omgang til 10 masker står igjen.
Trekk tråden gjennom resten av
maskene og fest den godt.

Skjerf i dobbelt perlestrikk
I
Garnmengde:
Natur nr 1012: 50 gram
Legg opp 5 masker med pinne nr
2 ½ og strikk mønster H, samtidig som det økes 1 maske innenfor kantmasken (kantmasken
strikkes hele tiden rett) i hver
side annenhver pinne til i alt 29
masker. Strikk uten økning til
arbeidet måler 10 cm fra opplegget. Sett annenhver maske over
på en ekstra pinne og strikk 1
rett, 1 vrang 4 cm på den ene
pinnen, strikk på samme måte på
den andre pinnen. Ta alle maskene inn på samme pinne igjen
og strikk mønster H i 24 cm (eller ønsket lengde). Del maskene
igjen og strikk 4 cm vrangbord.
Avslutt som i begynnelsen, men
med felling i stedet for økning.
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Skift til rundpinne nr 2 ½ og
strikk ytterligere 2 omganger
med svart, deretter mønster A
med fellinger der pilene viser =
(336) 360 (384) 408 masker
igjen når hele borden er ferdig.
Fortsett med ensfarget svart,
men sett et trådmerke i hver
(56.) 60. (64.) 68. maske omgangen rundt = 6 like store felt.
Videre felles 1 maske på hver
side av denne merkemasken
hver (5) 6 (6) 7 cm i alt (3) 3 (4)
4 ganger = (300) 324 (336) 360
masker. Når arbeidet fra brettekanten nederst måler ca (30) 35
(41) 44 cm (eller ønsket lengde
før bærestykket), strikkes 2 rett
sammen omgangen rundt =
(150) 162 (168) 180 masker.

NR 2
Seleskjørt

A

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Lengde, uten seler: ca (42) 48
(54) 58 cm
Garn:
lanett (100 % ull, 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde:
Svart 1099: (200) 250 (300) 350
gram
Hvitt 1001: (50) 50 (50) 50
gram
Rødt 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Rød 4119: (50) 50 (50) 50 gram
Orange 2708: (50) 50 (50) 50
gram
Grønt 7762: (50) 50 (50) 50
gram
Blått 5836: (50) 50 (50) 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2 og 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm
Begynn nederst. Legg opp med
svart og rundpinne nr 2 (372)
396 (420) 444 masker og strikk
3 cm glattstrikk rundt + 1 hullrekke til brettekant = 1 kast, 2
rett sammen omgangen rundt.
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Strikk 1 omgang, og på denne
økes 2 masker jevnt fordelt på
str 1 og 3 år = (152) 162 (170)
180 masker. Strikk ytterligere
(1) 2 (2) 3 omganger med svart
og begynn deretter med mønster
B slik: Strikk 1 rett med svart =
midt bak, begynn ved pilen for
valgt str og strikk fra høyre mot
venstre fram til klammen, gjenta
disse 32 maskene pinnen ut.

Mønsteret skal begynne og slutte
likt på hver side av den rette
midtmasken. Strikk ferdig mønster B + (2) 3 (3) 4 omganger
glattstrikk med svart. Skift til
rødt og strikk 1 omgang rett + 1
omgang vrangt (1 rille).
Strikk 3 omganger glattstrikk + 1
hullrekke = 1 kast, 2 rett sammen omgangen rundt. Strikk
ytterligere 4 omganger glattstrikk med rødt og skift til svart
igjen. Nå skal kanten strikkes
sammen slik: Benytt en liten
rundpinne nr 2 og plukk opp på
vrangen 1 maske i hver maske 4
omganger nedenfor hullrekken.
Legg de 2 maskerekkene side
ved side og strikk 1 maske fra
hver pinne sammen til 1 maske
omgangen rundt. Strikk glattstrikk med svart til dette har
samme lengde som mønsterbord
B ned til der arbeidet ble strikket
2 og 2 sammen. Fell løst av.
Brett fòret mot vrangen og sy til
med lette sting.

Jakke

Seler:
Legg opp med svart og pinne nr
2 ½ (67) 73 (79) 105 masker og
strikk 10 pinner glattstrikk (begynn med vrangt på vrangen) +
1 pinne rett fra vrangen til brettekant.
Strikk mønster C fram og tilbake
+ 1 rille med svart til brettekant
+ 10 pinner glattstrikk til belegg.
Fell av. Sy sammen belegget
med kastesting og damp selen.
Sy sammen i hver side. Lag en
sele til på samme måte.

Rettstrikk = Rette masker både
på retten og vrangen (riller).

Montering:
Brett opp belegget nederst på
skjørtet og sy til på vrangen. Sy
på selene midt foran innenfor
den røde kanten i skillet mellom
svart/rødt og litt på skrå. Selene
skal møtes midt foran.
Sy dem fast bak ca (4) 5 (6) 7
cm ut til hver side fra den rette
midtmasken.
Damp arbeidet lett.

B

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (67) 70 (73) 76 cm
Hel lengde: (25) 28 (30) 32 cm
Ermelengde: (20) 24 (27) 29 cm
Garnmengde:
Rødt 4128: (150) 200 (200) 250
gram
Svart 1099: (50) 50 (50) 50
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Tilbehør:
1 par sølv- eller tinnhekter
Strikkefasthet:
31 masker mønster på pinne nr 2
½ = 10 cm

Glattstrikk = Rette masker på
retten og vrange masker på
vrangen.
For- og bakstykke:
Legg opp med svart og rundpinne nr 2 (209) 217 (233) 241
masker. Begynn med vrangt fra
vrangen og strikk 5 pinner glattstrikk fram og tilbake. Strikk fra
retten 1 hullrekke: 1 rett X 1
kast, 2 rett sammen, gjenta fra X
pinnen ut = brettekant. Strikk 3
pinner glattstrikk + 1 pinne
vrangt på retten. Skift til rødt og
p nr 2 ½, begynn fra vrangen
igjen og strikk 1 pinne vrangt.
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Begynn nederst på diagrammet
og gjenta deretter mønsterrapporten hele tiden.
Når arbeidet fra hullrekken måler
(11) 13 (14) 15 cm, deles det i
hver side med (52) 54 (58) 60
masker på hvert forstykke og
(105) 109 (117) 121 masker på
bakstykket. Strikk hver del for
seg.
Forstykkene: Strikk til ermehullet måler (10) 11 (11) 12 cm.
Fell til halsringning (9) 10 (11)
12 masker 1 gang, deretter annenhver pinne 2,2,2,1,1 masker
= (35) 36 (39) 40 masker til
skulder. Strikk til ermehullet måler (14) 15 (16) 17 cm og fell av.
Bakstykket: Strikk til ca 1 ½ cm
før hel lengde. Fell av de midterste (25) 27 (29) 31 maskene
og strikk hver side for seg. Fell
ytterligere 2,2,1 masker ved
halssiden og fell av ved hel lengde.
Strikk den andre siden på tilsvarende måte.
Ermer:
Legg opp med svart og strømpepinner nr 2 (40) 44 (46) 50 masker og strikk (3) 4 (4) 5 cm
glattstrikk til belegg. Strikk 1
hullrekke 1 kast, 2 rett sammen
omgangen rundt = brettekant.
Strikk ytterligere 3 omganger
glattstrikk + 1 omgang vrangt.
Skift til rødt og strikk glattstrikk
til kanten fra hullrekken måler
(3) 4 (4) 5 cm, men på siste omgang økes jevnt fordelt til (60)
62 (64) 68 masker. Skift til pinner nr 2 ½ og fortsett med
mønster (tell ut fra midt på ermet hvordan mønsteret skal begynne).

Siste maske på hver omgang
strikkes hele tiden vrang = merkemaske på undersiden, og det
økes 1 maske på hver side av
denne hver 1 ½ cm til i alt (82)
88 (94) 100 masker. Når ermet
fra hullrekken nederst måler (20)
24 (27) 29 cm, felles passe løst
av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Brett opp alle belegg langs hullrekken og sy til på vrangen.
Halskant: Strikk opp rundt halsen med rødt og pinne nr 2 ca
(77) 81 (85) 89 masker. Strikk i
alt (8) 10 (10) 12 pinner glattstrikk fram og tilbake. Skift til
svart og strikk 2 pinner rett (1
rille).
Strikk 3 pinner glattstrikk + 1
hullrekke fra vrangen = 1 rett
kantmaske X 1 kast, 2 vrangt
sammen, gjenta fra X pinnen ut.
Fortsett med svart til belegget
fra hullrekken har samme bredde
som halskanten. Fell av, brett
mot vrangen og sy til.
Høyre forkant: Begynn nederst
fra retten og strikk opp med
svart og pinne nr 2 ca 15 masker
per 5 cm opp langs hele forstykket, inkl halskant. Snu her og
strikk rett tilbake på vrangen = 1
rille. Strikk ytterligere 3 pinner
glattstrikk + 1 hullrekke fra
vrangen + 5 pinner glattstrikk til
belegg. Fell av, brett mot vrangen langs hullrekken og sy til.
Strikk venstre forkant på tilsvarende måte (begynn fra retten øverst i halsen).
Sy i ermene.
Damp arbeidet lett.
Sy i hekter.

Helmønstret genser

C

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde:(66) 70 (74) 78 cm
Hel lengde: (31) 35 (39) 42 cm
Ermelengde: ca (21) 24 (26) 28
cm
Garnmengde:
Genser:
Svart 1099 (150) 150 (150) 200
gram
Hvitt 1001 (50) 100 (100) 100
gram
Rødt 4128 (50) 50 (50) 50 gram
Lue:
Rødt 4128: 100 gram til alle str.
Nikkers:
Svart 1099: (100) 100 (150) 150
gram
Hvitt 1001: (50) 50 (50) 50
gram
Rødt 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Knestrømper:
Hvitt 1001: 100 gram til alle str.
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Tilbehør:
2 par sølv- eller tinnhekter
2 cm bred strikk til nikkersen
Strikkefasthet:
31 masker med pinne nr 2 ½ =
10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp med rødt og rundpinne
nr 2 (204) 216 (228) 240 masker
og strikk 4 cm glattstrikk til belegg + 1 omgang vrangt til brettekant. Strikk ytterligere 4 omganger glattstrikk + 1 omgang
vrangt. Skift til svart og strikk
mønster A. Skift til pinne nr 2 ½
og forsett med mønster B som
gjentas (begynn ved pilen for
valgt str). Når arbeidet fra brettekanten måler (17) 20 (23) 25
cm, settes et merke i hver side
med (103) 109 (115) 121 masker på forstykket og (101) 107
(113) 119 masker på bakstykket.
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Fell av de midterste 7 maskene
på forstykket og legg på neste
omgang opp 4 nye masker over
åpningen
=
oppklippsmasker
som strikkes videre uten mønster. Fortsett rundt med mønster
B til arbeidet måler ca (27) 31
(35) 38 cm, eller til mønster B
slutter som diagrammet viser.
Strikk mønster C, men fell samtidig til halsringning de midterste
(12) 14 (18) 20 maskene (de 4
oppklippsmaskene medregnet).
Strikk mønsteret fram og tilbake
og fell ved halssiden annenhver
pinne 2,2,2,1,1,1 masker = (35)
37 (38) 40 masker på forstykkets
skuldre ut til sidemerket. Slutt av
med 1 omgang med svart og fell
deretter av.
Ermer:
Legg opp med rødt og strømpepinner nr 2 ½ (40) 44 (44) 48
masker og strikk 4 cm glattstrikk
til belegg + 1 omgang vrang til
brettekant. Strikk ytterligere 4
omganger glattstrikk + 1 omgang vrangt. Skift til svart og
strikk mønster A, men på siste
omgang økes jevnt fordelt til
(56) 58 (58) 62 masker. NB:
Siste maske på hver omgang
strikkes videre vrangt = merkemaske på undersiden. Strikk
mønster B og tell ut fra midt på
ermet hvordan mønsteret skal
begynne. Gjenta mønster B og
øk samtidig 1 maske på hver side
av merkemasken ca hver 1 cm.
Strikk til ermet fra brettekanten
måler ca (14) 15 (17) 19 cm,
eller til mønsteret slutter som
diagrammet viser. Strikk mønster D og øk på undersiden til i alt
(90) 96 (102) 108 masker. Slutt
av mønsteret ved pilen som viser
din str. Vreng ermet og strikk 6
omganger glattstrikk til belegg.
Fell av.
Montering:
Brett opp alle belegg og sy til på
vrangen med løse sting. Damp
lett over arbeidet. Merk opp i
hver side til ermehull tilsvarende
ermevidden.
Sy 2 små, tette maskinsømmer
både her og midt foran og klipp
opp mellom sømmene. Sy sammen skuldrene.

Halskant: Strikk opp med svart
og pinne nr 2 (77) 81 (85) 89
masker = første rad på mønster
A. Strikk denne borden ferdig +
1 pinne vrangt på vrangen med
svart. Skift til rødt og strikk 1
rille + 3 pinner glattstrikk + 1
pinne rett på vrangen til brettekant. Fortsett med rødt og glattstrikk til belegget passer til bredden på halskanten og fell av.
Brett belegget mot vrangen og sy
til.
Kant langs splitten foran: Begynn nederst i splitten på høyre
side og strikk opp med rødt og
pinne nr 2 ca 15 masker per 5
cm opp langs splitten, inkl halskant.

Snu og strikk rett tilbake på
vrangen. Strikk ytterligere 3 pinner glattstrikk + 1 pinne rett fra
vrangen til brettekant. Strikk 4
cm glattstrikk til belegg og fell
av. Brett belegget mot vrangen
og sy til.
Strikk samme kant langs venstre
side, begynn øverst i halsen.
Sy begge kortsidene pent fast til
avfellingen midt foran.
Sy i ermene og sy til belegget
over sårkanten på vrangen.
Sy i hekter.
Damp til slutt arbeidet lett på
vrangen.

Ribbestrikket lue

D

Legg opp med rødt og liten rundpinne (eller strømpepinner) nr 2
½ (116) 120 (124) 128 masker.
Strikk 2 rett, 2 vrang rundt. Når
arbeidet måler (22) 24 (25) 26
cm, strikkes alle vrange masker
vrangt sammen = 2 rett, 1 vrang
omgangen rundt. Strikk 6 omganger og strikk deretter alle
rette masker sammen til 1 maske = 1 rett, 1 vrang omgangen
rundt. Strikk 5 omganger uten
felling. Strikk til slutt 2 rett
sammen omgangen rundt, trekk
tråden gjennom maskene, stram
til og fest godt. Brett luekanten 2
ganger ut mot retten.

Nikkers

E

Plaggets mål:
Hoftevidde: (56) 58 (60) 62 cm
Benlengde: (18) 21 (23) 25 cm
Begynn øverst i livet og legg opp
med svart og rundpinne nr 2
(142) 150 (158) 166 masker.
Strikk 2 cm glattstrikk til belegg
+ 1 omgang vrangt til brettekant
+ 2 cm glattstrikk. Skift til rundpinne nr 2 ½, strikk 1 omgang og
øk samtidig 30 masker jevnt fordelt = (172) 180 (188) 196 masker. Strikk buksen høyere bak
slik: Sett et merke midt foran og
midt bak med (86) 90 (94) 98
masker på hver halvdel. Strikk 7
masker forbi merket midt bak,
snu og strikk 14 masker, snu og
strikk 7 masker mer for hver
gang i alt (5) 6 (6) 7 ganger på
hver side av merket. Fortsett
rundt over alle maskene igjen og
øk 2 masker kun midt bak ca
hver 3 cm i alt 4 ganger = (180)
188 (196) 204 masker.
Når arbeidet midt foran fra brettekanten måler (16) 17 (19) 20
cm, økes 2 maske både midt
foran og midt bak annenhver)
240 masker i alt.
Del arbeidet midt foran og midt
bak = (108) 112 (116) 120 masker på hvert ben. Sett maskene
over på strømpepinner nr 2 ½ og
fell videre 2 masker på innsiden
av benet annenhver omgang 5
ganger og fortsett uten felling til
benet fra delingen måler
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(14) 15 (17) 20 cm. Fell jevnt
fordelt til (52) 56 (60) 60 masker
og strikk mønster A + 1 omgang
svart. Skift til rødt og strikk 1
rille = 1 omgang rett + 1 omgang vrangt. Strikk ytterligere 3
omganger glattstrikk med rødt +
1 omgang vrangt til brettekant.
Slutt av med 4 cm glattstrikk og
rødt til belegg og fell løst av.
Brett belegget mot vrangen og sy
til med løse sting.
Sy ned belegget i livet og tre i en
passe stram strikk.
Damp arbeidet lett.

Knestrømper

omgang 2 ganger. Når foten måler (8 1/2) 10 (12) 13 cm, felles
for tåen: Sett et merke på hver
side av foten med like mange
masker på hver del. Strikk til 2
masker før første merke, løft 1
maske løs av, 1 rett og trekk den
løse masken over, strikk de 2
neste maskene rett sammen.
Gjenta denne fellingen ved det
andre sidemerket. Fell annenhver
omgang på denne måten i alt 6
ganger, videre hver omgang til 6
masker står igjen. Trekk disse
sammen og fest godt.

F

Legg opp med strømpepinner nr
2 (58) 64 (70) 76 masker og
strikk 1 rett, 1 vrang i (4) 5 (5)
6 cm. Skift til pinner nr 2 ½,
strikk 1 omgang rett og øk samtidig (14) 16 (18) 20 masker
jevnt fordelt = (72) 80 (88) 96
masker. Fortsett med flettemønster etter diagrammet. NB:
Første og siste maske på omgangen (2 vrange) = midt bak,
og fellingen senere gjøres på
hver side av disse. Når arbeidet
måler (11) 13 (14) 15 cm, felles
1 maske på hver side av de 2
vrange maskene midt bak hver
4. omgang til (56) 62 (68) 72
masker står igjen. Når arbeidet
måler (19) 22 (24) 27 cm, strikkes 1 omgang rett og det felles
(10) 12 (14) 14 masker jevnt
fordelt = (46) 50 (54) 58 masker. Hele foten strikkes i glattstrikk. Strikk hæl over de bakerste (24) 26 (28) 30 maskene slik
(sett disse maskene på samme
pinne): Strikk til 1 maske står
igjen i ene siden, snu og strikk til
1 maske står igjen i andre siden,
snu og strikk 1 maske mindre i
hver side for hver gang til 8
masker står igjen på midten.
Strikk nå 1 maske mer for hver
gang, men for at det ikke skal bli
hull ved overgangen, løftes tråden opp mellom siste midtmaske
og neste maske. Denne settes
vridd på pinnen og strikkes
sammen med neste maske. Fortsett på samme måte til alle hælmaskene er strikket igjen.
Fortsett rundt over alle maskene,
samtidig som det felles 1 maske
på hver side av foten hver 4.

Genser med selburoser G
Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 cm
Hel lengde: (32) 36 (38) 42 cm
Ermelengde: (22) 25 (27) 30 cm
Garnmengde, genser + lue:
Svart 1099: (200) 250 (250) 300
gram
Rødt 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Hvitt 1001: (50) 50 (50) 50
gram
Grønt 7762: (50) 50 (50) 50
gram
Rødt 4119: (50) 50 (50) 50 gram
Lys orange 2708: (50) 50 (50)
50 gram
Blått 5836: (50) 50 (50) 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Tilbehør:
6 små knapper
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Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp med svart og rundpinne nr 2 (208) 220 (232) 244
masker. Strikk 3 cm glattstrikk til
belegg + 1 omgang vrangt til
brettekant. Skift til pinne nr 2 ½
og del arbeidet inn med 1 vrang
maske slik: X 1 vrang - (103)
109 (115) 121 rett = forstykket
X. Strikk fra X - X 1 gang til =
bakstykket. Strikk ytterligere 2
omganger med svart og denne
inndelingen. Fortsett med mønster A og begynn ved pilen for
valgt str etter første vrange
sidemaske og gjenta mønsterrapporten til den andre vrange
sidemasken. Begynn forfra ved
samme pil og strikk likt over
bakstykket. Mønsteret skal begynne og slutte likt på hver side
av de vrange sidemaskene.
Strikk ferdig mønster A + (5) 8
(11) 14 omganger med svart.
Strikk mønster B og begynn ved
pilen for valgt str. Når dette er
ferdig, fortsettes med svart til hel
lengde. Men når arbeidet fra
brettekanten måler (28) 32 (33)
37 cm, felles det til halsringning:
Fell av de midterste (15) 17 (19)
21 maskene på forstykket. Strikk
fram og tilbake og fell annenhver
pinne på hver side av halsen
3,2,2,2,1 masker = (34) 36 (38)
40 masker igjen på forstykkenes
skuldre ut til den vrange sidemasken. Strikk til arbeidet fra
brettekanten måler (31) 35 (37)
41 cm = ca 1 cm før hel lengde.
Fell for nakken de midterste (27)
29 (31) 33 maskene på bakstykket. Fell ytterligere 3,1 masker
på hver side av disse og fell av
ved hel lengde.
Ermer:
Legg opp med svart og strømpepinner nr 2 (40) 44 (44) 48 masker og strikk (3) 3 (4) 4 cm
vrangbord 1 rett, 1 vrang, men
på siste omgang økes jevnt fordelt til (58) 60 (60) 64 masker.
Skift til pinner nr 2 ½, strikk
mønster C og øk 1 maske på
hver side av 1 vrang merkemaske på undersiden ca hver 1 cm.
Etter mønster C fortsettes med
svart, og det økes til i alt

(90) 96 (102 (108) masker. Men
når ermet måler ca (19) 22 (24)
27 cm, strikkes mønster D.
Vreng ermet og strikk 6 omganger glattstrikk til belegg. Fell
av.
Montering:
Damp arbeidet lett på vrangen.
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden. Sy små,
tette maskinsømmer på hver side
av den vrange sidemasken og
klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen halve skuldrene fra
ermehullet og inn mot halsringningen.
Halskant på forstykket:
Strikk opp ca (47) 51 (53) 57
masker med svart og pinne nr 2.
Strikk (5) 5 (6) 6 cm vrangbord
og fell løst av med rette og
vrange masker. Brett kanten
dobbel mot vrangen og sy til.

Skulderkanter på forstykket:
Strikk opp med svart 1 maske i
hver maske langs den åpne skulderdelen på venstre side, men øk
samtidig 5-6 nye masker her.
Strikk opp passe tett med masker langs den doble halskanten.
Strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang
og strikk 3 knapphull på 3. pinne, hvert over 2 masker. Strikk i
alt 6 pinner og fell av med rette
og vrange masker.
Strikk samme kant med knapphull langs høyre skulder og halskant.
Sy i ermene og sy til belegget
over sårkanten på vrangen.
Sy i knapper på bakstykkets
skuldre.
Damp arbeidet lett på vrangen.

Halskant på bakstykket:
Strikk opp ca (39) 43 (45) 49
masker og strikk samme kant.
Brett dobbelt og sy til.
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Lue

H

Størrelse:
(1) 2-4 år
Legg opp med svart og rundpinne (eller strømpepinner) nr 2
(120) 132 masker og strikk 1
rett, 1 vrang i (7) 8 cm. Skift til
pinne nr 2 ½, begynn nederst på
diagram A (ved pilen for 4 år) og
strikk mønster til der hvor klammen til mønster C slutter. Fortsett herfra med svart glattstrikk.
Når hele luen måler (17) 19 cm,
felles slik:
X (8) 9 rett, 2 rett sammen X,
gjenta fra X - X omgangen rundt.
Strikk 2 omganger uten felling.
X (7) 8 rett, 2 rett sammen X,
gjenta fra X - X.
Strikk 2 omganger uten felling.
Fortsett å felle hver 3. omgang,
og med 1 maske mindre i hvert
felt for hver gang til 48 masker
står igjen totalt. Herfra felles
annenhver omgang til 12 masker
står igjen. Klipp av tråden, trekk
den gjennom maskene og stram.
Fest tråden godt.
Brett luekanten dobbel mot retten.

Nr 3
Helmønstret kofte

A

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 cm
Hel lengde: (32) 36 (40) 44 cm
Ermelengde: (21) 24 (27) 29 cm
Garn:
lanett (100 % ull. 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde:
Kofte:
Frg 1:
Hvitt 1001: (100) 100 (150) 150
gr
Frg 2:
Koksgrått 1088: (100) 100 (150)
150 gr
+ 50 gr Rødt 4128, Orange
2708, Grønt 9544, Blått 5836 og
Gult 2317

For- og bakstykket:
Legg opp med frg 2 på rundpinne
nr 2 (190) 204 (210) 224 m og
strikk 3 cm glattstrikk fram og
tilbake, men på siste pinne fra
vrangen økes (11) 13 (15) 17 m
jevnt fordelt = (201) 217 (225)
241 m. Strikk 1 hullrekke: 1 rett
X 1 kast, 2 rett sammen X, og
gjenta X til X pinnen ut. Strikk
vrangt tilbake på vrangen og
skift til pinne nr 2 ½ . Legg opp 4
ekstra m i begynnelsen av pinnen = oppklippsmasker midt foran, disse strikkes uten mønster.
Strikk mønster A rundt, men på
siste omgang økes (4) 0 (4) 0 m
jevnt fordelt = (205) 217 (229)
241 m. Strikk 1 omgang med frg
1, deretter mønster B1 og gjenta
dette til arbeidet fra hullrekken
måler (29) 32 (36) 40 cm. Sett
et merke i hver side med (51) 54
(57) 60 m på hvert forstykke
(midtmaskene ikke medregnet)
og (103) 109 (115) 121 m på
bakstykket. Fell til hals de midterste (20) 24 (26) 30 m på forstykket, medregnet midtmaskene. Fortsett fram og tilbake med
mønster og fell annenhver pinne
3,2,1,1 m på hver side av halsen.
NB: Beregn at en hel rose må
strikkes ferdig + 1 pinne med frg
1 (som nederst) før mønster C
kan strikkes øverst på skulderen.
Fell av med grønt.

Garnmengde:
Baskerlue:
Hvitt 1001: 50 gr alle størrelser
+ rester av de andre fargene fra
koften.
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Tilbehør:
4 par sølv- eller tinnhekter
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på pinne nr 2 ½
= 10 cm
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Ermer:
Legg opp med frg 2 på strømpepinner nr 2 (56) 58 (60) 62 m.
Strikk 3 cm glattstrikk til belegg,
men på siste omgang økes 4 m
jevt fordelt. Strikk 1 hullrekke:
1kast, 2 rett sammen omgangen
rundt + 1 omgang glattstrikk.
Skift til pinner nr 2 ½.
NB: Siste m på hver omgang
strikkes videre vrangt = merkemaske på undersiden. Strikk
mønster A og øk 1 m på hver
side av merkemasken hver 1 cm.
Etter A strikkes 1 omgang med
frg 1, deretter B1 til ermet fra
hullrekken måler (21) 24 (27) 29
cm. Det økes på undersiden til i
alt (90) 96 (102) 108 m. Vreng
ermet og strikk 5 omganger
glattstrikk til belegg. Fell av.
Montering:
Brett opp alle belegg og sy til på
vrangen.
Damp arbeidet fra vrangen.
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden. Sy små,
tette maskinsømmer både her og
midt foran, og klipp opp mellom
sømmene. Sy sammen skuldrene
med grønt.
Halskant:
Strikk opp med frg 2 på pinne nr
2 ca (73) 77 (81) 85 m, dette er
første rekke på diagram D.

Strikk resten av mønsteret fram
og tilbake, så 1 pinne rett fra
retten med frg 2 og 1 hullrekke
fra vrangen = 1 vrang, videre 1
kast, 2 vrangt sammen pinnen
ut. Strikk 9 pinner glattstrikk til
belegg og fell av. Brett kanten
mot vrangen langs hullrekken og
sy til.
Forkanter:
Strikk opp fra retten med frg 2
på pinne nr 2 ca 14-15 m pr 5
cm langs hele forstykket, også
halskanten. Strikk 1 hullrekke fra
vrangen og deretter 2 cm glattstrikk. Fell av, brett langs hullrekken og sy til på vrangen.
Sy i ermene og sy til belegget på
vrangen.
Sy i sølv- eller tinnhekter.

Hvit baskerlue

B

Legg opp med frg 2 på liten
rundpinne nr 2 (108) 120 (120)
132 m og strikk 8 omganger
glattstrikk + 1 hullrekke. Strikk
mønster D + 2 omganger frg 1,
men på siste omgang økes 60 m
jevnt fordelt =(168) 180 (180)
192 m. Skift til pinne nr 2 ½,
fortsett i glattstrikk med frg 1 til
luen er ferdig.
Men når arbeidet fra økningen
måler (9) 10 (10) 11 cm, felles
jevnt fordelt til (160) 170 (170)
180 m. Strikk 4 omganger uten
felling. Del luen inn i 10 like store
felt slik: X 2 rett sammen, (14)
15 (15) 16 rette X. Gjenta X til X
omgangen rundt, strikk 1 omgang uten felling.
X 2 rett sammen, (13) 14 (14)
15 rette X, gjenta X til X omgangen rundt, strikk 1 omgang
uten felling.
Fortsett på samme måte og fell
annenhver omgang og med 1 m
mindre mellom hver felling i alt 8
ganger og videre hver omgang til
20 m står igjen. Strikk 2 rett
sammen omgangen rundt, trekk
maskene sammen og fest godt.
Brett opp luekanten langs hullrekken og sy til på vrangen.
Lag en liten pompong med frg 2,
(ca 2 cm i diameter) og sy fast i
toppen.

Helmønstret genser

C

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 cm
Hel lengde: (31) 35 (39) 42 cm
Ermelengde: (22) 25 (28) 30 cm
Garnmengde:
Koksgrått 1088: (150) 150 (200)
200 gr
Hvitt 1001: (50) 100 (100) 100
gr
+ 50 gr Rødt 4128, Orange
2708, Grønt 9544, Blått 5836 og
Gult 2317
Tilbehør:
(2) 2 (3) 3 par sølv- eller tinnhekter
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½.
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på pinne nr 2
½ = 10 cm
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For- og bakstykke:
Legg opp med koksgrått på
rundpinne nr 2 (184) 192 (200)
208 m og strikk 1 rett, 1 vrang i
ca 3 cm. Skift til pinne nr 2 ½,
strikk 1 omgang rett og øk samtidig (20) 24 (28) 32 m jevnt
fordelt = (204) 216 (228) 240 m.
Sett et trådmerke i hver side
med (103) 109 (115) 121 m på
forstykket og (101) 107 (113)
119 m på bakstykket. Strikk
mønster C + 1 omgang koksgrått. Fortsett med mønster B2
og begynn ved pilen for riktig
størrelse. Strikk til arbeidet måler (19) 21 (24) 27 cm eller til
det slutter med en hel stjerne,
dvs som diagrammet viser +
første mønsterrad til slutt. Strikk
med koksgrått 1 omgang rett +
1 omgang vrangt = 1 rille. Del
arbeidet i hver side ved merkene
og strikk hver del for seg.
Forstykket:
Fell av de midterste 39 m på forstykket = (32) 35 (38) 41 m på
hver halvdel.
Ene delen:
Strikk glattstrikk med koksgrått
til ermehullet måler (11) 12 (13)
14 cm. Fell resten av halsringningen = 1 m annenhver pinne
(2) 4 (5) 6 ganger = (30) 31
(33) 35 m til skulder. Strikk til
ermehullet måler (14 ½) 16 (17)
18 cm og fell av. Strikk den andre delen på tilsvarende måte,
men speilvendt.
Bakstykket:
Legg opp 1 ekstra m i hver side
og fortsett med glattstrikk og
koksgrått til samme lengde som
på forstykkene. Fell av (30) 31
(33) 35 m i hver side til skuldre
og sett de midterste (43) 47 (49)
51 m på en hjelpetråd.

Ermer:
Legg opp med koksgrått på
strømpepinner nr 2 (36) 48 (42)
44 m og strikk 3 cm vrangbord.
Skift til pinner nr 2 ½, strikk 1
omgang rett og øk jevnt fordelt
til (58) 60 (60) 64 m. NB: Siste
m på hver omgang strikkes hele
tiden vrangt = merkemaske på
undersiden. Strikk mønster C + 1
omgang koksgrått. Fortsett med
mønster B2 og tell ut fra midt på
ermet hvordan mønsteret skal
begynne på undersiden. Samtidig
økes 1 m på hver side av merkemasken ca hver 1 cm til i alt
(92) 98 (104) 110 m. Strikk til
oppgitt ermelengde og fell løst
av.

Damp lett over det ferdige arbeid.
Sy i sølv- eller tinnhekter.

Montering:
Sy eller mask sammen skuldrene.
Innfelling foran:
Strikk opp fra retten langs den
ene splitten (ikke langs halsfellingen) med koksgrått på pinne
nr 2 ½ ca 14-15 m pr 5 cm. Snu
og strikk mønster A fram og tilbake (se diagram s. XX). Skift til
rødt og strikk i alt 4 pinner glattstrikk + 1 pinne rett fra vrangen
(eller vrangt på retten) til brettekant. Strikk ytterligere 2 ½ cm
glattstrikk til belegg og fell av.
Strikk opp samme antall m langs
den andre siden og strikk på
samme måte, men speilvendt.
Pass på at begge delene begynner og slutter med samme mønstermasker.
Brett begge belegg mot vrangen
og sy til. Sy begge kortsidene
pent fast langs de avfelte 39 m
midt foran.
Halskant:
Strikk opp rundt halsen med rødt
på pinne nr 2 ca (80) 84 (86) 90
m. Snu og strikk rett tilbake på
vrangen = 1 rille. Fortsett med
glattstrikk, og etter 1 cm felles
10 m jevnt fordelt. Strikk i alt 7
pinner glattstrikk + 1 pinne rett
fra vrangen til brettekant. Strikk
ytterligere 8 pinner glattstrikk til
belegg, men etter 4 pinner økes
10 m jevnt fordelt. Fell løst av,
brett mot vrangen langs rillen og
sy til.
Sy i ermene, legg midten av ermet mot skuldersømmen og sy
ned til hver side.

Legg opp med koksgrått på liten
rundpinne nr 2 (132) 144 m.
Strikk 3 cm glattstrikk til belegg
+ 1 omgang vrangt til brettekant. Strikk mønster D + 1 omgang koksgrått. Skift deretter til
pinne nr 2 ½ . Strikk mønster B2
til arbeidet fra brettekanten måler (18) 19 cm. Sett et merke i
hver side med (67) 73 m foran
og (65) 71 m bak (midtstill
mønsteret). Fortsett med samme
mønster, men fell 1 m på hver
side av hvert sidemerke annenhver omgang til 8 m står igjen.
Trekk tråden gjennom maskene
og fest godt.
Brett inn kanten og sy til på
vrangen.
Lag en liten pompong i alle fargene (ca 3 cm i diameter) og sy
fast i toppen.

Helmønstret lue

D

Størrelse:
(1-2) 3-4 år
Hodevidde:
(42) 46 cm
Garnmengde:
Koksgrått 1088: 50 gr begge
størrelser
Hvitt 1001: 50 gr begge størrelser + rester fra genser.

Nikkers

E

Plaggets mål:
Hoftevidde: (56) 58 (60) 62 cm
Benlengde: (17) 19 (21) 23 cm
Garnmengde:
Koksgrått 1088: (100) 100 (150)
150 gr
Rødt 4128: (50) 50 (50) 50 gr
Tilbehør:
6 små, sølvfargede knapper
Buksestrikk.
Begynn øverst i midjen. Legg opp
med koksgrått på rundpinne nr 2
(142) 150 (158) 166 m og strikk
2 cm glattstrikk + 1 omgang
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vrangt til brettekant 2 cm glattstrikk.
Skift til pinne nr 2 ½, strikk 1
omgang rett og øk samtidig 30 m
jevnt fordelt = (172) 180 (188)
196 m. Strikk buksen høyere bak
slik: Sett et trådmerke midt foran og midt bak med (86) 90
(94) 98 m på hver halvdel. Strikk
7 m forbi merket midt bak, snu
og strikk 14 m, snu og strikk 7 m
mer for hver gang i alt (5) 6 (6)
7 ganger på hver side av merket.
Fortsett rundt over alle maskene
igjen og øk 2 m kun midt bak ca
hver 3 cm i alt 4 ganger = (180)
188 (196) 204 m. Strikk til arbeidet midt foran fra brettekanten måler (16) 17 (19) 20 cm.
Øk videre 2 m både midt foran
og midt bak annenhver omgang i
alt 9 ganger = (216) 224 (232)
240 m.
Del arbeidet midt foran og midt
bak = (108) 112 (116) 120 m på
hvert ben. Fell først 2 m på innsiden annenhver omgang 4
ganger, deretter hver (3.) 4. (4.)
5. omgang til benet fra delingen i
skrittet måler (11) 13 (15) 17
cm. Fell jevnt fordelt til (54) 58
(60) 64 m og strikk ytterligere 5
cm glattstrikk. Skift til strømpepinner nr 2 og rødt. Strikk vekselvis 1 omgang rett, 1 omgang
vrangt (= riller) til kanten måler
1 cm. Fell passe løst av.
Nå skal det strikkes en falsk lukning på utsiden av hvert ben.
Legg buksen flat og sett et merke i hver sidebrett nederst på
hvert ben.
Venstre ben:
Hold arbeidet med innsiden av
benet mot deg. Begynn ca 1 cm
fra merket på forsiden av buksen
og i begynnelsen av den røde
kanten nederst. Strikk opp i denne maske-rekken med rødt på
pinne nr 2 ca 20 m langs den
smale delen av benet (ca 6 cm).
Strikk i alt 5 pinner glattstrikk +
1 pinne rett fra vrangen til brettekant. Strikk ytterligere 4 pinner
til belegg og fell av. Brett kanten
dobbel og sy til på vrangen. Sy 3
hemper med jevne mellomrom
langs denne kanten og sy i tilsvarende knapper på den andre
siden av sidemerket.

Strikk på samme måte langs det
andre benet, begynn nå ved innfellingen og strikk ovenfra og ned
fra retten.
Brett inn kanten i midjen og sy
til.
Sett i en passe lang strikk.

Gjenta samme felling ved det
andre sidemerket. Fell annenhver
omgang på denne måten i alt 6
ganger, videre hver omgang til 6
m står igjen. Trekk disse sammen og fest tråden godt.

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2 ½
Pinne nr 2 til kantene

Strømper m/fletter

Skjørt m/bærestykke G

Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på pinne nr 2
½ = 10 cm

F

Garnmengde:
Hvitt 1001: 100 gr til alle størrelser
Legg opp på strømpepinner nr 2
(58) 64 (70) 76 m og strikk 1
rett, 1 vrang i (4) 5 (5) 6 cm.
Skift til pinner nr 2 ½, strikk 1
omgang rett og øk samtidig (14)
16 (18) 20 m. Fortsett med flettemønster etter diagrammet til
arbeidet måler (19) 21 (23) 25
cm. Fell jevnt fordelt til (46) 50
(54) 58 m og strikk foten i glattstrikk. Strikk hæl over halvparten
av m slik: Strikk til 1 m tår igjen
i ene siden, snu og strikk til 1 m
står igjen i andre siden. Snu og
strikk 1 m mindre i hver side til 9
m står igjen på midten. Strikk nå
1 m mer for hver gang, men for
at det ikke skal bli hull i overgangen, tas tråden opp mellom
siste midtmaske og neste m,
denne m settes vridd på pinnen
og strikkes sammen med neste
m. Fortsett på samme måte til
alle m er strikket igjen.
Fortsett over alle m, samtidig
som det felles 1 m i hver side
hver 4. omgang 2 ganger. Når
foten måler (8 ½) 10 (11) 12 cm
(hælen medregnet), felles for
tåen: Sett et merke i hver side
av foten med like mange m på
hver del. Strikk til 2 m før første
merke, løft 1 m løs av, strikk
neste m rett og trekk den løse
over, strikk de 2 neste m rett
sammen.

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 51 (53) 56 cm
Hel lengde: (45) 50 (55) 60 cm
Garnmengde:
Koksgrått 1088: (150) 150 (200)
250 gr
Rødt 4128: (50) 100 (100) 100
gr
+ 50 gr Hvitt 1001, Orange
2708, Grønt 9544, Blått 5836 og
Gult 2317 til alle størrelser.
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Tilbehør:
(2) 2 (3) 3 par sølv- eller tinnhekter

Begynn nede på skjørtet. Legg
opp med rødt på rundpinne nr 2
½ (336) 360 (384) 408 m og
strikk (2) 2 (3) 3 cm glattstrikk,
1 omgang vrangt til brettekant,
(2) 2 (3) 3 cm glattstrikk. Strikk
mønster A og sett så 1 trådmerke i hver (56.) 60. (64.) 68. m
omgangen rundt. Skjørtet er nå
delt inn i 6 like store felt, 3 foran
og 3 bak.
Fortsett med glattstrikk og koksgrått og fell 1 m på hver side av
hvert merke hver (3) 4 (4) 4 cm
i alt (5) 5 (5) 6 ganger = (276)
300 (324) 336 m. Når arbeidet
fra brettekanten nederst måler
(25) 30 (34) 38 cm, strikkes
mønster B.
Strikk 1 omgang med koksgrått
og strikk samtidig ca 2 rett
sammen omgangen rundt til
(144) 152 (160) 168 m. Strikk
mønster C. Skift til rødt og strikk
1 omgang rett. Sett et merke i
hver side med (72) 76 (80) 84 m
på hver del. Fortsett med rødt og
glattstrikk og fell 10 m i hver
side = 5 m på hver side av merkene. Strikk hver del for seg.

Forstykket:
Fell videre til ermehull annehver
pinne 2 m 2 ganger i hver side,
deretter 1 m (1) 2 (2) 3 ganger i
hver side = (52) 54 (58) 60 m
igjen. Når ermehullet rett opp fra
første felling måler (5) 6 (6) 7
cm, felles de midterste (14) 16
(18) 20 m og hver side strikkes
for seg. Fell ytterligere ved halssiden 2,2,1,1,1,1 m = (11) 11
(12) 12 m på skulderen. Strikk til
ermehullet måler (11) 12 (13) 14
cm og fell av.
Bakstykket:
Fell til ermehull som på forstykket og strikk til 2 cm før hel
lengde. Fell av de midterste (22)
24 (26) 28 m, videre 2,1,1 m på
hver side av halsen. Fell av hver
skulder ved hel lengde.
Montering:
Sett en merketråd midt på forstykket, fra halsfellingen og ned
til der hvor mønster C begynner.
Sy små, tette maskinsømmer på
hver side av 4 midtmasker og
klipp op mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene.
Brett opp kanten nederst og sy
den til på vrangen med løse
sting.
Kant rundt splitt og halsringning:
Begynn nederst i splitten på den
ene siden. Strikk opp fra retten
med koksgrått på pinne nr 2 ca
14-15 m pr 5 cm rundt det hele
og ned langs den andre siden.
Snu og strikk rett tilbake på
vrangen = 1 rille. Fortsett i glattstrikk og øk samtidig 2 m i hvert
hjørne øverst på hvert forstykke
annenhver pinne. Etter 4 pinner
glattstrikk
strikkes
1
pinne
vrangt fra retten til brettekant.
Strikk belegg til samme bredde
og fell nå 2 m i hvert hjørne annenhver pinne 2 ganger. Fell løst
av, brett kanten dobbel mot
vrangen og sy til.
Sy de 2 kortsidene pent fast midt
foran.
Ermekanter:
Strikk opp rundt hvert ermehull
på samme måte og strikk samme
kant (uten felling).
Damp lett over det ferdige arbeid.
Sy i sølv- eller tinnhekter.

Nr 4
Kofte

A

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 cm
Lengde: (31) 35 (39) 42 cm
Ermelengde: (22) 25 (28) 30 cm
Garn:
Lanett (100 % ull. 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde:
Kofte:
Hvitt 1001: (150) 150 (200) 200
gr
Koksgrått 1088: (50) 100 (100)
100 gr
+ 50 gram Grønt 7762, Rødt
4128, Gult 2317 og Blått 5846
Hvit lue:
Hvitt 1001: 50 gr + rester fra
koften.
Tilbehør:
3 sølv- eller tinnhekter.
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½ .
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk med pinne nr
2 ½ = 10 cm.
For- og bakstykket:
Legg opp med hvitt på pinne nr 2
(175) 187 (199) 211 m og strikk
3 cm glattstrikk fram og tilbake
+ 1 pinne rett fra vrangen til
brettekant.
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Skift til pinne nr 2 ½ og strikk
mønster F rundt, menn legg opp
4 ekstra m midt foran på første
omgang.
Her skal det sys og klippes opp,
og disse m strikkes ikke med
mønster. På nest siste omgang
av mønster F økes 18 m jevnt
fordelt = (193) 205 (217) 229 m.
Fortsett med mønster A og begynn ved riktig pil. Etter A gjentas mønster B (begynn direkte på
koksgrå lus) til arbeidet fra brettekanten måler (21) 25 (29) 32
cm. Nå begynner felling til vhals, samtidig som mønster C
strikkes: Sett et merke i hver
side med (45) 48 (51) 54 m på
hvert forstykke (midtmaskene
ikke medregnet) og (103) 109
(115) 121 m på bakstykket. Fell
1 m på hver side av de 4 midtmaskene hver 4. omgang (9) 10
(10) 11 ganger = (36) 38 (41)
43 m på forstykkets skuldre ut til
sidemerkene. Strikk C ferdig og
fell av alle m.
Ermer:
NB: Ermene er beskrevet med
både vide og stramme ermelinninger for dem som vil ha en
valgmulighet.
På vår modell er det strikket vide
ermelinninger.
Vid ermelinning:
Legg opp med hvitt på strømpepinner nr 2 ½ (62) 68 (68) 74 m
og strikk 3 cm glattstrikk + 1
omgang vrangt til brettekant.
Strikk mønster F.
NB: Siste m på hver omgang
strikkes vrangt = merkemaske
på undersiden.
Stram ermelinning:
Legg opp med hvitt på strømpepinner nr 2 ½ (38) 38 (44) 44 m
og strikk 3 cm glattstrikk + 1
omgang vrangt til brettekant.
NB: Siste m på hver omgang
strikkes vrangt = merkemaske
på undersiden. Strikk mønster F,
deretter 1 omgang med hvitt der
det økes jevnt fordelt til (62) 68
(68) 74 m. Fortsett med mønster
A for begge varianter (tell ut fra
midt på ermet hvordan mønsteret skal begynne). Øk samtidig 1
m på hver side av merkemasken
hver (1) 1 ½ (1) 1 ½ cm.

Deretter gjentas mønster B til
ermet fra brettekanten måler ca
2 ½ cm før hel lengde (slutt med
2 omganger bunnfarge). Strikk
mønster D og øk til i alt (92) 98
(104) 110 m.
Strikk 1 omgang ekstra med
bunnfargen, vreng ermet og
strikk 5 omganger glattstrikk til
belegg. Fell av.
Montering:
Damp arbeidet lett fra vrangen.
Sy små, tette maskinsømmer i
hver side i ermets bredde og
midt foran. Klipp opp mellom
sømmene.
Sy sammen skuldrene.
Brett inn alle doble kanter og sy
til på vrangen.
Forkanter:
Begynn nederst på høyre forstykke og strikk opp med grønt
og pinne nr 2 ca 15 m pr 5 cm
langs forstykket, v-felling og
langs nakken (her felles 4-5 m
jevnt fordelt). Strikk opp samme
maskeantall ned langs venstre
side. Maskeantallet bør være
delelig med 6 (+ 1 m) og bør
begynne og slutte likt nederst på
forstykkene. Strikk rett tilbake
på vrangen = første rille på F.
Strikk ferdig F fram og tilbake og
deretter 1 rille med hvitt + 3 cm
glattstrikk til belegg. Fell av.
Brett kanten mot vrangen langs
den hvite rillen og sy til.
Sy i ermene og belegget på
vrangen.
Sy i sølv- eller tinnhekter.
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Hvit lue:

B

Koksgrått skjørt:

Størrelse:
(1) 2-3 (4) år

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år

Legg opp med koksgrått og pinne
nr 2 ½ (108) 120 (132) m og
strikk 9 omganger glattstrikk
rundt + 1 omgang vrangt til
brettekant. Strikk mønster F og
fortsett deretter med hvitt, men
på 2. omgang økes (54) 60 (66)
m ved å løfte opp tråden etter
hver 2 m og strikke den vridd
rett = (162) 180 (198) m.
Strikk til luen fra mønsterborden
måler (9) 10 (10) cm, men på
siste omgang felles (2) 0 (8) m
jevnt fordelt = (160) 180 (190)
m. Fell slik: X (14) 16 (17) rette,
2 rett sammen X. Gjenta fra X til
X omgangen rundt = 10 like store felt. Strikk 1 omgang uten
felling.
X (13) 15 (16) rette, 2 rett
sammen X. Strikk 1 omgang
uten felling.
Fortsett på samme måte og fell
annenhver omgang og med 1 m
mindre mellom fellingene i alt 8
ganger, og videre hver omgang
til 20 m står igjen. Strikk 2 og 2
rett sammen omgangen rundt.
Trekk m sammen og fest godt.
Brett opp kanten og sy til på
vrangen. Lag en liten, tett pompong med koksgrått (ca 3 cm i
diameter) og sy fast i toppen.

Lengde, uten smekke:
(28) 32 (36) 40 cm

C

Garnmengde:
Koksgrått 1088: (200) 250 (250)
300 gr
Rødt 4128: (50) 50 (50) 50 gr
+ rester fra koften
Tilbehør:
2 sølv- eller tinnknapper
Buksestrikk.
Begynn øverst i midjen og legg
opp med koksgrått på pinne nr 2
(150) 162 (171) 180 m. Strikk 3
cm glattstrikk rundt + 1 omgang
vrangt til brettekant. Strikk ytterligere 3 cm glattstrikk og øk
på siste omgang 1 m i hver m =
(300) 324 (342) 360 m. Skift til
pinne nr 2 ½ og fortsett i glattstrikk, og etter 4 cm settes et
trådmerke i hver (50.) 54. (57.)
60. m = 6 like store felt. Øk 1 m
på hver side av alle 6 merkemasker, og denne økingen gjentas ytterligere 4 ganger med (4)
4 (5) 5 cm mellomrom = i alt
(360) 384 (402) 420 m. Fortsett
uten øking til skjørtet fra brettekanten måler (27) 31 (35) 39
cm, eller ca 1 ½ cm før passe
lengde.
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Strikk mønster I + 1 omgang
vrangt til brettekant. Strikk ytterligere 3 cm glattstrikk med
koksgrått og fell av. Brett opp
kanten både oppe og nede og sy
til på vrangen.
Smekke:
Legg opp 39 m med koksgrått på
pinne nr 2 ½ og strikk mønster J
med motiv. Dette kan strikkes
med smånøster eller sys med
maskesting til slutt. Lag 2
knapphull over 3 m som markert
på diagrammet. Etter siste pinne
strikkes 1 pinne vrangt fra retten
med rødt til brettekant. Skift til
koksgrått og strikk baksiden til
samme lengde, og husk på 2
knapphull som skal komme rett
over de forrige.
Seler:
Legg opp med koksgrått (91)
109 (127) 145 m på pinne nr 2
½ og strikk 6 pinner glattstrikk.
Skift til rødt og strikk 1 rille, deretter mønster K. Slutt av med 1
rød rille + 6 pinner koksgrått til
belegg. Fell av.
Montering:
Brett smekken dobbel med
vrangen ut og sy sammen i hver
side med små attersting. Vend
retten ut og damp lett. Sy på
smekken midt foran på skjørtet.
Brett selene langs den røde rillen
og sy til på baksiden. Damp lett.
Sy dem fast bak på skjørtelinningen med passe avstand til
hverandre og med knapper foran.

Helmønstrets kjørt:

D

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Lengde, uten seler:
ca (35) 39 (42) 46 cm
Garnmengde:
Hvitt 1001: (150) 150 (200) 200
gr
Koksgrått 1088: (100) 100 (100)
100 gr
+ evt rester med rødt, grønt,
gult og blått fra genser eller kofte.
Begynn nederst og legg opp med
koksgrått på pinne nr 2 ½ (360)
384 (408) 432 m. Strikk 3 cm
glattstrikk rundt + 1 omgang
vrangt til brettekant. Strikk
mønster F, deretter mønster L,
og videre mønster M som gjentas
til arbeidet fra brettekanten måler ca (23) 26 (28) 31 cm, eller
til det slutter med 1 lusrekke.
Strikk med bunnfargen 2 rett
sammen omgangen rundt. På
neste omgang med hvitt felles
ytterligere (29) 31 (35) 37 m
jevnt fordelt = (151) 161 (169)
179 m. Klipp av trådene. Fortsett
med mønster N slik: 2 rett med
bunnfargen, begynn ved pilen for
riktig størrelse både i bredden og
høyden og strikk omgangen
rundt, men slutt med 2 m i bunnfargen. Disse 4 m strikkes hele
tiden med bunnfargen = oppklippsmasker midt foran. Mønsteret skal være symmetrisk på
hver side av disse. Strikk diagrammet ferdig + 2 omganger
med koksgrått + 1 omgang
vrangt til brettekant. Fell av de 4
midterste oppklippsmaskene og
strikk ytterligere 3 cm til belegg.
Fell av.
Seler:
Legg opp med koksgrått (67) 73
(79) 105 m på pinne 2 ½ og
strikk 4 pinner glattstrikk + 1
rille til brettekant. Strikk mønster
F + 1 rille koksgrått + 4 pinner
glattstrikk. Fell av. Brett langs
den koksgrå rillen og sy til på
baksiden.

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år

For- og bakstykke:
Legg opp med koksgrått på pinne
nr 2 (178) 190 (196) 208 m og
strikk 1 rett, 1 vrang rundt i 3
cm. Skift til pinne nr 2 ½ , strikk
1 omgang rett og øk (26) 26
(32) 32 m jevnt fordelt = (204)
216 (228) 240 m. Nå skal arbeidet deles inn i for- og bakstykke
med 1 vrang m i hver side: (se
diagram) X 1 vrang, begynn ved
pilen for riktig størrelse på mønster A og strikk (101) 107 (113)
119 m X. Strikk fra X til X en
gang til . Mønsteret skal videre
begynne og slutte likt på hver
side av vrangmaskene.
Strikk mønster A + D ferdig og
fortsett med mønster B til hele
arbeidet måler ca (20) 24 (28)
31 cm eller til ca 11 cm før passe
lengde (slutt med 2 omganger
bunnfarge). Strikk mønster C og
fell av alle maskene.

Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 cm
Lengde: (31) 35 (39) 42 cm
Ermelengde m/broderi: (22) 25
(28) 30 cm

Ermer:
Legg opp med koksgrått på
strømpepinner nr 2 ½ (58) 60
(60) 64 m. Begynn med det
samme på mønster B.

Garnmengde:
Genser:
Koksgrått 1088: (150) 150 (200)
200 gr
Hvitt 1001: (50) 100 (100) 100
gr
+ 50 gr Grønt 7762, Rødt 4128,
Gult 2317 og Blått 5846 til broderi og belegg.

Strikk hele tiden siste m vrangt
= merkemaske på undersiden,
og øk 1 m på hver side av denne
ca hver 1 cm. Når ermet måler
ca (10) 13 (16) 18 cm, strikkes
mønster A og det økes til i alt
(92) 98 (104) 110 m. NB: Den
broderte kanten som strikkes til
slutt kommer i tillegg, og måler
ca 5 cm.
Strikk 1 ekstra omgang med
bunnfargen og vreng arbeidet.
Strikk 5 omganger glattstrikk til
belegg og fell av.

Montering:
Brett inn alle doble kanter og sy
til på vrangen. Damp lett over
arbeidet.
Sy små, tette maskinsømmer
midt foran og klipp opp mellom
sømmene. Strikk opp med koksgrått på pinne nr 2 ca 15-16 m
pr 5 cm opp langs høyre forkant.
Strikk 8 pinner glattstrikk og fell
av. Brettt kanten dobbel mot
vrangen og sy til. Strikk samme
kant langs venstre side. Sy kortsidene pent fast midt foran.
Sy fast selene med ca (10) 10
(11) 11 cm avstand til hverandre
foran og bak. Sy i sølv- eller
tinnhekter.

Genser

E

Nikkers:
Koksgrått 1088: (100) 150 (150)
200 gr + rester fra genser
Knestrømper og rallarhatt:
Koksgrått 1088: (100) 100 (150)
150 gr
Hvitt 1001: (100) 100 (100) 100
gr + rester fra genser.
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Tilbehør:
Buksestrikk
1 sølv- eller tinnhekte
Innlegg til hatten, f.eks. vinyl
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk med pinne nr
2 ½ = 10 cm
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Innfelling på forstykket:
Legg opp med koksgrått på pinne
nr 2 ½ 39 m for alle str. og strikk
mønster E. NB: Bruk flere smånøster i mønsterfargene og kryss
trådene på vrangen slik at det
ikke blir hull ved fargeskifte.
Noen av de minste detaljene kan
med fordel sys med maskesting
til slutt. Slutt innfellingen der
hvor pilen viser for hver enkelt
str, og strikk 1 ekstra omgang
med koksgrått på hver halvdel.
Fell av.

Belegg på baksiden:
Legg opp 39 m med grønt på
pinne nr 2 ½ og strikk akkurat
samme innfelling, men uten
mønster. Vær spesielt nøye på at
lengden blir helt lik den mønstrede delen. Fell av.
Mønstrede ermekanter:
Legg opp 17 m med koksgrått på
pinne nr 2 ½ og strikk mønster
E, begynn ved pilen på diagrammet. Her sløyfes selvfølgelig den
første røde rosen. Når diagrammet er ferdig, begynner du fra
begynnelsen igjen og strikker til
arbeidet måler (18) 19 (20) 21
cm. Fell av.

Belegg på ermekanten:
Langs den ene langsiden strikkes
opp med grønt X 1 m i hver omgang 3 ganger etter hverandre,
hopp over 1 omgang X. Gjenta
fra X til X. Snu og strikk rett tilbake på vrangen = 1 rille. Fortsett med glattstrikk og grønt til
belegget har samme bredde som
den mønstrede delen og fell av.
Montering:
Damp lett over de ferdige delene
fra vrangen.
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden. Sy små
tette maskinsømmer og klipp opp
mellom sømmene.

Halsringning:
Sett et trådmerke midt på forstykket øverst ved fellingen og 3
cm nedover. Merk opp en (13)
14 (14) 15 cm bred rund halsringning (3 cm dyp). Sy små,
tette maskinsømmer langs merketråden og klipp ut halsringningen.
Tråkle en merketråd på forstykket som tilsvarer den mønstrete
innfellingen både i bredde og
høyde. Sy tette maskinsømmer
langs merketråden og klipp bort
den overflødige firkanten.
Sy sammen skuldrene.
Sett den mønstrete innfellingen
fast med knappenåler langs alle
3 sidene og sy fast fra retten
med mest mulig usynlige sting.
NB: For å skjule eventuelle
ujevnheter kan sømmen skjules
med en heklet, grønn luftmaskesnor i dobbelt garn som sys på til
slutt med den flate siden ned.
Det grønne belegget sys fast på
vrangen på samme måte (over
sårkanten). Splitten foran skal
stå åpen, denne festes sammen
med noen knappenåler inntil videre.
Halskant:
Begynn fra retten ytterst ved
splitten midt foran og strikk opp
med koksgrått på pinne nr 2 ½
(73) 79 (79) 85 m rundt hele
halsringningen, medregnet begge
halsdelene
på
bærestykket
(gjennom begge lag). Begynn fra
vrangen og strikk mønster D
fram og tilbake + 2 pinner rett (1
rille) med koksgrått. Strikk ytterligere 9 pinner glattstrikk til belegg og fell løst av. Brett dobbel
mot vrangen og sy til.
Til slutt skal det strikkes en smal
grønn kant langs splitten og
halskanten foran: Strikk opp med
grønt på pinne 2 ½ ca 14-15 m
pr 5 cm langs den ene siden
(gjennom begge lag). Strikk rett
tilbake på vrangen, deretter 6
pinner glattstrikk. Fell av, brett
kanten dobbel mot vrangen og sy
til.
Strikk en tilsvarende kant langs
den andre siden og sy endestykkene pent fast midt foran.
Ermekanter:
Sy pent sammen opplaggs- og
avfellingskant på mønsterdelen
samt belegget.
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Sett mønsterdelen fast med
knappenåler fra retten langs ermekanten og la sømmen komme
på undersiden. Fordel jevnt
eventuelle rynker. Sy fast fra
retten med små sting. Brett belegget mot vrangen langs rillen
og sy fast.
Sy i ermene og sy til belegget
over sårkanten på vrangen.
Sy i sølv- eller tinnhekte.

Nikkers

F

Plaggets mål:
Hoftevidde: (56) 58 (60) 62 cm
Benlengde: (18) 21 (23) 25 cm
Begynn øverst i midjen og legg
opp med koksgrått på pinne nr 2
(142) 150 (158) 166 m. Strikk 2
½ cm glattstrikk rundt + 1 omgang vrangt til brettekant + 2 ½
cm glattstrikk. Skift til pinne nr 2
½ , strikk 1 omgang og øk samtidig 30 m jevnt fordelt = (172)
180 (188) 196 m.
Strikk buksen høyere bak slik:
Sett et merke midt foran og midt
bak med (86) 90 (94) 98 m på
hver halvdel. Strikk 7 m forbi
merket midt bak, snu og strikk
14 m, snu og strikk 7 m mer for
hver gang i alt (5) 6 (6) 7 ganger
på hver side av merket. Fortsett
rundt over alle maskene igjen og
øk 2 m bare midt bak ca hver 3
cm i alt 4 ganger = (180) 188
(196) 204 m.

Når arbeidet midt foran fra brettekanten måler (16) 17 (19) 20
cm, økes 2 m både midt foran og
midt bak annenhver omgang i alt
9 ganger = (216) 224 (232) 240
m.
Del arbeidet midt foran og bak =
(108) 112 (116) 120 m på hvert
ben.
Fell videre 2 m på innsiden annenhver omgang 4 ganger og
fortsett uten felling til benet fra
delingen måler (16) 19 (21) 22
cm. Fell inn til (54) 54 (60) 60 m
jevnt fordelt og strikk mønster F.
Skift til koksgrått og strikk 1 rille
+ 2 ½ cm glattstrikk til belegg.
Fell av.
Brett kanten mot vrangen langs
den koksgrå rillen og sy til.
Brett kanten ned i midjen og sy
til. Sett i en 2 ½ cm bred strikk.
Hvis du ønsker smekke med seler, strikkes disse som på skjørt
C.
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Knestrømper

G

Legg opp med hvitt på strømpepinner nr 2 (60) 64 (68) 72 m og
strikk 2 cm vrangbord 1 rett, 1
vrang. Skift til pinner nr 2 ½ og
fortsett med mønster slik: 1
vrang = midt bak, begynn ved
pilen for riktig størrelse på mønster G og strikk til pilen for samme størrelse i slutten av diagrammet. Etter mønster G gjentas mønster H og m midt bak
strikkes hele tiden vrangt.
Når arbeidet måler (8) 11 (13)
15 cm felles 1 m på hver side av
den vrange midtmasken hver 4.
omgang (7) 7 (9) 9 ganger =
(46) 50 (50) 54 m igjen. Strikk
til arbeidet måler (17) 20 (23) 26
cm. Del arbeidet i hver side med
(23) 25 (25) 27 m på hver del,
og strikk hæl med hvitt over de
bakerste maskene slik: Strikk til
1 m står igjen i ene siden, snu og
strikk til 1 m står igjen i andre
siden. Snu og strikk 1 m mindre i
hver side til 7 m står igjen på
midten. Snu og strikk 1 m mer
for hver pinne, men for at det
ikke skal bli hull ved snuingene,
tas tråden opp mellom siste
midtmaske og neste m. Denne
tråden settes vridd på pinnen og
strikkes sammen med neste m.
Fortsett på samme måte til alle
hælmaskene er strikket igjen.
Fortsett rundt med hvitt over alle
makene til foten måler (8 ½) 10
(11) 12 ½ cm. Fell for tåen ved å
felle 2 m i hver side annenhver
omgang til 10 m står igjen. Trekk
tråden igjennom og fest godt.
NB: De ensfargede knestrømpene strikkes etter samme oppskrift.

Rallarhatt

H

Begynn på innsiden av bremmen.
Legg opp med koksgrått på pinne
nr 2 ½ (136) 140 (144) 148 m
og strikk glattstrikk rundt. Etter
3 omganger økes slik: X 4 rett,
løft opp tråden før neste m og
strikk den vridd rett X. Gjenta fra
X til X omgangen rundt = (170)
175 (180) 185 m. Strikk 6 omganger uten øking.
X 5 rette, øk 1 m som sist X,
gjenta fra X til X = (204) 210
(216) 222 m. Strikk (4) 5 (5) 6
omganger uten øking + 1 omgang vrangt til brettekant. Strikk
(4) 5 (5) 6 omganger og fell deretter ved å strikke 4 rette, 2 rett
sammen omgangen rundt. Strikk
6 omganger uten felling.
Strikk 3 rette, 2 rett sammen
omgangen rundt = (136) 140
(144) 148 m. Strikk 5 omganger
og fell på siste omgang (4) 2 (6)
4 m jevnt fordelt. Strikk mønster
F, og fortsett deretter med koksgrått til pullen fra mønsterborden
måler (6) 6 (7) 7 cm. Fell i toppen slik:
X (20) 21 (21) 22 rette, 2 rett
sammen X. Gjenta fra X til X = 6
like store felt.
Strikk 1 omgang uten felling.
X (19) 20 (20) 21 rette, 2 rett
sammen X. Strikk 1 omgang
uten felling.
Fortsett å felle annenhver omgang og med 1 m midre i hvert
felt for hver gang til 60 m står
igjen. Herfra felles hver omgang
til 6 masker står igjen. Trekk
disse sammen og fest godt. Sy til
bremmen på innsiden og damp
lett.
NB:
Til vår modell er det benyttet
vinyl gulvbelegg til innlegg i
bremmen. Dette holder fasongen
og er vaskbart. Er også ideelt
som innlegg i belter og vesker.

Helmønstret lue

I

Størrelse:
(1-2) 3-4 år
Garnmengde:
Koksgrått 1088: 50 gr
Hvitt 1001: 50 gr
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½ og liten
rundpinne nr 2 og 2 ½
NB: Denne luen strikkes fra toppen og nedover.
Legg opp 48 m med bunnfargen
på strømpepinner nr 2 ½ for
begge størrelser. Del inn luen
med 1 vrang i hver side: X 1
vrang, strikk 23 rett X, gjenta fra
X til X 1 gang til. Fortsett med
mønster B (lus), og pass på at
mønsteret begynner og slutter
likt på hver side av den vrange m
i hver side. Samtidig økes 1 m på
hver side av sidemaskene annenhver omgang 2 ganger og
hver omgang 2 ganger. Denne
økingen gjentas vekselvis til det
er (67) 71 m på hver halvdel +
de vrange sidemaskene. Strikk
uten øking til arbeidet fra opplegget måler (9) 10 cm, eller til
det slutter med 2 omganger med
bunnfargen. Strikk mønster A og
D, og tell ut fra midten (se pil)
hvordan mønsteret skal begynne
i siden. Slutt av med 1 omgang
med bunnfargen og skift til pinne
nr 2. Strikk 3 cm vrangbord 1
rett, 1 vrang med bunnfargen og
fell av med rette og vrange m.
Sy luen pent sammen til toppen.
Lag en liten pompong i alle fargene (ca 4 cm i diameter) og sy
den til som bildet viser.

Nr 5
Kåpe og baskerlue
Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (49) 53 (56) 60 cm
Lengde: (46) 5 (54) 58 cm
Ermelengde: (16) 20 (22) 24 cm
Garn:
lanett (100 % ull, 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde, kåpe + baskerlue:
Frg 1:
Rødt 4119: (259) 250 (300) 350
gr
Frg 2:
Koksgrått 1088: (250) 250 (300)
350 gr
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2
og 2 ½
Tilbehør:
(4) 4 (5) 5 par forgylte sølv- eller
tinnhekter.
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm
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Kåpe

A

For- og bakstykke:
Legg opp med frg 2 på rundpinne
nr 2 (337) 361 (385) 409 m og
strikk 3 cm glattstrikk fram og
tilbake + 1 pinne rett fra vrangen
til brettekant. Skift til pinne nr 2
½ og fortsett med mønster K,
men i slutten på første omgang
legges opp 4 ekstra m = oppklippsmasker midt foran. Disse
strikkes hele tiden uten mønster.
Etter K gjentas mønster L.
NB: Vil du regulere lengden på
plagget må dette gjøres før ermehullet markeres. Høyden på
ermehullet er beregnet til (13)
14 (15) 16 cm.

Strikk til arbeidet fra brettekanten måler ca (33) 36 (39) 42 cm.
Sett et merke i hver side med
(83) 89 (95) 101 m på hvert forstykke (de 4 midtmaskene ikke
medregnet) og (171) 183 (195)
207 m på bakstykket. Markèr
åpningen til hvert ermehull slik:
Fell på neste omgang 5 m på
hver side av sidemerkene (=10
m i hver side), og legg opp på
neste omgang 4 nye m over åpningen. Dette er oppklippsmasker og strikkes uten mønster.
Fortsett rundt og fell ytterligere
til ermehull 1 m hver omgang (2)
2 (3) 3 ganger på hver side av
merkemaskene, deretter 1 maske annenhver omgang (2) 3 (3)
4 ganger på hver side = (74) 79
(84) 89 m på hvert forstykke
(midtmaskene ikke medregnet)
og (153) 163 (173) 183 m på
bakstykket. Strikk til ermehullet
fra første felling måler ca (4) 5
(6) 6 cm, eller til mønster L slutter som pilen på diagrammet
viser.
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Nå skal det felles inn til bærestykket (mønster M), dette er
beregnet til ca 9 cm i høyden.
Begynn på første omgang med
frg 1 etter L og strikk 2 rett
sammen langs høyre forsyke til i
alt (37) 41 (43) 45 m, på bakstykket strikkes 2 rett sammen til
i alt (77) 83 (87) 93 m og på
venstre forstykke som høyre
(ingen
av
oppklippsmaskene
regnes med).
Strikk de 4 etterfølgende omgangene med frg 2 og 1 som
diagrammet viser, og fortsett
deretter med mønster M slik:
Begynn på begynnelsen av diagrammet og strikk høyre forstykkes masker + de 4 merkemaskene – sett et merke i midtmasken
på bakstykket og tell deg ut fra
denne hvordan mønsteret skal
begynne på bakstykket.
Strikk de 4 merkemaskene og
deretter begynner du på venstre
forstykke med samme mønstermasker som høyre forstykke
sluttet med. Strikk til hele arbeidet fra brettekanten nederst er
ca 4 cm kortere enn hel lengde.
Fell til halsringning de midterste
(14) 16 (18) 20 m på forstykkene (de 4 midtmaskene nå medregnet). Fortsett med mønster
fram og tilbake og fell ytterligere
3,2,2,1,1 m på hver side av halsen = (23) 26 (27) 28 m igjen på
hver av forstykkets skuldre.

Strikk ferdig mønster M + evt
noen pinner med frg 2 til ermhullet har den riktige høyden. Fell
av.
Ermer:
Legg opp med frg 2 og strømpepinner nr 2 (42) 42 (48) 48 m og
strikk 2 cm glattstrikk + 1 omgang vrangt til brettekant. Skift
til pinner nr 2 ½ og strikk mønster K + den følgende omgang.
Strikk 1 omgang med frg 2 og øk
samtidig jevnt fordelt til (64) 66
(70) 74 m.
Kåpelomme:
NB: Siste maske på hver omgang
strikkes hele tiden vrangt = merkemaske på undersiden. Fortsett
med mønster M og tell ut fra
midt på ermet hvordan mønsteret skal begynne på undersiden.
Gjenta mønster M hele tiden og
øk 1 m på hver side av merkemasken ca hver 2 cm til i alt (80)
86 (90) 96 m.
Strikk til ermet fra brettekanten
måler (16) 20 (22) 24 cm. Fell av
9 m på undersiden og strikk ermetoppen fram og tilbake med
samme mønster, samtidig som
det felles 1 m hver pinne 4
ganger i hver side og deretter 1
m i hver side annenhver pinne til
ca (45) 47 (47) 49 m står igjen.
Fell 2 m (3) 3 (4) 4 ganger i hver
side, så resten av m.
Montering:
Damp arbeidet lett fra vrangen.
Sy små, tette maskinsømmer
langs ermehullet og midt foran.
Klipp opp mellom sømmene,
Sy sammen skuldrene med frg 2.
Brett inn alle kanter og sy pent
til på vrangen.
Forkanter: Begynn nederst på
høyre forstykke og strikk opp
med frg 2 og pinne nr 2 ca 15 m
pr 5 cm oppover hele forstykket.
Snu og strikk i alt 7 pinner glattstrikk + 1 pinne rett fra vrangen
til brettekant. Strikk ytterligere 7
pinner til belegg og fell av.
Brett kanten mot vrangen langs
rillen og sy til
Strikk venstre forkant på tilsvarende måte (begynn fra retten
øverst i halsen).

Halskant: Strikk opp fra retten
med frg 2 på pinner nr 2 ½ (73)
79 (79) 85 m (også langs begge
forkantene). Strikk vrangt tilbake
på vrangen, dette er første pinne
på mønster K. Strikk ferdig K +
etterfølgende mønsterpinne + 2
pinner vrangt med frg 2 = brettekant. Strikk ytterligere 7 pinner
glattstrikk til belegg og fell av.
Brett belegget ut mot retten og
sy pent sammen de 2 kortsidene.
Vreng kanten mot vrangen igjen
langs rillen og sy til.
Klipp rent langs sømmene i ermehullet.
Sett ermet fast med knappenåler
og rynk evt sammen ermetoppen
slik at det passer i ermehullet.
Dette må ikke utvides, ermet må
tilpasses ermehullet og ikke omvendt.
Sy i ermet fra vrangen med små
attersting. NB: Siden ermehullet
mangler belegg, lønner det seg å
sy med sårkanten mot bolen med
tette kryss-sting.
Lommer:
Legg opp med frg 2 på pinner nr
2 ½ 15 m og strikk lommen etter
diagram N og med økninger i
hver side til hel lengde. Strikk til
slutt enten 1 pinne rett fra
vrangen eller vrangt på retten til
brettekant + 7 pinner til belegg.
Fell av.
Brett belegget mot vrangen og sy
til. Rundt hele lommen (unntatt
brettekanten) strikkes med frg 2
og dobbelt garn 1 pinne rett med
avfelling på neste pinne fra
vrangen. Pass på at denne kanten hverken blir for løs eller
stram.
Sett lommene fast med knappenåler midt på hvert forsykke i
passe høyde, ca (14) 16 (17) 19
cm fra innfellingen på bærestykket. Sy fast lommene med frg 2
og små attersting innenfor rillen.
Damp lett over det ferdige arbeid.
Sy i sølv- eller tinnehekter.
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Baskerlue:

B

Legg opp med frg 2 på rundpinne
nr 2 ½ (108) 120 (120) 132 m
og strikk 8 omganger glattstrikk,
1 omgang vrangt til brettekant, 7
omganger med frg 1 + 1 omgang
frg 2. Strikk ytterligere 1 omgang med frg 2 og øk 60 m jevnt
fordelt = (168) 180 (180) 192 m.
Skift til pinne nr 2 ½ og strikk 1
omgang frg 1, 2 omganger frg 2
og deretter lueborden etter diagrammet. Strikk så 2 omganger
frg 2, 1 omgang frg 1, 2 omganger frg 2, deretter med frg 1
til luen er ferdig. Men når arbeidet fra økingen måler (9) 10 (10)
11 cm, felles (8) 10 (10) 12 m
jevnt fordelt = (160) 170 (170)
180 m.
Strikk 4 omganger uten felling.
Del luen inn i 10 like store felt
slik: X 2 rett sammen, (14) 15
(15) 16 rette X. Gjenta fra X til X
omgangen rundt.
Strikk 1 omgang uten felling.
X 2 rett sammen, (13) 14 (14)
15 rette X, gjenta fra X til X.
Strikk 1 omgang uten felling.
Fortsett på samme måte og fell
annenhver omgang med 1 m
mindre mellom hver felling for
hver gang i alt 8 ganger og videre hver omgang til 20 m står
igjen. Strikk 2 rett sammen omgangen rundt, trekk maskene
sammen og fest godt.
Brett opp luekanten og sy til på
vrangen.
Lag en liten pompong med frg 2,
(ca 2 cm i diameter) og sy fast i
toppen.

Bunadskjørt:

C

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (48) 51 (54) 57 cm
Lengde: ca (42) 46 (50) 56 cm
Garn:
lanett (100 % ull, 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde:
Frg 1:
Hvitt 1001: (100) 100 (150) 150
gr
Frg 2:
Koksgrått 1088: (100) 150 (150)
200 gr
Frg 3:
Rødt 4119: (50) 50 (100) 100 gr
Frg 4:
Gult 2317: (50) 50 (50) 50 gr,
eller en liten rest fra et av de
andre plaggene.
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2 og 2 ½.
Tilbehør:
3 små sølv- eller tinnhekter
Innlegg til belte: f. eks flisselin
eller vinyl, ca 2 ½ cm bredt.
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på pinne nr 2 ½
= 10 cm

Begynn nederst og legg opp med
frg 2 på rundpinne nr 2 ½ (360)
384 (408) 432 m. Strikk 3 cm
glattstrikk til belegg + 1 omgang
vrangt til brettekant. Strikk
mønster H. På de 5 siste omgangene må den ene tråden klippes av og festes på grunn av
mønsterborden som fortsetter
midt foran. Fortsett med mønster
I over alle maskene unntatt midt
foran som diagrammet viser.
Strikk til arbeidet fra brettekanten måler ca (23) 26 (28) 31 cm,
eller til du kan slutte med en hel
eller halv rose midt foran. Strikk
2 rett sammen med frg 2 omgangen rundt = (180) 192 (204)
216 m. Strikk ytterligere 1 omgang med frg 2 og fell samtidig
av de 10 midterste m foran (=
roseborden). Skift til frg 3, strikk
rett fra retten og fell ytterligere
(30) 32 (36) 38 m jevnt fordelt =
(140) 150 (158) 168 m. Fortsett
med glattstrikk og frg 3 til overdelen fra fellingen i midjen måler
(7) 8 (9) 9 cm. NB: hvis du vil
forlenge eller forkorte overdelen,
må dette gjøres før ermefelling.
Ermehullet skal måle ca (11) 12
(13) 15 cm.
Del inn til for- og bakstykke slik:
(27) 30 (32) 35 rette – fell av de
nest 10 m – strikk (66) 70 (74)
78 rette, fell 10 m – strikk de
siste (27) 30 (32) 35 m. Strikk
hver del for seg.
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Forstykkene:
Fell til ermehull og v-hals samtidig: Ved forkanten felles 1 m
annenhver pinne 3 ganger og
deretter hver 4. pinne (8) 9 (10)
11 ganger. Ved ermesiden felles
(2,1) 2,1,1 (2,2,1) 2,2,1,1 m.
Når ermehull og v-felling er ferdig, skal det til skulder stå igjen
(13) 14 (14) 15 m.
Strikk til overdelen fra første
røde omgang måler (18) 20 (22)
25 cm og fell av.
Bakstykket:
Fell til ermehull i hver side =
(60) 62 (64) 66 m. Strikk til 2
cm før hel lengde. Fell av de
midterste (20) 20 (22) 22 m og
strikk hver side for seg. Fell ytterligere 3,2,1,1 m ved halsen og
strikk til hel lengde. Fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy ferdig mønsterborden midt
foran med maskesting.
Brett opp belegget nederst og sy
til på vrangen.
Forkanter og halskant:
Begynn nederst fra retten på
høyre forstykke og strikk opp
med frg 2 på pinne nr 2 ca 14-15
m pr 5 cm langs forstykket, vfellingen og til midt i nakken.
Snu her og strikk vrangt tilbake.
Øk på neste pinne 1 m ved begynnelsen av v- fellingen og det
samme på 5. pinne. Etter i alt 7
pinner glattstrikk strikkes 1 pinne
rett fra vrangen til brettekant.
Strikk så belegg til samme bredde og fell 1 m ved begynnelsen
av v-halsen annenhver pinne 2
ganger. Fell av.

Strikk samme kant langs venstre
forkant og halsringning og sy
sammen midt i nakken. Brett
kanten dobbel mot vrangen og sy
til.
Ermekanter:
Strikk opp med frg 2 på pinner nr
2 ca (86) 92 (98) 104 m og
strikk samme doble kant.
Belte:
Legg opp med frg 2 på pinner nr
2 ½ (164) 170 (182) 188 m. Begynn med vrangt fra vrangen og
strikk 4 pinner glattstrikk fram
og tilbake + 1 pinne rett fra
vrangen til brettekant. Strikk
mønster J + 1 pinne vrangt på
retten til brettekant. Strikk ytterligere 4 pinner til belegg og fell
av.
Klipp til innlegget i passe bredde
og lengde, legg dette mot mønsterdelen på vrangen og sy til på
baksiden med kastesting. Sy
sammen i hver ende.
Sy i 2 par hekter på vesten og 1
par i beltet.

Rettstrikket vest:

D

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (52) 54 (56) 58 cm
Lengde: (22) 24 (26) 28 cm
Garn:
lanett (100 % ull, 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde:
Grønt 7762: (150) 150 (200)
200 gr
Koksgrått 1088: (50) 50 (50) 50
gr
Veiledende pinner:
Nr 2 ½
Heklenål nr 2 ½
Tilbehør:
4 knapper.
Strikkefasthet:
30 m rettstrikk p pinne nr 2 ½ =
10 cm

NB: Vesten strikkes sammenhengende på langs i rettstrikk
(riller).
Begynn ved den ene forkanten.
Legg opp (42) 46 (52) 58 m på
pinne nr 2 ½ og strikk 4 pinner
rettstrikk fram og tilbake = 3
riller med opplegget. Strikk 4
knapphull (= 1 kast, 2 rett sammen), 3 m fra hver side og med
ca (11) 12 (14) 15 m mellom
hvert. Strikk 2 pinner rett og
begynn så økingen til v-hals i ene
siden og øking til vestesnipp i
andre siden samtidig:
Legg opp 2 m i begynnelsen av
pinnen (v-hals), strikk pinnen ut
og øk 1 m i siste m, snu og strikk
tilbake. Det økes 2 m annenhver
pinne ved halssiden i alt (12) 13
(14) 15 ganger, mens det i andre
siden økes 1 maske hver 4. pinne
i alt (8) 9 (9) 10 ganger. Når
vestesnippen er økt ferdig, felles
disse m inn igjen hver 4. pinne.
Når v-halsen er økt ferdig og
snippen er innfelt skal det være i
alt (66) 72 (80) 88 m på pinnen.
Strikk til skulderbredden er (6) 7
(7) 8 cm og fell deretter til ermehull i samme side slik: Først
(27) 31 (34) 37 m 1 gang, så 3
m 1 gang, 2 m 3 ganger og til
slutt 1 m (3) 3 (4) 4 ganger =
(27) 29 (33) 38 m. Strikk til
bredden på forstykket fra opplegget er (13 ½) 14 (14 ½) 15
cm (ikke strekk når det måles).
Sett et merke her og strikk tilsvarende på den andre siden av
merket: Det økes ut igjen til ermehull først 1 m annenhver pinne (3) 3 (4) 4 ganger, så 2 m 3
ganger. 3 m 1 gang og til slutt
legges opp (27) 31 (34) 37 m.
Strikk til samme skulderbredde
som på forstykket og fell så for
nakken 2,1,1,1 m annenhver
pinne. Strikk til bakstykket fra
sidemerket måler (13) 13 ½ (14)
14 ½ cm og sett et nytt merke
her = er midt på bakstykket.
Strikk speilvendt på den andre
siden av dette merket og med
øking for nakken 1,1,1,2 m annenhver pinne Resten av vesten
strikkes som første del, og mål
med jevne mellomrom etter
hvert som du strikker.
Når fellingen til v-hals og snipp
er ferdig, skal det være (42) 46
(52) 58 m på pinnen. Slutt av
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med 5 pinner + avfelling fra
vrangen.
Montering:
Rundt hele vesten skal det nå
hekles sammenhengende 1 rekke
fm med grønt, også langs hver
skulderkant. Begynn midt i nakken og hekle ca 1 fm mellom
hver rille, men pass hele tiden på
at kanten blir passe fast og fin.
Hekle til midt i nakken og klipp
av tråden. Skift til koksgrått og
hekle fra retten 1 rekke fm over
de forrige. Her kan det være
nødvendig å øke 2 m nederst på
hver snipp slik at det ikke
strammer seg her.
Sy sammen i nakken og sy i
knapper.

Nikkers:

E

Plaggets mål:
Hoftevidde: (56) 58 (60) 62 cm
Benlengde: (18) 21 (23) 25 cm
Garn:
lanett (100 % ull, 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde:
Koksgrått 1088: (100) 150 (150)
200 gr + litt rødt, gult og grønt
til dusker.
Tilbehør:
Buksestrikk
Begynn øverst i midjen og legg
opp på pinne nr 2 (142) 150
(158) 166 m. Strikk 2 cm glattstrikk + 1 omgang vrangt til
brettekant + 2 cm glattstrikk.
Skift til pinne nr 2 ½, strikk 1
omgang og øk samtidig 30 m
jevnt fordelt = (172) 180 (188)
196 m. Strikk buksen høyere bak
slik: Sett et merke midt foran og
midt bak med (86) 90 (94) 98 m
på hver halvdel. Strikk 7 m forbi
merket midt bak, snu og strikk
14 m, snu og strikk 7 m mer for
hver gang i alt (5) 6 (6) 7 ganger
på hver side av merket.
Fortsett rundt over alle m igjen
og øk 2 m kun midt bak ca hver
3 cm i alt 4 ganger = (180) 188
(196) 204 m.
Når arbeidet midt foran fra brettekanten måler (16) 17 (19) 20
cm, økes 2 m både midt foran og
midt bak annenhver omgang i alt

9 ganger = (216) 224 (232) 240
m.
Del arbeidet midt foran og bak=
(108) 112 (116) 120 m på hvert
ben.
Fell videre 2 m på innsiden annenhver omgang 4 ganger, og
fortsett uten felling til benet fra
delingen måler (16) 19 (21) 22
cm.
Fell inn til (54) 54 (60) 60 m og
strikk 2 cm glattstrikk, 1 omgang
vrangt + 2 cm glattstrikk. Fell
av.
Brett alle belegg mot vrangen og
sy til. Sett en strikk i midjen.
Tvinn 2 snorer, ca 46-48 cm
lange, og trekk gjennom løpegangen nederst på bena slik at
knytingen kommer på utsiden av
benet.
Lag 4 små pomponger i rødt, gult
og grønt (ca 3 cm i diameter). Sy
en i hver ende på snorene.

Genser m/halssplitt

Ensfarget lue:

Tilbehør:
1 par sølv- eller tinnhekter.

F

Garnmengde:
Rødt 4119: 50 gr alle størrelser
Legg opp med frg 1 på liten
rundpinne nr 2 (108) 120 (126)
132 m. Strikk 2 ½ cm glattstrikk
+ 1 omgang vrangt til brettekant
+ 2 ½ cm glattstrikk. Skift til
pinne nr 2 ½ og fortsett med
glattstrikk. Når arbeidet fra brettekanten måler (6) 7 (8) 9 cm,
felles slik: X (16) 18 (19) 20 rett,
2 rett sammen X, gjenta fra X til
X omgangen rundt. Strikk 1 omgang uten felling. På neste omgang felles ved å strikke (15) 17
(18) 19 rett, 2 rett sammen omgangen rundt. Fortsett med fellinger annenhver omgang og
med 1 m mindre mellom hver
felling for hver gang. Når det står
igjen 12 m, trekkes tråden gjennom disse og festes godt. Brett
kanten mot vrangen og sy til.

G

Størrelse:
2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 cm
Lengde: (31) 35 (39) 42 cm
Ermelengde: (22) 25 (28) 30 cm
Garnmengde, genser + lue:
Frg 1:
Koksgrått
1088/Hvitt
1001:
(200) 250 (250) 300 gr
Frg 2:
Hvitt
1001/Koksgrått
1088:
(100) 100 (150) 150 gr
Frg 3:
Rødt 4119: (50) 50 (50) 50 gr
Frg 4:
Gult 2317: (50) 50 (50) 50 gr
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½ .

Strikkefasthet:
31 m glattstrikk med pinne nr 2
½ = 10 c
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For- og bakstykke:
Legg opp med frg 1 på rundpinne
nr 2 (184) 192 (200) 208 m og
strikk 1 rett, 1 vrang ca 3 cm.
Skift til pinne nr 2 ½, strikk1
omgang rett og øk samtidig (20)
24 (28) 32 m jevnt fordelt =
(204) 216 (228) 240 m.
Sett et trådmerke i hver side
med (103) 109 (115) 121 m på
forstykket og (101) 107 (113)
119 m på bakstykket. Sett også
et merke i masken midt på forstykket.
Strikk mønster A (se diagram
neste på neste side) og begynn
ved pilen for riktig størrelse.
Gjenta deretter mønster B til
arbeidet måler ca (17) 19 (22)
23 cm, eller til det store midtmønsteret på forstykket kan begynne slik diagrammet viser (det
er bedre å strikke litt for langt
enn for lite).
Mønster B strikkes over hele arbeidet som før, unntatt på forstykket der rosene gjentas fortløpende til hel lengde. Husk at de
røde og gule maskene sys med
maskesting til slutt (strikkes først
med frg 1).
Strikk til arbeidet måler (27) 31
(35) 38 cm. Fell til halsringning
de midterste (13) 15 (17) 19 m
på forstykket.

Fortsett fram og tilbake og fell
4,3,2,1,1 m i begynnelsen av
hver pinne = (34) 36 (38) 40 m
igjen å forstykkets skuldre.
Strikk til hel lengde og fell av.
Ermer:
Legg opp med frg 1 på strømpepinner nr 2 (36) 38 (42) 44 m og
strikk 3 cm vrangbord. Skift til
pinner nr 2 ½, strikk 1 omgang
rett og øk jevnt fordelt til (58) 60
(60) 64 m. Strikk mønster C og
tell ut fra midt på ermet hvordan
mønsteret skal begynne på undersiden. NB: Siste m strikkes på
hver omgang strikkes hele tiden
vrangt = merkemaske på undersiden. Øk 1 m på hver side av
denne ca hver 1 cm. Etter mønster C gjentas mønster D til ermet
er ca 2 cm kortere enn hel lengde. Slutt med mønster E og øk til
i alt (92) 98 (104) 110 m.
Vreng ermet og strikk 5 omganger glattstrikk til belegg. Fell
av.
Montering:
Damp arbeidet fra vrangen.
Merk opp i hver side til ermehull
tilsvarende ermevidden.
Sy små, tette maskinsømmer
både her og midt foran og klipp
opp mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene.

Sy med maskesting de røde og
gule maskene på forstykkets
midtparti.
Kant langs halsringning og splitt:
Begynn nederst ved splitten for
an på høyre side og strikk opp
med frg 1 på pinne nr 2 ca 15 m
pr 5 cm + ca (73) 79 (79) 85 m
rundt halsen + 15 m pr 5 cm ned
langs venstre side. Snu her og
strikk i alt 4 pinner glattstrikk og
øk 2 m i hvert hjørne øverst 1
gang. Strikk ytterligere 4 pinner
glattstrikk, men fell nå 2 m i
hvert hjørne 1 gang. Fell av alle
m.
Brett kanten dobbel mot vrangen
og sy til rundt det hele. Sy pent
til midt foran.
Sy i ermene og sy til belegget på
vrangen.
Sy i sølv- eller tinnhekte.

Mønstret lue

H

Størrelse:
(1 - 2) 3 - 4 år
Hodevidde:
(42) 46 cm

Kofte

I

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 cm
Lengde: (32) 36 (40) 44 cm
Ermelengde: (22) 25 (28) 30 cm
Garnmengde:
Frg 1:
Rødt 4119: (150) 150 (150) 200
gr
Frg 2:
Koksgrått 1088: (100) 150 (150)
150 gr
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2
og 2 ½.
Tilbehør:
(4) 4 (5) 5 par sølv- eller tinnhekter
Strikkefasthet:
31 m glattstrikk på pinne nr 2 ½
= 10 cm

Legg opp med frg 2 på liten
rundpinne (eller strømpepinner)
nr 2 (132) 144 m. Strikk 4 cm
glattstrikk til belegg + 1 omgang
vrangt til brettekant. Strikk så de
4 første omgangene på mønster
C og skift deretter til pinne nr 2
½. Strikk ferdig mønster C og
gjenta deretter mønster D til
arbeidet fra brettekanten måler
(14) 15 cm. Sett trådmerker etter hver (33.) 36. maske = 4 like
store felt. Fortsett med samme
mønster og fell 1 m på hver side
av merkene annenhver omgang
(5) 6 ganger, videre hver omgang til (12) 16 m står igjen.
Trekk disse m sammen og fest
tråden godt. Brett belegget mot
vrangen og sy til. Lag en dusk
med frg 2 (ca 5 cm i diameter)
og sy fast i toppen.
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For- og bakstykke:
Legg opp med frg 2 på pinne nr 2
(191) 203 (215) 227 m. Strikk 3
cm glattstrikk fram og tilbake +
1 pinne rett fra vrangen til brettekant. Skift til rundpinne nr 2 ½
og begynn på mønster F, men i
slutten på første pinne legges
opp 4 ekstra masker = oppklippsmasker midt foran. Disse
maskene strikkes hele tiden med
frg 1. NB: På de 5 første omgangene må en av trådene klippes av og festes på grunn av de
loddrette stripene som strikkes
på hver side av midtmaskene
foran. På 5. omgang økes 10 m
jevnt fordelt, unntatt over de 12
midterste maskene på forstykket
= (201) 213 (225) 237 m, midtmaskene ikke medregnet. mønster F gjentas mønster G til arbeidet fra brettekanten nederst måler (28) 32 (36) 40 cm. Sett et
merke i hver side med (50) 53
(56) 59 m på hvert forstykke og
(101) 107 (113 (119) m på bakstykket. Fell til halsringning de
midterste (24) 28 (30) 34 m på
forstykket.

Strikk 4 pinner fram og tilbake,
samtidig som det felles 3,2 masker på hver side av halsen.
NB: Skulder-delen på ermet danner resten av halsringningen, dvs
de siste 3-4 cm på jakkens lengde
Sett nå et merke på hver side av
de midterste (31) 35 (37) 41 m
på bakstykket. Fell av alle m
unntatt disse avmerkede m. Over
disse strikkes ytterligere 3 cm
mønster G fram og tilbake. Fell
av.

Ermer:
Legg opp med frg 2 på strømpepinner nr 2 (60) 62 (64) 66 m og
strikk 3 cm glattstrikk til belegg
+ 1 omgang vrangt til brettekant. Skift til pinner nr 2 ½ og
fortsett med mønster H (tell ut
fra midt på ermet hvordan mønsteret skal begynne på undersiden).
NB: Siste maske på hver omgang
strikkes hele tiden vrangt = merkemaske på undersiden. Øk 1 m
på hver side av denne ca hver 1
cm. Etter mønster H strikkes
mønster I med roseborden midt
på ermet, til ermet fra brettekanten måler (22) 25 (28) 30 cm.
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Det skal være økt til i alt ca (92)
98 (104) 110 m. Fell av alle m,
unntatt de midterste 23 m. Fortsett fram og tilbake med rosene
over disse til stykket tilsvarer
skulderbredden på bolen (fra
sidemerket og fram til den forlengede nakkedelen). Fell av.
Montering:
Damp arbeidet på vrangen.
Merk opp i hver side til ermehull,
dette er beregnet til (11) 12 (13)
14 cm.
NB: Den forlengede ermedelen
hører med til høyden på ermehullet, dette blir da totalt ca (14)
15 (16) 17 cm.
Sy små, tette maskinsømmer
både her og midt foran. Klipp
opp mellom sømmene.
Sy i ermene og sy fast skulderdelen fram til den forlengede
nakkedelen og tilsvarende på
forstykkene.
Brett opp alle kanter og sy til på
vrangen.
Forkanter:
Begynn nederst på høyre forstykke og strikk opp med pinne
nr 2 og frg 2 ca 15 m pr 5 cm
opp langs hele forstykket. Strikk
tilbake rett på vrangen til brettekant. Strikk 2 cm glattstrikk fram
og tilbake og fell av. Brett mot
vrangen langs rillen og sy til.
Strikk samme kant langs venstre
forstykke.

Halskant:
Ta opp rundt halsen ca (70) 74
(78) 82 m og strikk mønster O +
1 pinne rett fra vrangen.
Strikk ytterligere 5 pinner glattstrikk og fell av. Brett mot
vrangen langs rillen og sy til.
Sy i sølv- eller tinnhekter.
Damp lett over det ferdige arbeidet.

Hvite knestrømper

J

Garnmengde:
Hvitt 1001: (100) 100 (100) 100
gr
Legg opp med strømpepinner nr
2 (60) 64 (68) 72 m og strikk 4
cm vrangbord 1 rett, 1 vrang. På
siste omgang økes 6 m jevnt
fordelt = (66) 70 (74) 78 m.
Skift til pinner nr 2 ½ og del inn
strømpen med hullmønster slik:
1 rett merkemaske (= midt bak)
– (3) 5 (7) 9 rette – 1 vrang –
strikk mønsterrapporten 3 ganger (= 57 m) – 1 vrang – (3) 5
(7) 9 rette. Fortsett med denne
inndelingen.
Når arbeidet måler (10) 13 (15)
17 cm felles 1 m på hver side av
den rette midtmasken bak, og
denne fellingen gjentas hver 4.
omgang i alt (3) 5 (6) 8 ganger
= (60) 60 (62) 62 m. Strikk til
arbeidet måler (19) 22 (25) 28
cm. Fell nå (13) 13 (11) 11 m
jevnt fordelt, men ikke over den
midterste
mønsterrapporten.
Denne skal fortsette på oversiden
av foten etter at hælen er strikket = (47) 47 (51) 51 m i alt. Del
arbeidet i hver side med (23) 23
(25) 25 m på oversiden og (24)
24 (26) 26 m på undersiden.

Strikk hæl over disse siste maskene slik: (i glatt-strikk). Strikk
til 1 m står igjen i ene siden, snu
og strikk til 1 m står igjen i andre
siden. Snu og strikk 1 m mindre i
hver side til 8 m står igjen på
midten. Snu og strikk 1 m mer
for hver pinne, men for at det
ikke skal bli hull ved snuingene,
tas tråden opp mellom siste
midtmaske og neste m. Denne
tråden settes vridd på pinnen og
strikkes sammen med neste m.
Fortsett på samme måte til alle
hælmaskene er strikket igjen.
Fortsett rundt med mønster på
oversiden + 1 vrang m på hver
side av rapporten og glattstrikk
over de øvrige m. Når foten måler (8 ½) 10 (11) 12 cm felles for
tåen 2 m i hver side annenhver
omgang til 11 m står igjen. Trekk
tråden igjennom og fest godt.

Sokker

K

Garnmengde:
Rødt 4119: 50 gr alle størrelser
Legg opp på pinne nr 2, (44) 48
(52) 56 m. Strikk 2 rette, 2
vrange rundt (7) 8 (8) 9 cm.
Fortsett med glattstrikk og strikk
hæl over bakerste halvdel av m
slik: Strikk til 1 m står igjen på
den ene siden, snu og strikk til 1
m står igjen på den andre siden,
snu og strikk 1 m mindre i hver
side for hver pinne til det er 8 m
igjen på midten. Snu og strikk 1
m mer for hver pinne, men for at
det ikke skal bli hull ved
snuingene tas tråden opp mellom
siste midtmaske og neste m.
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Denne tråden settes vridd på
pinnen og strikkes sammen med
neste m. Fortsett på samme
måte til alle m er strikket igjen.
Strikk over alle maskene, men
fell 4 m jevnt fordelt. Når foten
måler (8) 9 (10) 11 cm, felles 1
m i begynnelsen på hver strømpepinne annenhver omgang (6) 7
(7) 7 ganger, videre hver omgang til 4 m står igjen. Trekk m
sammen og fest godt.

Votter

L

Størrelse:
(1) 2 (4) år
Garnmengde:
Rødt 4119: 50 gr til alle størrelser.
Høyre vott:
Legg opp på pinner nr 2 (40) 44
(48) m. Strikk 1 rett, 1 vrang
rundt 5 cm. Skift til pinne nr 2 ½
. La omgangen begynne ved lillefingeren, ta like mange m på
hver pinne og nummerer pinnene
1 – 4 fra omgangens begynnelse.
Strikk glattstrikk rundt og øk for
tommel slik:
1. øking: Strikk 1. og 2. pinne og
3 m på 3. pinne. Øk så 1 m ved å
ta opp tråden mellom m og strikke den vridd rett. Strikk omgangen ut. Strikk 2 omganger
rett.
2. øking: Strikk 1. og 2. pinne og
3 masker fra 3. pinne, øk 1 m,
strikk 1 m, øk 1 m. Strikk omgangen ut. Strikk 2 omganger
rett. Gjenta økingene hver 3.
omgang til det er (7) 9 (9) m i
kilen.

Sett de økte m på en hjelpetråd
og legg opp (4) 6 (6) m bak
tommelen = (44) 50 (54) m.
strikk til votten måler (6) 7 (8)
cm, eller til ønsket lengde fra
vrangborden. Sett et merke
rundt 2 masker i hver side =
midtmasker. Fell så 1 m på hver
side av midtmaskene slik: Strikk
til det er 2 m igjen før midtmaskene, strikk 2 m vridd rett sammen, strikk midtmaskene rett,
strikk 2 m rett sammen. Gjenta
fellingen hver omgang til det er
ca 8 m igjen. Trekk tråden gjennom disse og fest den godt.
Tommel:
Ta m fra hjelpetråden over på
pinne nr 2 ½. Strikk opp (4) 6
(6) m bak tommelen + 1 m i
hver side = (13) 17 (17) m.
Strikk glattstrikk rundt. På 3.
omgang strikkes 2 m rett sammen 1 gang på innsiden av tommelen. Strikk til tommelen måler
ca (3) 3 ½ (4) cm. Strikk 2 m
rett sammen omgangen rundt.
Trekk tråden gjennom m og fest
den godt.
Venstre vott:
Strikkes som høyre, men motsatt. Økingen for tommel gjøres
før de 3 siste m på 2. pinne.

Nr 6 Lanett
Bunadsskjørt

A

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (58) 62 cm
Lengde: (58) 64 (68) 72 cm
Garn:
lanett (100 % ull, 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde:
Svart 1099: (300) 350 (400) 450
gram
Rødt 4119: (50) 50 (50) 50 gram
Hvitt 1001: (50) 50 (50) 50
gram
Grønt 7762: (50) 50 (50) 50
gram
Gult 2317: (50) 50 (50) 50 gram
Tilbehør:
2 hekter til beltet + beltebånd ca
4 cm bredt i passe lengde.
4 trykk-knapper til bringekluten
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr 2 ½ = 10 cm
Begynn nederst og legg opp med
svart på rundpinne nr 2 ½ (313)
337 (361) 385 masker. Strikk
fram og tilbake:
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1.pinne (retten): 1 vrang, X 7
rett – 1 vrang X, gjenta fra X til
X pinnen ut.
2.pinne: 4 rett, X 1 vrang – 7
rett X, gjenta fra X til X pinnen
ut, men slutt med 4 rett istedenfor 7 rett siste gang.
Gjenta disse 2 pinnene hele tiden
til arbeidet måler (42) 46 (48) 50
cm, slutt med en pinne fra
vrangen. Strikk så med svart fra
retten: De 3 første maskene rett
sammen, videre 2 rett sammen
pinne ut = (156) 168 (180) 192
masker igjen. Strikk tilbake fra
vrangen: (79) 85 (91) 97 masker
rett, sett et merke = bakstykket,
strikk (35) 38 (41) 44 masker
rett = høyre forstykke, fell av de
neste 7 maskene = midt foran,
strikk rett over de siste (35) 38
(41) 44 maskene = venstre forstykke. Begynn midt foran og
strikk mønster B fram og tilbake.
Fortsett fram og tilbake med rødt
og glattstrikk samtidig som det
felles for V-hals 1 maske i begynnelsen og slutten av hver 4.
pinne. Når arbeidet måler (5) 6
(7) 8 cm fra de avfelte maskene
midt foran felles for ermehull 5
masker på hver side av sidemerkene = 10 masker i hver side.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk og fell
videre for ermehull i hver side
annen
hver
pinne:
(2,2,1)
2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1,1
masker = (59) 63 (67) 71 masker igjen. Fortsett uten felling til
ermehullet måler (8) 9 (10) 11
cm målt rett opp fra delingen i
sidene. Fell så de midterste (23)
25 (27) 29 maskene for nakken.
Strikk hver side for seg og fell
ved nakkesiden annen hver pinne
2,2,1,1 masker = (12) 13 (14)
15 masker igjen til skulder. Når
ermehullet måler (11) 12 (13) 14
cm, felles skuldermaskene av.
Forstykkene:
Fell for ermehull som på bakstykket, samtidig som det fortsatt felles for V-hals hver 4. pinne til det er felt i alt (13) 14 (15)
16 masker. Fell av skuldermaskene ved samme lengde som på
bakstykket.

Montering:
Sy sammen på skuldrene. Sy
sammen skjørtet i siden.
For- og halskant:
Begynn nederst på høyre forstykke og strikk opp fra rettsiden
med pinne nr 2 og svart ca 15
masker pr 5 cm. Masketallet må
være delelig med 2 masker + 1
maske. Strikk mønster B fram og
tilbake, første pinne er fra vrangsiden. Etter mønster B strikkes
med svart 1 pinne rett fra vrangsiden = brettekant + 3 pinner
glattstrikk. Fell av med rette
masker. Brett mot vrangen langs
brettekanten og sy til. Sy kortendene pent til langs de avfelte
maskene midt foran og sy forkantene sammen kant i kant ca 1
cm nederst.
Ermehullskanter:
Strikkes på samme måte som
for- og halskant, men det strikkes rundt. Masketallet må være
delelig med 2 masker.

Strikket/brodert
ling:

innfel-

Størrelse:
(1-2) 3-4 år
Legg opp med svart på pinne nr
2 ½ (9) 9 masker. Strikk glattstrikk fram og tilbake samtidig
som det økes 1 maske i begynnelsen og slutten av annen hver
pinne (16) 18 ganger = i alt (41)
45 masker. Strikk så mønster H.
Fortsett med svart og strikk en
hullrad fra rettsiden slik: 1 rett,
videre 1 kast, 2 rett sammen
pinnen ut. Strikk 1 ½ cm glattstrikk. Fell av. Brett mot vrangen
langs brettekanten og sy til.
Damp lett over arbeidet.
Sy med maskesting åttebladsrosen midt foran som diagrammet
viser. Sy de røde knutene.
Sy en trykk-knapp i hvert hjørne.
Sy tilsvarende trykk-knapper på
bunadsskjørtet.
Belte:
Legg opp med svart på rundpinne nr 2 (173) 187 (201) 215
masker. Strikk rundt 2 cm glattstrikk. Strikk så 1 omgang vrangt
= brettekant.

Skift til rundpinne nr 2 ½. Fortsett rundt med glattstrikk og
strikk mønster A over alle masker unntatt de 4 første maskene
som hele tiden strikkes med
svart. Disse maskene er til å sy
og klippe opp i. Når mønsteret er
ferdig strikket, fortsettes det
med svart. Strikk 1 omgang
vrangt = brettekant + nesten 2
cm glattstrikk. Fell av med rette
masker. Sy maskinsømmer i hver
side av de 4 svarte maskene og
klipp opp. Damp lett over arbeidet. Sy med rødt kjedesting i
hver åttebladsrose og en knute
midt i den gule ruten som diagrammet viser. Legg beltebåndet
midt på. Brett mot vrangen langs
brettekantene og sy sammen
opplegg/avfellingskant.
Brett
”sårkantene” inn i beltet og sy
pent til. Sy i hektene.

Forkle

B

Damp lett over arbeidet. Sy en
trykk-knapp øverst i hver side +
de to andre med jevne mellomrom.
Sy
tilsvarende
trykkknapper foran på mønster A på
bunadskjørtet.

Jakke

C

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 71 (76) 81 cm
Lengde:
(33) 37 (41) 45
cm
Ermelengde: (21) 24 (27) 29 cm
Garnmengde:
Svart 1099: (200) 250 (250) 250
gram
Grønt 7762: (50) 50 (50) 50
gram
Gult 2317: (50) 50 (50) 50 gram
Tilbehør:
(8) 8 (10) 10 små tinnknapper
(med åttebladsrose)

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Lengde:
(32) 34 (36) 38 cm
Garnmengde:
Hvitt 1001: (50) 100 (100) 100
gram
Tilbehør:
4 store trykk-knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2 og 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm
Legg opp på pinne nr 2 (93) 101
(109) 117 masker. Strikk fram
og tilbake 2 ½ cm glattstrikk + 1
pinne rett fra vrangen = brettekant + 2 ½ cm glattstrikk. Strikk
så mønster til forkle, etter de 4
første mønsterpinnene, skiftes
det til pinne nr 2 ½. Når mønsteret er ferdig strikket, fortsettes
det med glattstrikk til hel lengde.
Strikk så fra retten: 1 rett, videre
2 rett sammen pinnen ut. Strikk
6 pinner rett. Fell av fra vrangen
med rette masker. Brett mot
vrangen langs brettekanten nederst og sy til.
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Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr 2 ½ = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp med grønt på pinne nr
2 (205) 221 (237) 253 masker.
Strikk fram og tilbake 3 cm glattstrikk + 1 pinne rett fra vrangen
= brettekant. Videre mål tas herfra. Sett et merke i hver side
med (51) 55 (59) 63 masker til
hvert forstykke og (103) 111
(119) 127 masker til bakstykket.
Skift til pinne nr 2 ½. Fortsett
fram og tilbake og strikk med
svart 2 pinner glattstrikk. Strikk
mønster C. Fortsett med glattstrikk og svart. Når arbeidet måler (19) 22 (25) 28 cm felles 2
masker på hver side av sidemerkene = 4 masker i hver side.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk og fell
videre for ermehull 1 maske i
begynnelsen og slutten av annen
hver pinne 2 ganger i hver side =

(95) 103 (111) 119 masker
igjen. Fortsett uten felling til arbeidet måler (12) 13 (14) 15 cm
målt rett opp fra delingen. Fell av
de midterste (21) 23 (25) 27
maskene for nakken. Strikk hver
side for seg og fell videre for
nakken annen hver pinne 3 masker 2 ganger = (31) 34 (37) 40
masker igjen til skulder. Fortsett
uten felling til arbeidet måler
(14) 15 (16) 17 cm fra delingen i
sidene. Fell av skuldermaskene.
Forstykkene:
Fell for ermehull som på bakstykket. Når arbeidet måler (11)
11 (12) 13 cm fra delingen i sidene felles det for halsen: Først
(11) 12 (13) 14 masker, videre
annen hver pinne 2,1,1,1 masker
til alle størrelser. Fell av skuldermaskene ved samme lengde
som på bakstykket.
Ermer:
Legg opp med grønt på strømpepinner nr 2 (60) 63 (63) 66 masker. Strikk rundt 3 cm glattstrikk
+ 1 omgang vrangt = brettekant.
Videre mål tas herfra. Skift til
strømpepinner nr 2 ½. Fortsett
rundt med glattstrikk og strikk 2
omganger med svart. Strikk
mønster C. Resten av ermet
strikkes i glattstrikk med svart
samtidig som det økes 1 maske
på hver side av en rett midtmaske midt under ermet ca hver 1
cm (14) 15 (18) 20 ganger =
(88) 93 (99) 106 masker. Når
ermet måler oppgitt lengde, felles det passe stramt av med rette masker.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. Brett
mot vrangen langs brettekantene
og sy til.
Halskant:
Strikk opp fra rettsiden med pinne nr 2 og svart innenfor de
første og siste (11) 12 (13) 14
maskene ca 9 masker pr 3 cm =
1 pinne rett fra rettsiden. Strikk
1 pinne vrangt tilbake.
Fortsett fram og tilbake med
glattstrikk og strikk mønster C +
1 p med svart. Strikk så med
grønt 1 pinne rett fra retten + 1
pinne rett fra vrangen = brettekant. Fortsett med grønt og
strikk 2 cm glattstrikk.

Fell av. Brett mot vrangen langs
brettekanten og sy til.
Belegg langs forkantene:
Strikk opp langs høyre forkant
med pinne nr 2 og grønt ca 15
masker pr 5 cm = 1 pinne rett
fra rettsiden. Strikk 1 pinne rett
tilbake = brettekant. Fortsett
fram og tilbake med glattstrikk.
Når kanten måler (5) 5 ½ (6) 6
½ cm, felles det passe stramt av.
Øverste kant (= belegg langs
”slag”) sys til langs de avfelte
halsmaskene med attersting fra
vrangsiden. Brett så mot vrangen
langs brettekanten og sy belegget pent til på vrangsiden. Strikk
på samme måte langs venstre
forkant.
Brett ”slagene” mot rettsiden og
sy dem til med et par sting.
Sy i knappene, de skal sys parvis
på hver side ca 3 cm innenfor
forkanten.
NB! Hvis du ønsker lukning på
jakken kan du sy hekter skjult
under forkantene.
Sy i ermene.

Vest

D

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (62) 67 (72) 77 cm
Lengde: (29) 33 (37) 41 cm
Garnmengde:
Rødt 4119: (100) 150 (150) 150
gram
Svart 1099: (50) 50 (50) 50
gram
Gult 2317: (50) 50 (50) 50 gram
Tilbehør:
(4) 5 (5) 6 små tinnknapper
(med åttebladsrose)
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm
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For- og bakstykke:
Legg opp med svart på pinne nr
2 (193) 209 (225) 241 masker.
Strikk fram og tilbake 3 cm
glattstrikkk + 1 pinne rett fra
vrangen = brettekant. Videre mål
tas herfra. Sett et merke i hver
side med (48) 52 (56) 60 masker
til hvert forstykke og (97) 105
(113) 121 masker til bakstykket.
Skift til pinne nr 2 ½. Fortsett
fram og tilbake og strikk med
rødt 2 pinner glattstrikk. Strikk
mønster D. Resten av vesten
strikkes i glattstrikk med rødt.
Når arbeidet måler (17) 20 (23)
26 cm felles 5 masker på hver
side av sidemerkene = 10 masker i hver side. Strikk hver del
ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk og fell
videre for ermehull i hver side
annen hver pinne: (3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1,1
(3,2,2,2,1,1)
3,2,2,2,1,1,1 masker = (69) 75
(81) 87 masker igjen. Fortsett
uten felling til arbeidet måler
(12) 13 (14) 15 cm målt rett opp
fra delingen. Fell av de første og
siste (19) 21 (23) 25 maskene =
skuldre. Skift til pinne nr 2 og
strikk over de midterste (31) 33
(35) 37 maskene med svart: 1
pinne rett fra rettsiden + 1 pinne
rett fra vrangsiden = brettekant.
Fortsett med glattstrikk og strikk
3 cm samtidig som det økes 1
maske i begynnelsen og slutten
av hver pinne. Fell passe stramt
av.
Forstykkene:
Fell for ermehull som på bakstykket. Fell av de resterende
maskene = skulder + halsmasker
ved samme lengde som skuldermaskene på bakstykket.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. Brett
mot vrangen langs brettekantene
og sy til.
Belegg langs forkantene:
Strikk opp langs høyre forkant
med pinne nr 2 og svart ca 15
masker pr 5 cm = 1 pinne rett
fra rettsiden. Strikk 1 pinne rett
tilbake = brettekant. Fortsett
fram og tilbake med glattstrikk.
Når kanten måler 3 cm, felles de
nederste (50) 59 (68) 77 maskene av.

Fortsett over de resterende maskene og fell videre 1 maske i
samme side som de avfelte maskene hver pinne til (17) 19 (21)
23 masker er avfelt. Fell av.
Øverste kant (= belegg langs
”slag”) sys til langs de avfelte
halsmaskene med attersting fra
vrangsiden. Brett så mot vrangen
langs brettekanten og sy belegget pent til på vrangsiden. Strikk
på samme måte langs venstre
forkant.
Brett ”slagene” mot rettsiden og
sy dem til med et par sting. Hekle eller sy trådhemper med svart
langs venstre forkant til knapphull. Sy knappene til langs høyre
forkant.
Ermehullskanter:
Strikk opp rundt ermehullet med
pinne nr 2 og rødt ca 9 masker
pr 3 cm, masketallet må være
delelig med 3 masker. Fortsett
rundt med glattstrikk og strikk
mønster D + 2 omgang rødt.
Fortsett med svart og strikk 1
omgang rett + 1 omgang vrangt
= brettekant. Strikk 2 cm glattstrikk. Fell passe stramt av med
rette masker. Brett mot vrangen
langs brettekanten og sy til.

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½

Del arbeidet midt foran og midt
bak = (108) 112 (116) 120 masker til hvert ben.
Fortsett rundt med glattstrikk og
fell først 2 masker på innsiden
annen hver omgang 4 ganger,
deretter hver (3.) 4. (4.) 5. omgang til benet måler (11) 13 (15)
17 cm fra delingen i skrittet. Fell
så jevnt fordelt til (54) 57 (60)
63 masker.
Strikk ytterligere 4 cm glattstrikk. Strikk så mønster C etter
diagrammet + 2 omganger svart.
Fortsett med grønt og strikk 1
omgang rett + 1 omgang vrangt.
Skift til pinne nr 2 og strikk 2 ½
cm glattstrikk med grønt til belegg. Fell passe stramt av.
Brett mot vrangen langs brettekantene og sy til.
Sy 2 knapper nederst på yttersiden av hvert ben.
Trekk strikken gjennom løpegangen i livet.

Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm

Strømper

Nikkers

E

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Benlengde: (17) 19 (21) 23 cm
Garnmengde:
Svart 1099: (100) 100 (150) 150
gram
Grønt 7762: (50) 50 (50) 50
gram
Gult 2317: Rester etter jakken
Tilbehør:
4 små tinnknapper med (åttebladsrose)
Ca 2 cm bred elastikk i passe
livvidde

Begynn øverst i livet og legg opp
med grønt på rundpinne nr 2
(142) 150 (158) 166 masker.
Strikk rundt 2 cm glattstrikk + 1
omgang vrangt = brettekant.
Fortsett med svart. Strikk 2 cm
glattstrikk. Skift til rundpinne nr
2 ½. Strikk 1 omgang rett samtidig som det økes 30 masker
jevnt fordelt = (172) 180 (188)
196 masker. Strikk så buksen
høyere bak slik: Sett et trådmerke midt foran og midt bak med
(86) 90 (94) 98 masker på hver
halvdel. Strikk 7 masker forbi
merket midt bak, snu og strikk
14 masker tilbake, snu og strikk
7 masker mer for hver gang i alt
(5) 6 (6) 7 ganger på hver side
av merket. Fortsett rundt med
glattstrikk over alle masker og øk
2 masker midt bak (= 1 masker
på hver side av 2 midtmasker) ca
hver 3. cm i alt 4 ganger = (180)
188 (196) 204 masker. Fortsett
uten øking til arbeidet måler (16)
17 (19) 20 cm fra brettekanten
midt foran. Videre økes 2 masker
både midt foran og midt bak annen hver omgang i alt 9 ganger
= (216) 224 (232) 240 masker.
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F

Størrelser:
(1) 2-3 (4) år
Garnmengde:
Svart 1099 (150) 150
gram
Hvitt 1001: (100) 100
gram
Rødt 4119: (50) 50 (50)
Grønt 7762: (50) 50 (50)

(150)
(100)
gram
gram

Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 og 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk med mønster på pinne nr 2 ½ = 10 cm
Legg opp med svart på strømpepinner nr 2 (58) 64 (70) masker.
Strikk 1 rett, 1 vrang rundt 6 cm.
Skift til pinner nr 2 ½ og strikk 1
vrang (= midt bak), deretter
mønster etter diagram E. Begynn
og slutt ved pilen for valgt størrelse. Når arbeidet måler (11) 14
(17) cm, strikkes 2 rett sammen
på hver side av den vrange masken midt bak.

Denne fellingen gjentas hver 4.
omgang i alt (7) 8 (9) ganger =
(44) 48 (52) masker igjen. Når
arbeidet måler (19) 23 (27) cm,
strikkes hæl. Del masken i hver
side med (21) 23 (23) masker på
oversiden av foten og (23) 25
(29) masker på undersiden =
hælen. Sett hælmaskene på
samme pinne og strikk med
svart: Strikk til 1 maske står
igjen i slutten av pinnen, snu og
strikk til 1 maske står igjen i
andre siden, snu og strikk 1
maske mindre i hver side til (7) 9
(9) masker står igjen på midten.
Snu og strikk nå 1 maske mer
på hver side av midten for hver
pinne. For at det ikke skal bli hull
ved snuingen, løftes opp en ekstra tråd her og settes vridd på
pinnen.

Strikk denne masken sammen
med neste maske. Fortsett på
samme måte til alle maskene er
strikket over. Fortsett over alle
maskene igjen med mønster E på
oversiden av foten og mønster F
på undersiden. Når foten med
hælen måler (8 ½) 10 (12) cm,
eller ønsket lengde før tå-felling,
strikkes tåen med svart, og masken fordeles med like mange på
oversiden og undersiden. Fell 2
masker på hver side av foten
annen hver omgang 3 ganger,
deretter hver omgang til 6 masker står igjen. Trekk tråden
gjennom disse og fest den godt.
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Rødt/grønt strømpebånd:
Legg opp på pinne nr 2 ½: 3
masker med rødt + 5 masker
med grønt + 3 masker med rødt,
sett et merke = halve båndet,
legg opp på samme måte til andre halvdelen = i alt 22 masker.
Strikk rundt mønster G. Når arbeidet måler 50 cm, felles det av
med rette masker og to farger
(som til opplegget). Knytt frynser
i hver ende. En frynse i hver
maske (med samme farge som
masken). Hver frynse består av
to tråder og skal være ca 4 cm
lang.

Felles diagrammer for tema nr 6, sisu og lanett:
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Nr 6 Sisu
Bunadsskjørt

A

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (58) 62 (66)
cm
Lengde: (58) 64 (68) 72 (78) cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = 160 m)
Garnmengde:
Svart 1099: (300) 350 (400) 450
(500) gram
Rødt 4219: 50 gram alle str
Hvitt 1001: 50 gram alle str
Grønt 7963: 50 gram alle str
Gult 2117: 50 gram alle str
Tilbehør:
2 hekter til beltet + beltebånd ca
4 cm bredt i passe lengde.
4 trykk-knapper til bringekluten
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
½ og 3
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr
3 = 10 cm
Begynn nederst og legg opp med
svart på rundpinne nr 3 (265)
289 (313) 337 (361) masker.
Strikk fram og tilbake:
1.pinne (retten): 1 vrang, X 7
rett – 1 vrang X, gjenta fra X til
X pinnen ut.
2.pinne: 4 rett, X 1 vrang – 7
rett X, gjenta fra X til X pinnen
ut, men slutt med 4 rett istedenfor 7 rett siste gang.
Gjenta disse 2 pinnene hele tiden
til arbeidet måler (42) 46 (48) 50
(54) cm, slutt med en pinne fra
vrangen. Strikk så med svart fra
retten: De 3 første maskene rett
sammen, videre 2 rett sammen
pinne ut = (132) 144 (156) 168
(180) masker igjen.

Strikk tilbake fra vrangen: (67)
73 (79) 85 (91) masker rett, sett
et merke = bakstykket, strikk
(29) 32 (35) 38 (41) masker rett
= høyre forstykke, fell av de neste 7 maskene = midt foran,
strikk rett over de siste (29) 32
(35) 38 (41) maskene = venstre
forstykke. Begynn midt foran og
strikk fram og tilbake med rødt,
samtidig som det felles for V-hals
1 maske i begynnelsen og slutten
av hver 4. pinne. Når arbeidet
måler (5) 6 (7) 8 (9) cm fra de
avfelte maskene midt foran felles
for ermehull 4 masker på hver
side av sidemerkene = 8 masker
i hver side. Strikk hver del ferdig
for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk og fell
videre for ermehull i hver side
annen
hver
pinne:
(2,2,1)
2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1,1
(2,2,2,1,1,1) masker = (49) 53
(57) 61 (65) masker igjen. Fortsett uten felling til ermehullet
måler (8) 9 (10) 11 (12) cm målt
rett opp fra delingen i sidene. Fell
så de midterste (19) 21 (23) 23
(25) maskene for nakken. Strikk
hver side for seg og fell ved nakkesiden annen hver pinne 2,2,1
masker = (10) 11 (12) 14 (15)
masker igjen til skulder. Når ermehullet måler (11) 12 (13) 14
(15) cm, felles skuldermaskene
av.
Forstykkene:
Fell for ermehull som på bakstykket, samtidig som det fortsatt felles for V-hals hver 4. pinne til det er felt i alt (10) 11 (12)
12 (13) masker. Fell av skuldermaskene ved samme lengde som
på bakstykket.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. Sy
sammen skjørtet i siden.
For- og halskant:
Begynn nederst på høyre forstykke og strikk opp fra rettsiden
med pinne nr 2 ½ og svart ca 13
masker pr 5 cm. Masketallet må
være delelig med 2 masker + 1
maske. Strikk mønster B fram og
tilbake, første pinne er fra vrangsiden.
38

Etter mønster B strikkes med
svart 1 pinne rett fra vrangsiden
= brettekant + 3 pinner glattstrikk. Fell av med rette masker.
Brett mot vrangen langs brettekanten og sy til. Sy kortendene
pent til langs de avfelte maskene
midt foran og sy forkantene
sammen kant i kant ca 1 cm nederst.
Ermehullskanter:
Strikkes på samme måte som
for- og halskant, men det strikkes rundt. Masketallet må være
delelig med 2 masker.

Strikket/brodert
ling:

innfel-

Størrelse:
(1-2) 3-4 (6) år

Legg opp med svart på pinne nr
3 (9) 9 masker. Strikk glattstrikk
fram og tilbake samtidig som det
økes 1 maske i begynnelsen og
slutten av annen hver pinne (16)
18 (20) ganger = i alt (41) 45
(49) masker. Strikk så mønster
H. Fortsett med svart og strikk
en hullrad fra rettsiden slik: 1
rett, videre 1 kast, 2 rett sammen pinnen ut. Strikk 1 ½ cm
glattstrikk. Fell av. Brett mot
vrangen langs brettekanten og sy
til. Damp lett over arbeidet.
Sy med maskesting åttebladsrosen midt foran som diagrammet
viser. Sy de røde knutene.
Sy en trykk-knapp i hvert hjørne.
Sy tilsvarende trykk-knapper på
bunadsskjørtet.

Belte:

Legg opp med svart på rundpinne nr 2 ½ (144) 158 (172) 186
(200) masker. Strikk rundt 2 cm
glattstrikk. Strikk så 1 omgang
vrangt = brettekant. Skift til
rundpinne nr 3. Fortsett rundt
med glattstrikk og strikk mønster
A over alle masker unntatt de 4
første maskene som hele tiden
strikkes med svart. Disse maskene er til å sy og klippe opp i.
Når mønsteret er ferdig strikket,
fortsettes det med svart. Strikk 1
omgang vrangt = brettekant + 2
cm glattstrikk. Fell av med rette
masker.

Sy maskinsømmer i hver side av
de 4 svarte maskene og klipp
opp. Damp lett over arbeidet. Sy
med rødt kjedesting i hver åttebladsrose og en knute midt i den
gule ruten som diagrammet viser. Legg beltebåndet midt på.
Brett mot vrangen langs brettekantene og sy sammen opplegg/avfellingskant. Brett ”sårkantene” inn i beltet og sy pent
til. Sy i hektene.

Brett mot vrangen langs brettekanten nederst og sy til.
Damp lett over arbeidet. Sy en
trykk-knapp øverst i hver side +
de to andre med jevne mellomrom.
Sy
tilsvarende
trykkknapper foran på bunadskjørtet.

Forkle

Plaggets mål:
Overvidde: (66) 71 (76) 81 (86)
cm
Lengde: (33) 37 (41) 45 (49) cm
Ermelengde: (21) 24 (27) 29
(32) cm

B

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 (6) år
Plaggets mål:
Lengde: (32) 34 (36) 38 (40) cm

Jakke

C

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 (6) år

Garn:
mandarin petit (100 % egyptisk bomull, 50 gr = ca 180 m)
Evnt. Sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 gr = ca 160 m)

Garnmengde:
Svart 1099: (200) 250 (250) 250
(300) gram
Grønt 7963: (50) 50 (50) 50
gram
Gult 2117: (50) 50 (50) 50 gram

Garnmengde:
Hvitt 1001: (50) 100 (100) 100
(150) gram

Tilbehør:
(8) 8 (10) 10 (10) små tinnknapper (med åttebladsrose)

Tilbehør:
4 store trykk-knapper

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
½ og 3

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2 ½ og 3
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr
3 = 10 cm
Pga vaskingen anbefaler vi at
forkleet strikkes i bomull:
mandarin petit.
Legg opp på pinne nr 2 (77) 85
(93) 101 (109) masker. Strikk
fram og tilbake 2 ½ cm glattstrikk + 1 pinne rett fra vrangen
= brettekant + 2 ½ cm glattstrikk. Strikk så mønster til forkle, etter de 4 første mønsterpinnene, skiftes det til pinne nr 2
½. Når mønsteret er ferdig strikket, fortsettes det med glattstrikk til hel lengde. Strikk så fra
retten: 1 rett, videre 2 rett
sammen pinnen ut. Strikk 6 pinner rett. Fell av fra vrangen med
rette masker.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp med grønt på pinne nr
2 ½ (173) 189 (205) 221 (237)
masker. Strikk fram og tilbake 3
cm glattstrikk + 1 pinne rett fra
vrangen = brettekant. Videre mål
tas herfra. Sett et merke i hver
side med (43) 47 (51) 55 (59)
masker til hvert forstykke og
(87) 95 (103) 111 (119) masker
til bakstykket. Skift til pinne nr 3.
Fortsett fram og tilbake og strikk
med svart 2 pinner glattstrikk.
Strikk mønster C. Fortsett med
glattstrikk og svart. Når arbeidet
måler (19) 22 (25) 28 (31) cm
felles 2 masker på hver side av
sidemerkene = 4 masker i hver
side. Strikk hver del ferdig for
seg.
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Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk og fell
videre for ermehull 1 maske i
begynnelsen og slutten av annen
hver pinne 2 ganger i hver side =
(79) 87 (95) 103 (111) masker
igjen. Fortsett uten felling til arbeidet måler (12) 13 (14) 15
(16) cm målt rett opp fra delingen.
Fell av de midterste (19) 19 (21)
23 (25) maskene for nakken.
Strikk hver side for seg og fell
videre for nakken annen hver
pinne 2 masker 2 ganger = (26)
30 (33) 36 (39) masker igjen til
skulder. Fortsett uten felling til
arbeidet måler (14) 15 (16) 17
(18) cm fra delingen i sidene.
Fell av skuldermaskene.
Forstykkene:
Fell for ermehull som på bakstykket. Når arbeidet måler (11)
11 (12) 13 (14) cm fra delingen i
sidene felles det for halsen: Først
(9) 9 (10) 11 (12) masker, videre annen hver pinne 2,1,1 masker til alle størrelser. Fell av
skuldermaskene
ved
samme
lengde som på bakstykket.
Ermer:
Legg opp med grønt på strømpepinner nr 2 ½ (51) 54 (54) 57
(57) masker. Strikk rundt 3 cm
glattstrikk + 1 omgang vrangt =
brettekant. Videre mål tas herfra.
Skift til strømpepinner nr 3. Fortsett rundt med glattstrikk og
strikk 2 omganger med svart.
Strikk mønster C. Resten av ermet strikkes i glattstrikk med
svart samtidig som det økes 1
maske på hver side av en rett
midtmaske midt under ermet ca
hver 1 cm (13) 14 (17) 18 (21)
ganger = (77) 82 (88) 93 (99)
masker. Når ermet måler oppgitt
lengde, felles det passe stramt
av med rette masker.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. Brett
mot vrangen langs brettekantene
og sy til.
Halskant:
Strikk opp fra rettsiden med pinne nr 2 ½ og svart innenfor de
første og siste (10) 10 (11) 12
(12) maskene ca 5 masker pr 2
cm = 1 pinne rett fra rettsiden.

Strikk 1 pinne vrangt tilbake.
Fortsett fram og tilbake med
glattstrikk og strikk mønster C +
1 p med svart. Strikk så med
grønt 1 pinne rett fra retten + 1
pinne rett fra vrangen = brettekant. Fortsett med grønt og
strikk 2 cm glattstrikk. Fell av.
Brett mot vrangen langs brettekanten og sy til.
Belegg langs forkantene:
Strikk opp langs høyre forkant
med pinne nr 2 ½ og grønt ca 13
masker pr 5 cm = 1 pinne rett
fra rettsiden. Strikk 1 pinne rett
tilbake = brettekant. Fortsett
fram og tilbake med glattstrikk.
Når kanten måler (5) 5 ½ (6) 6
½ (7) cm, felles det passe stramt
av. Øverste kant (= belegg langs
”slag”) sys til langs de avfelte
halsmaskene med attersting fra
vrangsiden. Brett så mot vrangen
langs brettekanten og sy belegget pent til på vrangsiden. Strikk
på samme måte langs venstre
forkant.
Brett ”slagene” mot rettsiden og
sy dem til med et par sting.
Sy i knappene, de skal sys parvis
på hver side ca 3 cm innenfor
forkanten.
NB! Hvis du ønsker lukning på
jakken kan du sy hekter skjult
under forkantene.
Sy i ermene.

Vest

D

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 (6) år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 66 (72) 77 (83)
cm
Lengde: (29) 33 (37) 41 (45) cm
Garnmengde:
Rødt 4219: (100) 150 (150) 150
(200) gram
Svart 1099: (50) 50 (50) 50
(50)gram
Gult 2117: (50) 50 (50) 50 (50)
gram
Tilbehør:
(4) 5 (5) 6 (6) små tinnknapper
(med åttebladsrose)

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
½ og 3
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr
3 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp med svart på pinne nr
2 ½ (161) 177 (193) 209 (225)
masker. Strikk fram og tilbake 3
cm glattstrikk + 1 pinne rett fra
vrangen = brettekant. Videre mål
tas herfra. Sett et merke i hver
side med (40) 44 (48) 52 (56)
masker til hvert forstykke og
(81) 89 (97) 105 (113) masker
til bakstykket. Skift til pinne nr 3.
Fortsett fram og tilbake og strikk
med rødt 2 pinner glattstrikk.
Strikk mønster D. Resten av
vesten strikkes i glattstrikk med
rødt. Når arbeidet måler (17) 20
(23) 26 cm felles 5 masker på
hver side av sidemerkene = 10
masker i hver side. Strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykket:
Fortsett med glattstrikk og fell
videre for ermehull i hver side
annen hver pinne: (2,2,1,1)
2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1,1
(2,2,2,2,1,1) masker = (59) 65
(71) 77 (83) masker igjen. Fortsett uten felling til arbeidet måler
(12) 13 (14) 15 (16) cm målt
rett opp fra delingen. Fell av de
første og siste (16) 18 (20) 22
(24) maskene = skuldre. Skift til
pinne nr 2 ½ og strikk over de
midterste (27) 29 (31) 33 (35)
maskene med svart: 1 pinne rett
fra rettsiden + 1 pinne rett fra
vrangsiden = brettekant. Fortsett
med glattstrikk og strikk 3 cm
samtidig som det økes 1 maske i
begynnelsen og slutten av hver
pinne. Fell passe stramt av.
Forstykkene:
Fell for ermehull som på bakstykket. Fell av de resterende
maskene = skulder + halsmasker
ved samme lengde som skuldermaskene på bakstykket.
Montering:
Sy sammen på skuldrene. Brett
mot vrangen langs brettekantene
og sy til.
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Belegg langs forkantene:
Strikk opp langs høyre forkant
med pinne nr 2 ½ og svart ca 13
masker pr 5 cm = 1 pinne rett
fra rettsiden. Strikk 1 pinne rett
tilbake = brettekant. Fortsett
fram og tilbake med glattstrikk.
Når kanten måler 3 cm, felles de
nederste (43) 51 (59) 67 (75)
maskene av. Fortsett over de
resterende maskene og fell videre 1 maske i samme side som de
avfelte maskene hver pinne til
(14) 16 (18) 20 (22) masker er
avfelt. Øverste kant (= belegg
langs ”slag”) sys til langs de avfelte halsmaskene med attersting
fra vrangsiden. Brett så mot
vrangen langs brettekanten og sy
belegget pent til på vrangsiden.
Strikk på samme måte langs
venstre forkant.
Brett ”slagene” mot rettsiden og
sy dem til med et par sting. Hekle eller sy trådhemper med svart
langs venstre forkant til knapphull. Sy knappene til langs høyre
forkant.
Ermehullskanter:
Strikk opp rundt ermehullet med
pinne nr 2 ½ og rødt ca 5 masker pr 2 cm, masketallet må
være delelig med 3 masker.
Fortsett rundt med glattstrikk og
strikk mønster D + 2 omgang
rødt. Fortsett med svart og strikk
1 omgang rett + 1 omgang
vrangt = brettekant. Strikk 2 cm
glattstrikk. Fell passe stramt av
med rette masker. Brett mot
vrangen langs brettekanten og sy
til.

Nikkers

E

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 (6) år
Plaggets mål:
Benlengde: (17) 19 (21) 23 (25)
cm
Garnmengde:
Svart 1099: (100) 100 (150) 150
(200) gram
Grønt 7963: (50) 50 (50) 50
(50) gram
Gult 2117: Rester etter jakken
Tilbehør:

4 små tinnknapper med (åttebladsrose)
Ca 2 cm bred elastikk i passe
livvidde
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
½ og 3
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr
3 = 10 cm
Begynn øverst i livet og legg opp
med grønt på rundpinne nr 2 ½
(124) 130 (138) 144 (150) masker. Strikk rundt 2 cm glattstrikk
+ 1 omgang vrangt = brettekant.
Fortsett med svart. Strikk 2 cm
glattstrikk. Skift til rundpinne nr
3. Strikk 1 omgang rett samtidig
som det økes (28) 26 (26) 28
(30) masker jevnt fordelt =
(152) 156 (164) 172 (180) masker. Strikk så buksen høyere bak
slik: Sett et trådmerke midt foran og midt bak med (76) 78
(82) 86 (90) masker på hver
halvdel. Strikk 6 masker forbi
merket midt bak, snu og strikk
12 masker tilbake, snu og strikk
6 masker mer for hver gang i alt
(4) 5 (5) 6 (6) ganger på hver
side av merket. Fortsett rundt
med glattstrikk over alle masker
og øk 2 masker midt bak (= 1
masker på hver side av 2 midtmasker) ca hver 4. cm i alt (2) 3
(3) 3 ganger = (156) 162 (170)
178 masker. Fortsett uten øking
til arbeidet måler (16) 17 (19) 20
(21) cm fra brettekanten midt
foran.

Videre økes 2 masker både midt
foran og midt bak annen hver
omgang i alt 8 ganger = (188)
194 (202) 210 (218) masker.
Del arbeidet midt foran og midt
bak = (94) 97 (101) 105 (109)
masker til hvert ben.
Fortsett rundt med glattstrikk og
fell på første omg (0) 1 (1) 1
(1)m på innsiden. Fortsett å felle
2 masker på innsiden annen hver
omgang 3 ganger, deretter hver
(3.) 4. (4.) 5. (5.) omgang til
benet måler (11) 13 (15) 17 (19)
cm fra delingen i skrittet. Fell så
jevnt fordelt til (48) 51 (54) 57
(60) masker. Strikk ytterligere 4
cm glattstrikk. Strikk så mønster
C etter diagrammet + 2 omganger svart. Fortsett med grønt
og strikk 1 omgang rett + 1 omgang vrangt. Skift til pinne nr 2
½ og strikk 2 ½ cm glattstrikk
med grønt til belegg. Fell passe
stramt av.
Brett mot vrangen langs brettekantene og sy til.
Sy 2 knapper nederst på yttersiden av hvert ben.
Trekk strikken gjennom løpegangen i livet.
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Strømper

F

Størrelser:
(1) 2-3 (4-6) år
Garnmengde:
Svart 1099 (150) 150
gram
Hvitt 1001: (100) 100
gram
Rødt 4219: (50) 50 (50)
Grønt 7963: (50) 50 (50)

(150)
(100)
gram
gram

Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½ og 3.
Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk med mønster på pinne nr 3 = 10 cm
Legg opp med svart på strømpepinner nr 2 ½ (50) 56 (60) masker. Strikk 1 rett, 1 vrang rundt
6 cm. Skift til pinner nr 3 og
strikk 1 vrang (= midt bak), deretter mønster etter diagram E.
Begynn og slutt ved pilen for
valgt størrelse. Når arbeidet måler (11) 14 (17) cm, strikkes 2
rett sammen på hver side av den
vrange masken midt bak. Denne
fellingen gjentas hver 4. omgang
i alt (6) 7 (8) ganger = (38) 42
(44) masker igjen. Når arbeidet
måler (19) 23 (27) cm, strikkes
hæl. Del masken i hver side med
(19) 19 (21) masker på oversiden av foten og (19) 23 (23)
masker på undersiden = hælen.
Sett hælmaskene på samme pinne og strikk med svart:

Strikk til 1 maske står igjen i
slutten av pinnen, snu og strikk
til 1 maske står igjen i andre
siden, snu og strikk 1 maske
mindre i hver side til (7) 9 (9)
masker står igjen på midten. Snu
og strikk nå 1 maske mer på
hver side av midten for hver pinne. For at det ikke skal bli hull
ved snuingen, løftes opp en ekstra tråd her og settes vridd på
pinnen. Strikk denne masken
sammen med neste maske. Fortsett på samme måte til alle maskene er strikket over. Fortsett
over alle maskene igjen med
mønster E på oversiden av foten
og mønster F på undersiden. Når
foten med hælen måler (8) 10
(12) cm, eller ønsket lengde før
tå-felling (her kan det være lurt
å måle barnets fot), strikkes tåen
med svart, og masken fordeles
med like mange på oversiden og
undersiden. Fell 2 masker på
hver side av foten annen hver
omgang 3 ganger, deretter hver
omgang til 6 masker står igjen.
Trekk tråden gjennom disse og
fest den godt.
Rødt/grønt strømpebånd:
Legg opp på pinne nr 3: 2 masker med grønt + 2 masker med
rødt + 1 m grønt + 2 masker
med rødt + 2 masker med grønt,
sett et merke = halve båndet,
legg opp på samme måte til andre halvdelen = i alt 18 masker.
Strikk rundt mønster G. Når arbeidet måler 50 cm, felles det av
med rette masker og to farger
(som til opplegget). Knytt frynser
i hver ende. En frynse i hver
maske (med samme farge som
masken). Hver frynse består av
to tråder og skal være ca 4 cm
lang.

Tilbehør:
Ullbånd nr 4
5 svarte trykknapper
(7) 8 (8) 9 (9) 9 små svarte
knapper.
2 gullknapper foran på beltet.
2 hekter til beltet
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk = 10 cm i bredden.
1 rille = Vekselvis 1 omg vrangt,
1 omg rett ved rundstrikking og
2 p rett når det strikkes fram og
tilbake.
Glattstrikk = Alle m strikkes
rett ved rundstrikking og rett på
retten, vrangt på vrangen når
det strikkes fram og tilbake.

Nr 7
Setesdals -drakt til pike
Størrelse:
(1) 2 (3) 4 (5) 6 år
Plaggets mål:
Overvidde, kjole: (48) 53 (56) 60
(63) 68 cm
Lengde, kjole: (52) 56 (60) 64
(68) 72 cm
Overvidde. jakke: (64) 68 (71)
74 (77) 80 cm
Lengde, jakke: (18) 20 (21) 23
(24) 25 cm
Ermelengde: (19) 22 (24) 25
(27) 29 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnmengde til kjole + jakke:
Svart 1099: (350) 400 (450) 450
(500) 550 gram
Rødt 4219: (50) 50 (50) 100
(100) 100 gram
Grønt 7963: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram + 1 nøste London Gold
Garnmengde, knestrømper:
Svart 1099: (100) 100 (100) 100
(100) 100 gram
Garnmengde, skaut:
sisu, eventuelt mandarin petit
svart 1099: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner 2 ½
og 3.
Heklenål nr 2 ½
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Kjole

A

Underskjørtet:
Legg opp med svart og rundpinne 2 ½ (290) 320 (340) 360
(380) 410 m. Strikk *(6) 6 (7) 7
(8) 8 riller rundt (se forklaring
ovenfor), 2 omg glattstrikk *.
Gjenta fra * til * 2 ganger til.
Arbeidet måler ca (7) 7 (8) 8 (9)
9 cm. Skift til rundp 3 og strikk
ytterligere 2 omg glattstrikk,
men på siste omg felles ved å
strikke 8 rett, 2 rett sammen
omg rundt = (261) 288 (306)
324 (342) 369 m. Fortsett med
glattstrikk og svart til arbeidet
måler (16) 16 (18) 18 (20) 20
cm. Sett alle m på en hjelpepinne inntil videre.
Overskjørtet:
Legg opp med rødt og rundpinne
2 ½ samme masketall som på
underskjørtet. * Strikk (6) 6 (7)
7 (8) 8 riller med rødt - 1 omg
glatt med svart *. Gjenta fra * til
* 1 gang til. Skift til grønt og
strikk (6) 6 (7) 7 (8) 8 riller
grønt. Skift til svart glattstrikk og
rundpinne nr 3. Etter 4 omg felles ved å strikke 8 rett, 2 rett
sammen omg rundt. Fortsett til
denne delen måler ca (9) 9 (10)
10 (11) 11 cm, eller til alle 3
rillestripene
på
underskjørtet
viser når denne siste delen legges over.

Strikk nå begge skjørt sammen,
1 m fra hver pinne strikkes
sammen til 1 m omg rundt =
(261) 288 (306) 324 (342) 369
m.
Strikk rundt til arbeidet fra nederst på underskjørtet måler
(30) 32 (33) 36 (38) 41 cm. Del
arbeidet midt bak (ved begynnelsen av ny omg) og strikk fram og
tilbake i (5) 5 (6) 6 (7) 7 cm =
splitt på bakstykket. Fell fra retten ved å strikke 2 rett sammen
p ut (+ 1 m på minste og største
str) = i alt (131) 144 (153) 162
(171) 185 m. Strikk (6) 7 (8) 8
(9) 9 cm målt fra siste felling.
Del overdelen inn slik: Strikk
(30) 33 (35) 38 (40) 43 m (= 1
bakstykke) - fell av de neste (5)
6 (6) 5 (5) 6 m til ermehull strikk (61) 66 (71) 76 (81) 87 m
(= forstykket) - fell av (5) 6 (6)
5 (5) 6 m - strikk de siste (30)
33 (35) 38 (40) 43 m (= siste
bakstykke). Strikk ferdig hver del
for seg.
Bakstykkene: Fell til ermehull
annehver
p
ved
ermesiden
(2,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1) 2,2,1,1,1 m = (26) 28
(30) 32 (34) 36 m. Strikk uten
felling til ermehullet rett opp
måler (9) 10 (11) 12 (12) 13 cm.
Fell til nakken annenhver p først
(10) 11 (12) 13 (14) 15 m 1
gang, deretter 2,1 m = (13) 14
(15) 16 (17) 18 m til skulder.
Fell av når ermehullet måler (11)
12 (13) 14 (14) 15 cm, ikke
strekk når det måles.
Forstykket: Fell til ermehull i
hver side som på bakstykkene =
(53) 56 (61) 64 (69) 73 m igjen.
Strikk til forstykket er (5) 6 (6) 7
(7) 7 cm kortere enn bakstykkene. Fell til halsringning de midterste (13) 14 (15) 16 (17) 19 m
og strikk hver side for seg.
Fell ved halssiden annenhver p
2,2,1,1,1 m for str 1 og 2 år,
2,2,1,1,1,1 m for str 3 og 4 år,
2,2,2,1,1,1 m for str 5 og 6 år =
(13) 14 (15) 16 (17) 18 m til
skulder. Strikk til hel lengde og
fell av.

Montering:
Sy sammen skuldrene.
Hekle med svart 1 rad fastmasker (fm) rundt hele splitten bak,
hopp over 1-2 m nederst i splitten slik at det ikke buler ut her.
Hekle ytterligere 1 rad fm og
hekle samtidig små luftm-buer til
knapphull med jevne mellomrom,
i alt (7) 8 (8) 9 (9) 9 stk.
Halskant: Hekle fra retten 1 rad
fm med svart og deretter 1 rad
fm med grønt (fra retten). Skift
til rødt, begynn igjen på retten
og hekle 2 rader fm. Slutt av
med picoter: * 3 lm - hekle 1 fm
i den første av disse - hopp over
1 m - 1 fm i neste m *. Gjenta
fra * til * og klipp av tråden.
Hekle samme kant rundt hvert
ermehull, hold litt inn her.
Sy i knapper bak.
Sy med gull kontursting langs
den grønne kanten nederst på
skjørtet, langs ermehullene og
rundt halsen.
Belte: Klipp til 2 lengder av bånd
nr 4 i passe lengde. Sy disse
sammen slik at beltet blir ca 4,5
cm bredt. Mål til slik at beltet
passer rundt skjørtet og sy det til
som vist på foto. Fest to hekter i
beltet der hvor det møtes midt
foran. Endene skal henge ned og
frynses opp nederst.
Sy 5 trykknapper på skjørtet: 2
foran, 2 i sidene og en bak. Tilpass beltet og sy i trykknapper
tilsvarende steder som skjørtet.
Sy tilslutt på 2 gullknapper midt
foran til dekor.

Kort jakke

B

For- og bakstykke:
Legg opp med grønt og pinne 2
½ (130) 140 (148) 158 (166)
174 m. Strikk i alt (6) 6 (7) 7 (8)
8 grønne riller fram og tilbake.
Skift til p 3 og svart glattstrikk.
Når arbeidet måler (7) 8 (8) 9
(10) 10 cm, deles det i hver side
med (22) 24 (26) 28 (30) 32 m
til hvert forstykke og (86) 92
(96) 102 (106) 110 m til bakstykket. Strikk ferdig hver del for
seg.
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Forstykkene: Strikk rett opp
uten felling til ermehullet måler
(11) 12 (13) 14 (14) 15 cm.
Strikk fra retten 1 p grønt og fell
av fra vrangen med rette m.
Bakstykket: Strikk til samme
lengde som foran. Slutt av med 1
p grønt + avfelling fra vrangen.
Ermer:
Legg opp med grønt og strømpepinner 2 ½ (42) 45 (48) 51 (53)
54 m og strikk (6) 6 (7) 7 (8) 8
riller rundt. Skift til p nr 3 og
svart glattstrikk, øk 1 m på hver
side av omgangens første m. Øk
videre 1 m på hver side av denne
ca hver 2 cm til i alt (60) 65 (70)
75 (77) 82 m. Når ermet måler
oppgitt (eller passe) lengde, felles løst av.
Montering:
Sy sammen skuldrene med
grønt.
Forkant: Strikk opp med grønt
og p 2 ½ langs hele forstykket,
ca 13-14 m pr 5 cm. Strikk i alt
(6) 6 (7) 7 (8) 8 riller (siste p er
avfellingen fra vrangen). Strikk
samme kant langs det andre forstykket.
Brodèr kontursting med dobbelt,
rødt garn på innsiden av de
grønne forkantene og nederst
rundt jakken. Sy samme sting
med dobbel gulltråd på utsiden
av denne igjen.
Sy med rødt og gull på samme
måte nederst på hvert erme.
Sy ermene til i ermehullet.
Knestrømper
Størrelser:
(1) 2-3 (4) 5-6 år
Legg opp med svart på strømpepinner nr 2 ½ (58) 64 (70) 76 m.
Strikk 1 rett, 1 vrang rundt i (4)
5 (5) 6 cm. Skift til pinner nr 3
og strikk glattstrikk omg rundt.
Sett et merke i beg på ny omg.
(= midt bak), fellingen gjøres på
hver side av denne m.
Når arbeidet måler (11) 14 (17)
20 cm, strikkes 2 rett sammen
på hver side av den vrange masken midt bak. Denne fellingen
gjentas hver 3. omgang i alt (7)
8 (9) 10 ganger = (44) 48 (52)
56 m igjen.

Når arbeidet måler (19) 23 (27)
30 cm, strikkes hæl. Del arbeidet
i hver side med (21) 23 (23) 25
m på oversiden av foten og (23)
25 (29) 31 m på undersiden =
hælen. Sett hælmaskene på
samme pinne og strikk slik:
Strikk til 1 m står igjen i slutten
av pinnen, snu og strikk til 1 m
står igjen i andre siden, snu og
strikk 1 m mindre i hver side til
(7) 9 (9) 9 masker står igjen på
midten. Snu og strikk nå 1 m
mer på hver side av midten for
hver pinne. For at det ikke skal
bli hull ved snuingen, løftes opp
en ekstra tråd her og settes vridd
på pinnen. Strikk denne masken
sammen med neste m. Fortsett
på samme måte til alle hælmaskene er strikket over. Fortsett rundt og fell 1 m på hver
side av foten hver 4. omg 2
ganger = (40) 44 (48) 52 m. Når
foten med hælen måler (8 ½) 10
(12) 14 cm, eller ønsket lengde
før tå-felling, fordeles m med like
mange på oversiden og undersiden. Fell 2 m på hver side av
foten annen hver omgang 3
ganger, deretter hver omgang til
6 masker står igjen. Trekk tråden
gjennom disse og fest den godt.

Skaut

C

OBS Skautet kan med fordel
strikkes i vårt bomullsgarn Mandarin Petit. Det vil da ikke klø slik
som ull kan gjøre.
Legg opp 3 m med svart på p nr
3 og strikk 3 vrangt. Strikk glattstrikk og legg opp 2 m i begynnelsen av hver p til skautet på
midten rett opp fra spissen måler
40 cm eller ønsket lengde. Strikk
ytterligere 1 cm rettstrikk (riller)
med øking i hver side. Fell av.
Knytt på frynser med dobbel
tråd. Tråden skal være ca 13 cm
= ferdig lengde frynser ca 6 cm.

Setesdals-drakt til gutt

Genser

Størrelse:
(1) 2 (3) 4 (5) 6 år

For- og bakstykke:
Legg opp med grønt og rundp 2
½ (180) 192 (200) 208 (216)
224 m. Strikk 2 cm glattstrikk
rundt til belegg + 1 omg vrangt
til brettekant. Strikk ytterligere 1
omg glatt med grønt. Skift til
svart og rundp nr 3 og strikk
mønster A (lus) til arbeidet fra
brettekanten måler (17) 19 (21)
23 (25) 27 cm, eller til det er
sluttet med 3 omg bunnfrg.
Strikk mønster B slik:
* 1 vrang - begynn ved pilen for
valgt str og strikk (89) 95 (99)
103 (107) 111 m mønster * =
forstykket. Gjenta fra * til * 1
gang til = bakstykket.
Strikk med denne inndeling, de
vrange sidem strikkes hele tiden
vrangt.
Strikk til arbeidet fra brettekanten måler (28) 29 (31) 33 (35)
36 cm. Fell til halsringning de
midterste (17) 17 (19) 19 (19)
19 m på forstykket. Fortsett fram
og tilbake og fell ved halssiden
annenhver
p
(2,2,2,1,1)
2,2,2,1,1,1
(2,2,2,1,1,1)
2,2,2,2,1,1
(2,2,2,2,1,1,1)
2,2,2,2,1,1,1 m = (28) 30 (31)
32 (33) 35 m på hver av forstykkets skuldre. Strikk ferdig diagrammet og fell av.

Plaggets mål:
Overvidde, genser: (65) 70 (73)
76 (79) 82 cm
Lengde, kort genser: (32) 34
(36) 38 (40) 42 cm
Ermelengde: (19) 22 (24) 26
(27) 29 cm
Benlengde: (24) 30 (33) 36 (40)
43 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter).
Garnmengde, genser + bukse:
Svart 1099: (350) 350 (400) 400
(500) 550 gram
Hvitt 1001: (50) 50 (50) 50
(100) 100 gram
Grønt 7963: (50) 50 (50) 100
(100) 100 gram
Litt rødt 4219 til brodering
Garnmengde, hatt:
tove, svart 1099: (50) 50 (50)
100 (100) 100 gram.
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner 2 ½
og 3
Tilbehør:
Ullbånd nr 4 til seler og hatt
6 gullknapper til buksen
2-3 knapper til genser for de
minste str.
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk = 10 cm.
1 rille = Vekselvis 1 omg vrangt,
1 omg rett ved rundstrikking og
2 p rett når det strikkes fram og
tilbake.
Glattstrikk = Alle m strikkes
rett ved rundstrikking og rett på
retten, vrangt på vrangen når
det strikkes fram og tilbake.
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D

Ermer:
Legg opp med grønt og strømpepinner
2 ½ (50) 52 (54) 56 (58) 62 m
og strikk riller rundt = vekselvis
1 omg rett, 1 omg vrangt. Når
det er strikket (6) 6 (7) 7 (8) 8
riller, skiftes til p nr 3. Strikk
mønster C, men øk på første
omg (0) 0 (2) 4 (4) 4 m = (50)
52 (56) 60 (62) 66 m. Øk videre
1 m på hver side av omg`s første
m hver 2 cm. Etter mønster C,
fortsettes med mønster A (lus)
som gjentas til ermet måler ca
(16) 19 (21) 23 (24) 26 cm, eller
til det slutter med 3 omg med
bunnfrg. Strikk mønster D og øk
ferdig på undersiden til i alt (66)
70 (76) 82 (86) 92 m. Vend
vrangsiden ut og strikk 6 omg
glattstrikk til belegg. Fell av.

Montering:
Merk opp i hver side til ermehullet tilsvarende bredden på ermet.
Sy små, tette maskinsømmer her
og klipp opp mellom sømmene.
Sy sammen skuldrene, men la
det på de 3 minste str stå åpen
3-4 cm på venstre skulder.

Halskant: Strikk opp med svart
og p 2 ½ ca (82) 86 (92) 96
(100) 106 m. Strikk vrangbord 1
rett, 1 vrang fram og tilbake for
de 3 minste str og rundt for de 3
største til kanten måler (5) 5 (5)
6 (6) 6 cm. Fell løst av med rette
og vrange m. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til med
løse sting.
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På de 3 minste str sys 2-3 hemper på den ene siden av splitten
og tilsvarende knapper på den
andre.
Sy i ermene og sy til belegget
over klippekanten på vrangen.
Sy kontursting med dobbelt, rødt
garn nederst på hvert erme rett
over den grønne kanten.

Bukse

E

Begynn nederst med det ene
benet. Legg opp med grønt og p
2 ½ (54) 58 (58) 60 (60) 64 m
og strikk i alt (6) 6 (7) 7 (8) 8
riller fram og tilbake. Skift til
svart glattstrikk og p nr 3. Sett
et merke rundt de midterste 2 m
(= innsiden av benet). Fortsett
fram og tilbake med splitt og øk
1 m på hver side av de 2 midtm
ca hver (3) 3 (2 ½) 2 ½ (2) 2
cm. Men samtidig, når arbeidet
måler (8) 9 (10) 11 (12) 13 cm
settes m inn på strømpep nr 3 og
det legges opp (12) 12 (14) 14
(16) 16 nye m i slutten av pinnen. Fortsett rundt og øk videre
på innsiden som før forklart til i
alt (78) 84 (92) 100 (106) 114
m.
Når benet måler ca (21) 27 (30)
33 (37) 40 cm, økes 1 m på hver
side av de 2 midtm på innsiden
av benet annenhver omg 5
ganger = i alt (88) 94 (102) 110
(116) 124 m. Legg arbeidet til
side og strikk 1 ben til på samme
måte.
Sett begge ben inn på rundp 3
med økingene på innsiden mot
hverandre = (176) 188 (204)
220 (232) 248 m. Det skal være
2 midtm både foran og bak. Fell
nå 1 m på hver side av disse m
annenhver omg i alt (5) 5 (6) 6
(7) 8 ganger = (156) 168 (180)
196 (204) 216 m.
Strikk til arbeidet fra sammenstrikkingen i skrittet måler (23)
25 (26) 28 (30) 31 cm. Del i
hver side med (78) 84 (90) 98
(102) 108 m både foran og bak.
Strikk buksen høyere bak slik:
Strikk til 7 m står igjen i slutten,
vend og strikk til 7 m står igjen i
andre siden, vend og strikk 7 m
mindre for hver gang i alt (4) 4
(5) 5 (5) 5 ganger i hver side.
Sett bakstykkets m på en hjelpetråd inntil videre.
Forstykket: Fell nå i hver side
annenhver p med:
(4,4,4,3,3,2,2,1,1,4,4) m = 14 m
igjen.
6,4,4,3,3,2,2,1,1,4,4 m = 16 m
igjen.
(8,4,4,3,3,2,2,1,1,4,4) = 18 m
igjen.
8,4,4,3,3,2,2,1,1,5,5 = 22 m
igjen.

(8,4,4,3,3,2,2,1,1,1,5,5) = 24 m
igjen.
9,4,4,3,3,2,2,1,1,1,5,5 m = 28
m igjen på midten når alle fellinger er ferdig. NB: Når de siste
3 fellingene står igjen, strikkes 1
knapphull i hver side, over 2 m
og ca 8 m fra kanten og det felles samtidig ferdig som før forklart. Nå skal kanten rundt hele
buksen strikkes. Begynn midt
bak og strikk opp med grønt og
rundp nr 2 ½ halvdelen av de
løse m bak - strikk videre opp ca
13 m pr 5 cm langs hele fellingen, de løse m midt foran, ca 13
m pr 5 cm langs den andre fellingen + siste halvdel bak. Strikk
riller rundt, i alt (6) 6 (7) 7 (8) 8
stk og fell passe løst av.
Kant langs splitten nederst på
beina:
Strikk opp med grønt og p nr 2
½ ca 13-14 m pr 5 cm langs den
ene siden på splitten. Strikk i alt
(6) 6 (7) 7 (8) 8 riller med avfelling på siste p fra vrangen. Strikk
samme kant langs den andre
siden. Sy kortsidene pent fast.
Brodèr stilkesting med dobbelt,
rødt garn rundt hele den grønne
kanten inkl splitten. Gjør det
samme øverst på buksen.
Sy to gullknapper langs den ene
siden av splitten og lag tilsvarende hemper på den andre siden.
Seler: Legg opp 10 m med p 2 ½
og grønt og strikk riller til selen
måler ca (34) 36 (39) 41 (44) 46
cm. Fell av.
Sy bånd nr 4 midt på selene.
Sy selene fast på buksa midt
bak. Tilpass knappene i andre
enden.

Tovet hatt

F

Størrelse:
(1) 2-4 (5-6) år
Hodevidde: (42) 45 (48) cm
Garn:
tove, svart 1099: (100) 100
(150) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne/strømpepinner nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk = 10 cm.
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Begynn
med
belegget
inni
bremmen.
Legg opp (104) 112 (120) m på
rundp 4 og strikk glattstrikk
rundt.
Etter 3 omg begynner økingen:
(gjenta fra * til *)
* 4 rett, løft opp tråden før neste
m og strikk den vridd rett * =
(130) 140 (150) m. Strikk 3 omg
uten øking.
* 5 rett, øk 1 m som sist * =
(156) 168 (180) m. Strikk 3 omg
uten øking.
Øk hver 4. omg 2 ganger til, men
med 1 m mer mellom økingene
for hver gang = (208) 224 (240)
m på omg når økingene er ferdig.
Strikk 2 omg etter siste øking +
1 omg vrangt til brettekant.
Strikk 2 omg glatt. Fell nå inn
igjen de maskene som ble øket:
Strikk først 6 rett, 2 rett sammen
omg rundt, så 3 omg uten felling.
Strikk 5 rett, 2 rett sammen omg
rundt, deretter 3 omg uten felling.
Fell 2 ganger til hver 4. omg,
første 4 rett, 2 rett sammen og
siste gang 3 rett, 2 rett sammen
omg rundt = (104) 112 (120) m.
Fortsett med pullen til denne
måler (12) 13 ½ (15) cm. Begynn fellingen i toppen: * 2 vridd
rett sammen - (22) 24 (26) rett 2 rett sammen *. Gjenta fra * til
* omg rundt = 8 fellinger og 4
like store felt. Strikk 1 omg uten
felling. Neste omg: * 2 vridd rett
sammen - (20) 22 (24) rett - 2
rett sammen *. Gjenta fra * til
*, strikk 1 omg uten felling. Fortsett å felle annenhver omg og
med 2 m mindre i hvert felt for
hver gang til 32 m står igjen. Fell
nå hver omg til 8 m står igjen.
Trekk sammen og fest godt.
Brett belegget mot vrangen langs
rillen og sy til med løse sting.
Tov hatten på 40 - 60 grader.
Etter toving sys et bånd fast
rundt hatten og i kryss midt bak.
Beregn bånd slik at endene blir
hengende ned. Disse frynses opp
nederst. (se foto)

Kjole
Begynn nederst og legg opp med
Natur og rundpinne nr 2 (400)
440 (440) 480 masker. Strikk
rettstrikk (riller) fram og tilbake,
i alt 4 riller med opplegget. Skift
til pinne nr 2 ½ og strikk mønster A rundt etter diagrammet =
(20) 22 (22) 24 roser. Etter A
strikkes resten av kjolen med
Natur.

NR 8
Festkjole m/sjal
Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (53) 58 (62) 68 cm
Hel lengde: (46) 55 (60) 65 cm
Garn:
lanett (100 % ull, 50 gram = ca
190 meter).
Garnmengde til kjole:
Natur 1012: (150) 200 (200) 250
gram
Blått 5836: (50) 50 (50) 50 gram
Grønt 9544: (50) 50 (50) 50
gram
Rødt 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Til broderi:
En rest eller 50 gram av hver:
Gult 2317
Orange 2708
Garnmengde til sjal:
Natur 1012: (100) 100 (100) 150
gram
Blått 5836 (158): (50) 50 (50)
50 gram
+ 50 gram grønt, rødt, gult og
rester fra kjolen
Tilbehør:
3 par sølv- eller tinnhekter
Veiledende pinner:
Rundpinne 2 og 2 ½
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm
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Strikk flettemønster B, nå er
skjørtet delt inn i (10) 11 (11) 12
felt med 2 roser i hvert. Flett de
4 ytterste m i hver side på hvert
felt som diagrammet viser, men
samtidig felles 1 maske i hver
side på hvert felt på omgangen
etter hver vridning. På denne
måten skjules fellingene ganske
bra.

Fortsett med å felle til skjørtet
måler (27) 32 36 (40) cm, men
fell på siste omgang jevnt fordelt
til det er (15) 15 (16) 16 masker
i hvert glatt felt og med 1 vrang
maske imellom = (160) 176
(187) 204 masker i alt. Det skal
være 2 vridninger med 1 perlestrikkmaske imellom midt foran.
Fell av disse 9 maskene og fortsett fram og tilbake uten videre
felling, men med vridninger hver
10. pinne som før. Når arbeidet
fra de 9 avfelte maskene måler
(8) 10 (11) 12 cm, settes et
merke i hver side med (36) 40
(42) 47 masker på hvert forstykke og (79) 87 (94) 101 masker
på bakstykket. Fell av til ermehull (5) 6 (6) 7 masker på hver
side av sidemerkene = (10) 12
(12) 14 masker i hver side.
Strikk hver del for seg.
Forstykkene: Fell videre til ermehull
annenhver
pinne
(2,2,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1 masker ved ermesiden.
Strikk uten felling til ermehullet
rett opp fra første felling måler
(6) 6 (7) 7 cm.

Fell til halsringning ved forkanten
først (5) 7 (7) 9 masker 1 gang,
deretter 2,2,1,1 masker annenhver pinne = (14) 14 (16) 17
masker igjen til skulder. Strikk til
ermehullet måler (10) 11 (12) 13
cm.
Skift til pinne nr 2 og strikk riller:
1 rille orange, 3 riller rødt, 1 rille
blått. Fell av.
Bakstykket: Fell til ermehull i
hver side som på forstykkene =
(57) 61 (68) 71 masker igjen.
Strikk til 2 cm før hel lengde. Fell
av de midterste (15) 19 (22) 23
maskene og strikk hver side for
seg. Fell videre ved halsen 4,2,1
masker, samtidig som de siste
rillene strikkes ca 1 cm før hel
lengde. Fell av.
Montering:
Sy sammen skuldrene pent
sammen med blått.
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Stolper og halskant:
Dette strikkes sammenhengende.
Begynn nederst fra retten på
høyre forstykke og strikk opp
med orange og pinne nr 2 ca 1415 masker per 5 cm langs forstykket, rundt halsen og ned
langs venstre forstykke. Snu her
og strikk rett tilbake. Skift til rødt
og strikk i alt 3 riller, men øk
samtidig 2 masker i hvert hjørne
øverst på forstykkene annenhver
pinne 3 ganger. Strikk til slutt 1
pinne rett med blått fra retten,
og fell av fra vrangen med rette
masker.
Sy endestykkene pent fast langs
avfellingen midt foran.
Ermekanter: Begynn midt under
ermet og strikk opp rundt hele
ermehullet på samme måte som
hals- og stolper. Strikk samme
rillekant fram og tilbake, men fell
annenhver pinne 1 maske i begynnelsen og slutten i alt 3
ganger. Sy kanten sammen på
undersiden.
Broder mille-fleursting i hver
blomst med orange og gult som
bildet viser. Mille-fleurs sting: Se
forklaring bak.
Sy i sølv- eller tinnhekter.

Sjal
Legg opp med Natur og rundpinne nr 2 (301) 321 (341) 361
masker og strikk 1 pinne rett.
Sett et merke i den midterste
masken = midt bak. Fortsett
fram og tilbake med riller og fell
samtidig 1 maske i hver side
hver pinne og 1 maske på hver
side av merkemasken midt bak
annenhver pinne. Strikk i alt 4
riller, men på den siste pinnen
legges opp 4 ekstra masker i
slutten = oppklippsmasker. Skift
til rundpinne nr 2 ½ og fortsett
rundt med første rekke på mønster C slik: Strikk de 4 oppklippsmaskene med rødt, strikk
de 2 neste maskene rett sammen, strikk til 2 masker før
midtmasken bak, 2 rett sammen,
strikk midtmasken rett, løft neste
maske løst av, 1 rett og trekk
den løse masken over. Strikk
med rødt til 2 masker står igjen
før oppklippsmaskene, strikk disse rett sammen. Neste omgang
strikkes vrangt med samme farge, og nå felles 1 maske kun på
hver side av oppklippsmaskene,
ikke midt bak.
Når mønsteret med to farger
begynner, starter du ved samme
pil for alle str etter fellingen.
Strikk mønsteret fortløpende til
midten og fell som før på hver
side av midtmasken. Mønsteret
strikkes så speilvendt på den
andre siden av midtmasken, dvs
at du begynner med samme
mønstermasker som du sluttet
med før midtmasken. Dette gjelder for hele mønsterborden at
mønsteret skal slutte og begynne
likt på hver side av midtmasken
bak (som hele tiden strikkes med
bunnfargen). Det felles hele tiden
annenhver omgang midt bak og
hver omgang på hver side av de
4 midtmaskene foran. Det forsvinner altså 6 masker i løpet av
2 omganger. Strikk mønster C
ferdig, og strikk resten av sjalet
ferdig med glattstrikk og Natur.
NB: Om du ønsker kan du nå
felle av de 4 midtmaskene foran
og strikke fram og tilbake med
fellinger som før til alle maskene
er
avfelt.

Midtmasken bak strikkes vekselvis rett og vrang (som på kjolen), eller rett på begge sider
hvis du strikker fram og tilbake.
Montering:
Sy små, tette maskinsømmer
maskinsømmer midt foran på
hver side av 2 midtmasker. Klipp
opp mellom sømmene.
Klipp sårkanten ren.
Langs øverste kant av sjalet
strikkes opp med hvitt og pinne
nr 2 ca 15 masker per 5 cm.
Strikk i alt 6 pinner glattstrikk
fram og tilbake og fell passe løst
av. Brett hele belegget mot
vrangen (over sårkanten) og sy
til. Lag frynser med 4-dobbelt
garn (8 tråder i hver ferdig frynse og ca 5 cm lang) i hver 3.
maske langs begge skråsidene,
og bruk en heklenål til å trekke
trådene gjennom maskene med.
Damp lett over det ferdige arbeid.

Genser, nikkers og knestrømper
Størrelse:
(1) 2 (3) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (66) 70 (74) 78 cm
Lengde: (31) 35 (39) 42 cm
Ermelengde: (22) 25 (28) 30 cm
Garnmengde, genser:
Natur 1012: (150) 150 (200) 200
gram
Blått 5836: (50) 50 (50) 50 gram
Grønt 9544: (50) 50 (50) 50
gram
Rødt 4128: (50) 50 (50) 50 gram
Gult 2317: (50) 50 (50) 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 2
og 2 ½
Tilbehør:
2 par sølv- eller tinnhekter
Strikkefasthet:
31 masker glattstrikk på pinne nr
2 ½ = 10 cm
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Genser
For- og bakstykke:
Legg opp med Natur og rundpinne nr 2 (184) 192 (200) 208
masker og strikk 1 rett, 1 vrang i
(3) 3 (4) 4 cm. Skift til pinne nr
2 ½, strikk 1 omgang rett og øk
(16) 18 (20) 22 masker jevnt
fordelt = (200) 210 (220) 230
masker. Strikk mønster A. På
siste omgang (= vrangt med
rødt) økes ytterligere (2) 4 (6) 8
masker jevnt fordelt = (202) 214
(226) 238 masker. Sett et trådmerke i hver side med (101) 107
(113) 119 masker på hver del.
Fortsett nå med Natur og strikk 1
omgang glattstrikk. Del inn deretter bolen inn med mønster B
slik:
Begynn ved første sidemerke og
strikk X 6 rett, 1 vrang, (43) 46
(49) 52 rette, 1 vrang, (43) 46
(49) 52 rette, 1 vrang, 6 rett =
forstykket X. Strikk fra X - X 1
gang til = bakstykket. Alle de
vrange maskene markerer midt
på mønster B, og de 4 maskene
på hver side av disse flettes hver
10. omgang som diagrammet
viser. Resten av maskene strikkes i glattstrikk.
Fortsett med denne inndelingen,
og når arbeidet måler (17) 20
(23) 25 cm deles det i hver side
ved merkene og hver del strikkes
for seg.
Bakstykket: Fortsett med samme mønster fram og tilbake til
ermehullet måler (12) 13 (14) 15
cm (ikke strekk når det måles).
Sett de midterste (41) 45 (47)
51 maskene på en hjelpetråd og
strikk ytterligere 1 cm over de
(30) 31 (33) 34 skuldermaskene
i hver side. Fell av.
Forstykket: Sett de midterste
(41) 45 (47) 51 maskene på en
hjelpetråd og strikk hver side for
seg til hel lengde. Fell av.
Ermer:
Legg opp med Natur og strømpepinner nr 2 (36) 38 (42) 44 masker og strikk (3) 3 (4) 4 cm
vrangbord. Skift til pinner nr 2 ½
, strikk 1 omgang rett og øk
samtidig jevnt fordelt til (58) 60
(62) 66 masker.

NB: Siste maske på hver omgang strikk videre vrang =
midtmaske på undersiden. Strikk
mønster A (tell ut fra midt på
ermet hvordan mønsteret skal
begynne på undersiden), og øk
på 5. omgang 1 maske på hver
side av merkemasken. Strikk
deretter 1 omgang glattstrikk
med Natur. Så deles ermet inn
med vrange masker (mønster B)
slik: 1 vrang = merkemasken, 6
rette for alle str, 1 vrang, (22)
23 (24) 26 rette, 1 vrang (= midt
på ermet), (22) 23 (24) 26 rette,
1 vrang, 6 rett. Fortsett med
denne inndelingen og øk samtidig
1 maske på hver side av merkemasken på undersiden hver 1 ½
cm, og disse nye maskene strikkes etter hvert i glattstrikk. Øk til
i alt (82) 88 (94) 100 masker.
Når ermet måler oppgitt lengde,
felles passe løst av.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant: Begynn midt bak.
Strikk opp med Natur og liten
rundpinne nr 2, 1 maske i hver
løs maske + 15 masker per 5 cm
ned langs halsfellingens sidekant,
1 maske i hver løs maske på forstykket og videre opp langs neste sidekant til midt i nakken
igjen. Pass på at masketallet er
det samme på hver halvdel. Sett
et trådmerke i masken midt på
forstykket, mønsteret skal midtstilles etter dette. Skift til pinne
nr 2 ½ og rødt, tell ut fra merkemasken midt foran hvordan
mønsteret skal begynne midt bak
og strikk mønster A rundt.
Samtidig felles 2 masker i hvert
hjørne både foran og bak annenhver omgang til mønster A er
ferdig.
Nå settes alle maskene på en
hjelpetråd, unntatt nakkemaskene + 7 masker på hver side av
disse ned på forstykket. Strikk 8
pinner glattstrikk med blått fram
og tilbake over disse maskene.
Skift til rødt og strikk 2 pinner
rett (=1 rille til brettekant), videre 7 pinner glattstrikk med rødt.
Fell av, brett belegget mot
vrangen og sy til med lette sting.
Nå skal det strikkes innfellinger
med mønster på hver halvdel av
halsfellingen på forstykket
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Høyre side: Plukk opp fra retten
og med pinne nr 2 ca 15-16
masker per 5 cm langs sidekanten + den doble halskanten.
Strikk 1 pinne vrangt fra vrangen
med blått = første rekke på diagram C. Strikk resten av mønster
C fram og tilbake og videre med
blått til midt foran. Skift til rødt
og strikk 2 pinner rettstrikk til
brettekant, videre glattstrikk til
belegget dekker både mønster C
og A på vrangen. Fell av, brett
belegget mot vrangen og sy til
med løse sting. Sy sammen langs
øverste kant med mest mulig
usynlige sting. For å pynte på
denne, kan du sy 1 rekke kjedesting med rødt og dobbelt garn
over sømmen. Pass på at ikke
stingene strammer.
Strikk den andre innfellingen på
samme måte, men speilvendt
(diagram D).
Sy begge sidekantene pent fast
langs de avfelte maskene på forstykket slik at den siste rillen på
mønster A syns.
Fest alle trådene og sy i ermene.
Damp lett over arbeidet.
Sy i sølv- eller tinnhekter.

Nikkers
Plaggets mål:
Hoftevidde: (56) 58 (60) 62 cm
Benlengde: (17) 19 (21) 23 cm
Garnmengde:
Blått 5836: (100) 100 (150) 150
gram
+ rester fra genser
Tilbehør:
Strikk til midjen.
6 små, sølvfargete knapper
Begynn øverst i midjen. Legg opp
med blått og rundpinne nr 2
(142) 150 (158) 166 masker og
strikk 2 cm glattstrikk + 1 omgang vrangt til brettekant + 2 cm
glattstrikk. Skift til pinne nr 2 ½,
strikk 1 omgang rett og øk samtidig 30 masker jevnt fordelt =
(172) 180 (188) 196 masker.
Strikk buksen høyere bak slik:
Sett et trådmerke midt foran og
midt bak med (86) 90 (94) 98
masker på hver halvdel. Strikk 7
masker forbi merket midt bak,

snu og strikk 14 masker, snu og
strikk 7 masker mer for hver
gang i alt (5) 6 (6) 7 ganger på
hver side av merket. Fortsett
rundt over alle maskene igjen og
øk 2 masker kun midt bak ca
hver 3 cm i alt 4 ganger = (180)
188 (196) 204 masker. Strikk til
arbeidet midt foran fra brettekanten måler (16) 17 (19) 20
cm. Øk videre 2 masker både
midt foran og midt bak annenhver omgang i alt 9 ganger =
(216) 224 (232) 240 masker.
Del arbeidet midt foran og midt
bak = (108) 112 (116) 120 masker på hvert ben. Fell 2 masker
på innsiden av benet annenhver
omgang 4 ganger, deretter hver
(3.) 4. (4.) 5. omgang til benet
fra delingen i skrittet måler (11)
13 (15) 17 cm. Fell jevnt fordelt
til (54) 58 (60) 64 masker og
strikk ytterligere (5) 5 (6) 6 cm
glattstrikk. Skift til rødt og strikk
mønster A (mønsteret stemmer
bare på str 3 år) + 6 omganger
glattstrikk til belegg. Fell av,
brett belegget mot vrangen og sy
til.
Nå skal det strikkes en falsk lukning på utsiden av hvert ben.
Legg buksen flatt og sett et merke i hver sidebrett nederst på
hvert ben.
Venstre ben: Hold arbeidet med
innsiden av benet mot deg. Begynn ca 1 cm fra merket på forsiden av buksen og i begynnelsen av mønster A nederst. Strikk
opp i denne maskerekken med
rødt og pinne nr 2 ca 20 masker
langs den smale delen av benet.
Dette er første pinne på mønster
A, strikk rett tilbake på vrangen
og strikk borden ferdig + 4 pinner glattstrikk til belegg. Fell av,
brett belegget mot vrangen og sy
til.
Sy 3 hemper med jevne mellomrom langs denne kanten og sy i
tilsvarende knapper på den andre
siden av sidemerket.
Strikk opp på samme måte langs
det andre benet, begynn nå ved
innfellingen og strikk ovenfra og
ned fra retten.
Brett inn belegget i midjen og sy
til. Sett i en passe stram strikk.
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Knestrømper
Garnmengde:
Natur 1012: 100 gram til alle str.
Legg opp (64) 68 (72) 76 masker
på strømpepinner nr 2 og strikk
(4) 5 (5) 6 cm vrangbord 1 rett,
1 vrang. Skift til pinner nr 2 ½
og fortsett med mønster slik: X 1
vrang, (15) 16 (17) 18 rette X.
Gjenta fra X - X 3 ganger til. Den
første av disse vrange maskene
er midtmaske bak og strikkes
hele tiden vrangt. De andre 3 er
midtmasken på flettemønster B,
og disse maskene vris hver 10
omgang som på genseren. Når
arbeidet måler (10) 11 (13) 14
cm felles 1 maske på hver side
av midtmasken bak hver 4. omgang til (46) 50 (54) 58 masker
står igjen. Strikk til arbeidet måler (19) 21 (23) 25 cm eller passe lengde før foten begynner.
Strikk hæl over de bakerste (23)
25 (27) 29 maskene slik: Strikk
glattstrikk over disse maskene i
(3) 3 ½ (4) 4 cm. Strikk til (5) 5
(6) 6 masker står igjen i ene siden, snu og strikk til (5) 5 (6) 6
masker står igjen i andre siden.
Snu og strikk til 1 maske står
igjen før snuingen, løft denne
løst av, strikk neste maske rett
og trekk den løse masken over
denne. Snu og strikk til 1 maske
står igjen før snuingen i andre
siden, strikk 2 vrangt sammen.
Fortsett på samme måte og fell i
hver side til alle sidemaskene er
avfelt.
Plukk opp (8) 9 (10) 10 masker
på hver side av hælen. Fortsett
rundt over alle maskene med 1
flettemønster på oversiden av
foten, samtidig som det felles 1
maske i hver side hver 3. omgang til (44) 48 (50) 54 masker
står igjen.
Når foten måler (8 ½) 10 (11) 12
cm felles for tåen: Sett et merke
i hver side med like mange masker på hver del. Strikk til 2 masker før første merke, løft 1 maske løs av, strikk neste maske rett
og trekk den løse masken over,
strikk de 2 neste maskene rett
sammen. Gjenta samme felling
ved det andre sidemerket.

Fell annenhver omgang på denne
måten i alt 6 ganger, videre hver
omgang til ca 6 masker står
igjen. Trekk disse sammen og
fest tråden godt.
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