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FOR SANDNES GARN

regal
rebell
ELLER DINE EGNE REGLER

Før du selv ble sjefsdesigner for din egen særegne
stil, var det henholdsvis dronninger, haute couture
og de store motehusene som definerte farger,
skjørtelengder og silhuetter i takt med politikk og
tidsånd. I dag er det enkeltpersoner med sterk stil-

sans og lekent og respektløst forhold til
konvensjoner som tar føringen. Vi demonstrerer
med Leila Hafzis siste kolleksjon for Sandnes Garn
hvilken frihet du besitter, enten du vil referere til
det klassiske eller skape ditt eget estetiske opprør.

Se etter Vanskelighetsgrad
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Art direction: Anya Aasebø. Foto: Isabel Watson. Fotoassistent: David Dundas Brandt. Make up & hår: Linn Linnea fra Gevir. Trykk: Kai Hansen
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Nr 1
Lang jakke
Størrelse:
(XS-S) M (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (122) 127 (135) cm
Hel lengde: (89) 90 (91) cm
Ermelengde: (45) 44 (43) cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Dyp blå 6081: (700) 750 (800)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
og 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett

Lomme:
Legg
opp
52 masker
på
strømpepinne nr 3½, og strikk 14
cm glattstrikk rundt. Vreng lommen
med vrangsiden ut. Sett et merke i
hver side med 26 masker til hver
del.
Legg arbeidet til side og strikk en
lomme til på samme måte.

For- og bakstykke:
Legg opp (275) 289 (307) masker
på rundpinne nr 3, og strikk 5 cm
vrangbord slik:
1. pinne: (= vrangsiden) Strikk 1
kantmaske, 1 vridd vrang, *1 rett,
1 vridd vrang*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantmaske.
2. pinne: Strikk 1 kantmaske, 1
vridd rett, *1 vrang, 1 vridd rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3½ og strikk 1
pinne glattstrikk, samtidig som det
felles (23) 25 (27) masker jevnt
fordelt = (252) 264 (280) masker.
Sett et merke i hver side med (63)
66 (70) masker til hvert forstykke
og (126) 132 (140) masker til
bakstykke.
Fortsett med glattstrikk til arbeidet
måler 10 cm.
Fell 1 maske på hver side av
merkene. Gjenta fellingene hver
(8.) 9. (9.) cm i alt 4 ganger =
(236) 248 (264) masker.
Strikk til arbeidet måler (38) 39
(40) cm.
Strikk inn lommene fra rettsiden
slik: Strikk (20) 22 (24) masker, ta
den ene lommen og strikk *1
maske fra forstykket og 1 maske
fra lommen rett sammen*, gjenta
fra *-* i alt 26 ganger, samtidig
som maskene felles av. La de
siste 26 maskene hvile. Strikk
glattstrikk til det gjenstår (46) 48
(50) masker, gjenta på samme
måte over den andre lommen,
strikk pinnen ut.
På neste pinne strikkes de 26
maskene som gjenstår på hver
lomme inn bak de felte maskene.
Strikk til arbeidet måler (43) 44
(44) cm.
Øk 1 maske på hver side av
merkene. Gjenta økningene hver
(3.) 3. (3.) cm i alt 7 ganger =
(264) 276 (292) masker.
Strikk til arbeidet måler 63 cm.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene), og strikk hver del
ferdig for seg.
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Bakstykke:
= (124) 130 (138) masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles videre til
ermehull i begynnelsen av hver
pinne 4,3,3,2,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (87) 88
(89) cm.
Skrå til skulder med forkortede
rekker slik:
Strikk til det gjenstår 5 masker i
den ene siden, vend, 1 kast, strikk
til det gjenstår 5 masker i den
andre siden, vend, 1 kast, strikk til
5 masker før sist vending, vend, 1
kast. Gjenta med 5 masker mindre
i hver side i alt (5) 5 (6) ganger.
Strikk 1 pinne glattstrikk over alle
maskene, samtidig som kastene
strikkes sammen med neste
maske for å unngå hull.
Fell av de midterste (30) 32 (36)
maskene til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Venstre side: Strikk ytterligere 3
pinner glattstrikk, samtidig som
det felles 1 maske mot nakken ved
å strikke (fra rettsiden) 1 rett, 2
vridd rett sammen, strikk pinnen
ut.
Fell
av
(32)
34
(36)
skuldermasker.
Høyre side: Strikk på samme
måte, men fell mot halsen (fra
rettsiden) ved å strikke til det
gjenstår 3 masker, 2 rett sammen,
1 rett.
Fell av.
Høyre forstykke:
= (62) 65 (69) masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke, samtidig som det
felles til v-hals slik:
Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske
løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, strikk pinnen ut.
Gjenta v-halsfellingen hver 4.
pinne i alt (13) 14 (16) ganger, og
deretter annenhver pinne i alt 3
ganger, samtidig som det skrås til
skulder som på bakstykke.
Fell
av
(32)
34
(36)
skuldermasker.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
fell til v-hals slik: Strikk til det
gjenstår 3 masker. Strikk 2 rett
sammen, 1 kantmaske.
Fell av.

Ermer:
Legg opp (46) 50 (54) masker på
strømpepinne nr 3, og strikk 5 cm
vrangbord rundt 1 vridd rett, 1
vrang.
Skift til strømpepinne nr 3½, og
sett et merke rundt første og siste
maske.
Øk 1 maske på hver side av
merke.
Gjenta økingene hver 2. cm til i alt
(80) 86 (90) masker.
Strikk til arbeidet måler (45) 44
(43) cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme.
Strikk frem og tilbake, og fell
videre i begynnelsen på hver
pinne (likt i begge sider)
(3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,2,3,4)
3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,2,3,5
(3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
1,1,3,4,5) masker.
Fell de resterende (6) 8 (8)
masker.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen (32) 34 (36)
skuldermasker.
Sy i ermene.
Forkanter:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs forstykkene
og nakken ca (437) 441 (445)
masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 3 cm vrangbord slik:
1. pinne: (= vrangsiden) 1
kantmaske, 1 vridd vrang, *1 rett,
1 vridd vrang*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantmaske.
2. pinne: 1 kantmaske, 1 vridd
rett, *1 vrang, 1 vridd rett*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
Gjenta 1.-2. pinne.
Fell av.

Nr 2
Raglangenser
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 87 (94) 103 (110)
cm
Hel lengde, målt midt foran: (54)
55 (57) 59 (61) cm
Ermelengde: 50 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT, ALPAKKA SILKE, TYNN
MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Støvet petrol 7212: (350) 400
(450) 500 (550) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3
= 10 cm
Kantmaske strikkes rett på alle
pinner

Bakstykke:
Legg opp (111) 117 (127) 139
(149) masker på rundpinne nr 3 og
strikk vrangbord frem og tilbake
slik:
1. pinne: (vrangsiden) 1 kantmaske,
1 vridd vrang, *1 rett, 1 vridd
vrang*, gjenta fra *-* slutt med 1
kantmaske.
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2. pinne: 1 kantmaske, 1 vridd
rett, *1 vrang, 1 vridd rett*, gjenta
fra *-* slutt med 1 kantmaske.
Gjenta 1. – 2. pinne til arbeidet
måler 5 cm.
Strikk
glattstrikk
innenfor
1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler 20 cm.
Legg arbeidet til side og strikk
forstykke.
Forstykke:
Legg opp og strikk 16 cm
vrangbord frem og tilbake som på
bakstykke.
Strikk
glattstrikk
innenfor
1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler 17 cm.
For- og bakstykke:
Sett alle maskene inn på samme
rundpinne = (222) 234 (254) 278
(298) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet
måler (36) 36 (37) 38 (39) cm,
målt midt foran.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (50) 50 (54) 54 (58)
masker med strømpepinne nr 3 og
strikk 16 cm vrangbord rundt 1
vridd rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk,
samtidig som det økes 10 masker
jevnt fordelt = (60) 60 (64) 64 (68)
masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Øk 1 maske på hver side av
merke.
Gjenta økningene hver 1½. cm i
alt (22) 23 (22) 23 (22) ganger =
(104) 106 (108) 110 (112) masker.
Strikk til ermet måler 50 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme (=
merkemaske + 3 masker på hver
side av merkemaske).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (398) 414 (438) 466
(490) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning = 4 merker.
Begynn
omgangen
ved
en
sammenføyning på bakstykket.
Fell
til
raglan
ved
hver
sammenføyning ved å strikke 2
vridd rett sammen før merke og 2
rett sammen etter merke = 8
masker felt.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt (22) 24 (26) 28 (30)
ganger = (222) 222 (230) 242
(250) masker.
Sett de midterste (21) 23 (25) 27
(29) maskene på en hjelpepinne til
hals.
Strikk frem og tilbake, begynn ved
halsen.
Fell ytterligere 2 masker i
begynnelsen av hver pinne,
samtidig som raglanfellingen
fortsetter der det er mulig til det er
felt i alt (32) 34 (36) 38 (40)
ganger over bakstykkets masker.
La maskene være på pinnen til
hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner
og strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over ca
hver 4. maske/pinne på rundpinne
nr 3.
Strikk 1 omgang rett, samtidig
som masketallet reguleres til (140)
140 (144) 148 (150) masker.
Masketallet må være delelig med
2.
Strikk 3 cm rundt 1 vridd rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.

Jakken strikkes med 1 tråd i
hver kvalitet

Nr 3
Jakke med trompet
ermer
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 91 (99) 106 (114)
122 cm
Vidde nede: (106) 110 (118) 126
(134) 142 cm
Hel lengde: (58) 58 (59) 60 (61) 62
cm
Ermelengde: 49 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mullberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnmengde:
ALPAKKA ULL
Lyng 4853: (450) 500 (550) 600
(650) 700 gram
ALPAKKA SILKE
Lyng 4853: (200) 250 (300)
300 (350) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Tilbehør:
9 trykknapper
Strikkefasthet:
18 masker perlestrikk med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 4½ = 10
cm
Perlestrikk:
1. pinne: Strikk 1 rett, 1 vrang.
2. pinne: Strikk vrang over rett,
rett over vrang.
Gjenta 2. pinne.
Skift nøste i sidene slik at det
ikke blir festet tråder langs
forkantene.
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For- og bakstykke:
Legg løst opp (195) 203 (217) 231
(245) 259 masker på rundpinne nr
nr 4½.
Strikk perlestrikk frem og tilbake
(1. pinner = vrangsiden).
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (50) 52 (55) 59 (62) 66
masker til hvert forstykke og (93)
97 (105) 111 (119) 125 masker til
bakstykke.
Strikk til arbeidet måler 6 cm, fell 2
masker i hver side = 1 maske på
hver side av merkene slik: Strikk til
1 maske før merke, ta 1 maske løs
av, 2 rett/vrang sammen, trekk den
løse
masken
over.
Gjenta
fellingene hver 3½. cm i alt 9
ganger = 36 masker felt, samtidig
når arbeidet måler 14 cm strikkes
lommer slik: Strikk (11) 11 (13)
13 (15) 15 masker perlestrikk,
*strikk 23 masker glattstrikk med
en kontrastfarge, ta de 23
maskene tilbake på venstre pinne
og strikk 23 masker perlestrikk*,
strikk perlestrikk til det gjenstår
(34) 34 (36) 36 (38) 38 masker,
gjenta fra *-*, strikk (11) 11 (13) 13
(15) 15 masker perlestrikk.
Strikk til arbeidet måler (40) 40
(40) 40 (39) 38 cm.
Fell 5 masker i hver side (=
merkemaske + 2 masker på hver
side). Legg arbeidet til side og
strikk ermer.
Ermer:
Legg løst opp (56) 56 (58) 58 (60)
60 masker på rundpinne nr 4½.
Strikk perlestrikk frem og tilbake
til arbeidet måler 4 cm. Fell 1
maske i hver side. Gjenta
fellingene hver 4½. cm i alt 6
ganger = (44) 44 (46) 46 (48) 48
masker. Strikk til arbeidet måler 28
cm, øk 1 maske i hver side. Gjenta
økningene
med
(4,4,4,4,3,2)
4,4,4,3,2,2,2
(4,4,4,3,2,2,2)
4,4,3,2,2,2,2,2
(4,4,3,2,2,2,2,2)
3,3,3,2,2,2,2,2,2 cm mellomrom =
(58) 60 (62) 64 (66) 68 masker.
Strikk til arbeidet måler 49 cm,
eller ønsket lengde.

Fell 4 masker i den ene siden og 3
masker i den andre siden. Legg
arbeidet til side og strikk et erme til
på samme måte.
Raglanfelling:
OBS! Pass på slik at erme, for- og
bakstykke stemmer videre med
perlestrikk. Sett ermene inn på forog bakstykke = (251) 263 (281)
299 (317) 335 masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Begynn
på
forstykke
strikk
perlestrikk og fell til raglan slik:
*Strikk til 3 masker før merke,
strikk 2 vrang/rett sammen, 1 rett
(som hele tiden strikkes rett på
rettsiden og vrang på vrangsiden),
2 vrang/rett sammen, strikk til det
gjenstår 2 masker før merke, 2
vrang/rett sammen, 1 rett som
strikkes rett på rettsiden og vrang
på vrangsiden, 2 vrang/rett
sammen*, gjenta fra *-*, strikk
pinnen ut = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver pinne
i alt (21) 22 (23) 25 (27) 29
ganger, samtidig når det gjenstår
(4) 4 (5) 5 (6) 6 fellinger = (115)
119 (137) 139 (149) 151 masker
settes 9 masker i hver side på
hjelpe pinne til hals. Fell videre
hele tiden annenhver pinne i hver
side 3 masker. Fortsett med
raglanfelling der det er mulig.
Fell av.
Montering:
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinne
og strikk opp 1 maske i hver
maske langs halsen ca (97) 99
(101) 103 (105) 107 masker på
pinne nr 4½.
Strikk 13 cm perlestrikk frem og
tilbake. Fell av.
Lomme:
Ta ut kontrasttråden, og sett
maskene på 2 pinner nr 4½ = 23
masker på hver pinne.
Lommefor = øverste pinne:
Strikk 13 cm perlestrikk frem og
tilbake. Fell av.
Lommekant = nederste pinne.
Strikk 1 pinne rett (= vrangsiden).
Fell av.
Strikk den andre lommen på
samme måte.
Sy lommeforet til på vrangsiden
med skjulte sting.

Sy lommekanten til i hver side på
rettsiden.
Sy sammen erme og under erme.
Sy i trykknapper. Se foto.

Nr 4
Genser med splitt i
sidene
Størrelse:
(S) M (L) XL-XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (120) 126 (132) 138
cm
Hel lengde: (75) 76 (76) 77 cm,
målt bak, (6 cm kortere målt midt
foran)
Ermelengde: 42 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
Perlegrå 7521: (450) 500 (550)
550 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk og 34
masker vrangbord på pinne nr 3 =
10 cm
Bakstykke:
Legg opp (205) 215 (225) 235
masker på rundpinne nr 3.
Strikk 13 cm vrangbord frem og
tilbake slik: 1 kantmaske, 1 vridd
vrang, *1 rett, 1 vridd vrang*,
gjenta fra *-* slutt med 1
kantmaske
(1.
pinne
=
vrangsiden), fra rettsiden 1
kantmaske, 1 vridd rett, *1 vrang,
1 vridd rett*, gjenta fra *-* slutt
med 1 kantmaske.
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Strikk
glattstrikk
innenfor
1
kantmaske i hver side, samtidig
som det felles jevnt fordelt til (165)
173 (181) 189
masker på 1.
pinne. Strikk til arbeidet måler 20
cm, samtidig som det på siste
pinne felles 1 kantmaske i hver
side. Legg arbeidet til side og
strikk forstykkets vrangbord.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke
til arbeidet måler 14 cm, samtidig
som det på siste pinne felles 1
kantmaske i hver side.
For- og bakstykke:
Sett for- og bakstykke inn på
samme rundpinne nr 3 = (326) 342
(358) 374 masker.
Strikk glattstrikk rundt. Sett et
merke i hver side med (163) 171
(179) 187 masker til hver del.
Alle
videre
mål
tas
fra
oppleggskanten på bakstykke.
Strikk til arbeidet måler (60) 60
(59) 59 cm.
Del arbeidet ved merkene og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (163) 171 (179) 187 masker.
Strikk (15) 16 (17) 18 cm
glattstrikk frem og tilbake innenfor
1 kantmaske i hver side, samtidig
når det gjenstår 2 cm settes de
midterste (55) 55 (57) 57 maskene
på en hjelpepinne til nakke. Strikk
hver side ferdig for seg.
Fell mot nakken annenhver p 2,2,1
masker. Strikk til arbeidet måler
(75) 76 (76) 77 cm. Fell av de
resterende (49) 53 (56) 60 skulder
maskene.
Strikk den andre siden på samme
måte men speilvendt.
Forstykke:
= (163) 171 (179) 187 masker.
Strikk som bakstykke til arbeidet
måler 4 cm før hel lengde.
Sett de midterste (29) 29 (31) 31
maskene på en hjelpepinne til hals
og strikk hver side for seg.
Fell mot halsen annenhver pinne
5,4,3,2,2,1,1 masker. Strikk til
ermehullet er like langt som på
bakstykke. Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Ermer:
Legg opp (56) 58 (60) 62 masker
på strømpepinne nr 3. Strikk 9 cm
vrangbord rundt 1 vridd rett, 1
vrang. Sett et merke rundt 2
masker midt under erme. Strikk
glattstrikk, samtidig som det på
første omgang økes 1 maske på
hver side av merke. Gjenta
økningene hver (2½.) 2. (2.) 1½.
cm til i alt = (82) 86 (92) 98
masker. Strikk til arbeidet måler 42
cm, eller ønsket lengde. Fell av
slik at kanten ikke strammer.
Strikk et erme til på samme måte.

Nr 5

Nr 6

Lue

Poncho

Størrelse:
Dame

Størrelse:
One size

Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)

Plaggets mål:
Bredde: 128 cm
Hel lengde uten frynser: 81 cm

Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver maske,
og
ta
med
maskene
fra
hjelpepinne ca (162) 162 (164)
166 masker på rundpinne nr 3
rundt halsen.
Sett et merke rundt 2 masker midt
på hver skulder.
Strikk 21 cm glattstrikk rundt,
samtidig som det felles 2 masker i
hver side = 1 maske på hver side
av merkene, gjenta fellingene hver
5. cm i alt 4 ganger = 16 masker
felt.
Fell av slik at kanten ikke
strammer.

Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Lys gråblå 7521: 50 gram
SILK MOHAIR
Støvet lys blå 7521: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne eller strømpepinne nr
5½ og 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker perlestrikk på pinne nr
6 = 10 cm

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

Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA SILKE
Dyp blå 6081: 100 gram
Petroleum 7572: 100 gram
Støvet lys blå 7521: 100 gram
Støvet grønn 7741: 100 gram
Pudder rosa 3511: 100 gram
Lys lyng 4642: 100 gram
Lyng 4853: 50 gram

Perlestrikk:
1. omgang: Strikk *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*.
2. omgang: Strikk vrang over rett,
og rett over vrang.
Gjenta 2. omgang.

SILK MOHAIR
Dyp blå 6081: 100 gram
Petroleum 7572: 50 gram
Støvet lys blå 7521: 50 gram
Lys grå 1032: 100 gram
Pudder rosa 3511: 50 gram
Lyng 4853: 50 gram

Legg opp 80 masker med 1 tråd av
hver kvalitet på pinne nr 5½ og strikk
10 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Skift til pinne nr 6, og strikk
perlestrikk til arbeidet måler 25 cm.
Strikk *3 rett/vrang sammen, 2
masker perlestrikk*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 48 masker.
Strikk 1 omgang uten felling.
Strikk *3 rett/vrang sammen, 1
maske perlestrikk*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 24 masker.
Strikk 1 omgang uten felling.
Strikk *3 rett sammen, 1 maske
perlestrikk*,
gjenta
fra
*-*
omgangen rundt = 12 masker.
Strikk 1 omgang uten felling.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest den godt.

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6
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Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker mønster på pinne nr 6
= 10 cm

ALPAKKA SILKE = AS
SILK MOHAIR = SM
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

Bakstykke:
Legg opp 231 masker med 1 tråd
AS dyp blå og 1 tråd SM dyp blå
på rundpinne nr 6. Strikk 1 pinne
rett (= vrangsiden).
Strikk diagram og stripemønster
innenfor 3 kantmasker i hver side.
Hver stripe måler ca 6 cm.
NB: Ved fargeskifte la alltid SM
følge ytterligere 4 pinner før det
skiftes til ny farge, dette gir en
jevnere gradering.
Strikk slik til arbeidet måler ca 81
cm (= skulder, lyng).
Fell de midterste 15 maskene og
strikk hver del ferdig for seg.

Forstykke:
= 108 masker.
Fortsett
med
diagram
og
stripemønster
innenfor
3
kantmasker ved erme og 5
kantmasker ved halsen, til arbeidet
måler ca 162 cm.
Fell av.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Frynser:
Lag 1 frynse av 10 tråder AS dyp
blå og 10 tråder SM dyp blå, 20
cm (lengde frynse = 10 cm).
Trekk 1 tråd AS dyp blå og 1 tråd
SM dyp blå gjennom kortsidene av
ponchoen og surr den rundt
frynsen ca 2 cm ned.
Lag i alt 37 frynser, med 9 frynser
jevnt fordelt på hvert forstykke og
19 frynser jevnt fordelt på
bakstykke.

Nr 7
Skjerf
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Ca 350x30 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: 600 gram
Veiledende pinner:
Pinne nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker perlestrikk på pinne nr
5 = 10 cm
Perlestrikk:
1. pinne: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 rett.
2. pinne: Strikk rett over vrang, og
vrang over rett.
Gjenta 2. pinne.

Legg opp 55 masker på pinne nr
5, og strikk perlestrikk frem og
tilbake til arbeidet måler 350 cm.
Fell av i perlestrikk.
Montering:
Lag 1 frynse av 10 stykk, 20 cm
lange tråder.
Trekk de igjennom kortsiden av
skjerfet og surr en tråd ca 2 cm
ned på frynsen.
Lag i alt 30 stykk, med 15 stykk på
hver side.
Stripemønster:
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Nr 8
Jakke i perlestrikk
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (104) 110 (116) 124
(132) 136 cm
Hel lengde: (75) 75 (77) 79 (81) 81
cm, målt bak
Ermelengde: 45 cm, eller ønsket
lengde
Overarmsvidde: (38) 39 (41) 42
(42) 44 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
PEER GYNT (100 % norsk ull, 50
gram = ca 91 meter)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % mulberry silke,
50 gram = ca 200 meter)
Garnmengde:
PEER GYNT
Maisgul 2015: (550) 600 (650) 700
(800) 850 gram
ALPAKKA SILKE
Syregul 2005: (250) 250 (300) 350
(350) 400 gram
Tilbehør:
(8) 8 (9) 9 (10) 10 trykknapper
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5½ og 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker perlestrikk på pinne nr
6 = 10 cm
23 pinner perlestrikk på pinne nr 6
= 10 cm
Perlestrikk:
1. pinne: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*.
2. pinne: Strikk vrang over rett og
rett over vrang.
Gjenta 2. pinne.

For- og bakstykke:
Legg opp (149) 157 (165) 177
(187) 195 masker med 1 tråd av
hver kvalitet på rundpinne nr 5½,
og strikk 5 cm vrangbord frem og
tilbake 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 6 og strikk 1
pinne perlestrikk frem og tilbake,
samtidig som det økes jevnt
fordelt til (161) 165 (175) 185
(195) 203 masker.
Sett et merke i hver side med (41)
42 (45) 47 (50) 52 masker til hvert
forstykke og (79) 81 (85) 91 (95)
99 masker til bakstykke.
Strikk jakken lengre bak ved å
strikke forkortede rekker slik:
Strikk til det gjenstår 15 masker i
den ene siden, vend, 1 kast, strikk
til det gjenstår 15 masker i den
andre siden, vend, 1 kast, strikk
(4) 4 (5) 5 (6) 6 masker mindre
etter hver vending i alt 6 vendinger
i hver side. Strikk over alle
maskene, samtidig som kastet
strikkes sammen med neste
maske for å unngå hull.
Fortsett med perlestrikk frem og
tilbake til arbeidet måler 25 cm
målt midt bak.
Fell 1 maske på hver side av
merke ved å strikke 2 rett/vrang
sammen = 4 masker felt.
Gjenta fellingen hver (9.) 14. (14.)
15. (15.) 15. cm i alt (3) 2 (2) 2 (2)
2 ganger = (149) 157 (167) 177
(187) 195 masker.
Strikk til arbeidet måler (54) 54
(55) 56 (57) 56 cm målt midt bak.
Fell (18) 18 (18) 20 (20) 20
masker i hver side (= (9) 9 (9) 10
(10) 10 masker på hver side av
merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (29) 31 (31) 33 (33) 33
masker med 1 tråd av hver kvalitet
på rundpinne nr 5½, og strikk 5 cm
vrangbord frem og tilbake 1 rett, 1
vrang.
Skift til rundpinne nr 6. Strikk
perlestrikk frem og tilbake til
arbeidet måler 10 cm, samtidig
som det på 1. pinne økes jevnt
fordelt til (31) 33 (33) 35 (35) 35
masker.
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Øk 1 maske i hver side hver (3.) 3.
(2½.) 2½. (2½.) 2½. cm i alt (11)
11 (12) 12 (12) 13 ganger = (53)
55 (57) 59 (59) 61 masker.
Strikk til arbeidet måler 45 cm,
eller ønsket lengde.
Fell (9) 9 (9) 10 (10) 10 masker i
hver side til ermehull.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglan:
Strikk alle delene inn på samme
rundpinne nr 6 med perlestrikk og
rettsiden ut, samtidig som det
strikkes 2 vrang sammen i hver
sammenføyning til merkemaske =
(179) 191 (205) 211 (221) 233
masker. Merkemaske strikkes
vrang på rettside, rett på
vrangside.
Fell til raglan på hver side av
merkemaske ved å strikke 2
rett/vrang
sammen
(ettersom
maskene viser) = 8 masker felt.
Gjenta fellingen hver 3. pinne i alt
(11) 11 (12) 12 (13) 14 ganger =
(91) 103 (109) 115 (117) 121
masker.
Sett de ytterste 12 maskene i hver
side på en hjelpepinne til hals,
som strikkes til slutt.
Fell ytterligere mot hals i
begynnelsen på hver pinne i hver
side (4,3,2,1) 4,3,2,1 (4,3,2,1)
4,3,2,2,1
(5,4,3,2,1)
5,4,3,2,1
masker,
samtidig
som
raglanfellingen fortsetter der det er
mulig ytterligere (5) 5 (5) 6 (7) 7
ganger.
OBS! Når det gjenstår 2
raglanfellinger settes de midterste
(15) 19 (21) 23 (23) 25 maskene
på bakstykke på en hjelpepinne til
nakke, og hver del strikkes ferdig
for seg. Fell 2,1 masker mot nakke
annenhver pinne, samtidig som
det felles til raglan i alt (16) 16 (17)
18 (20) 21 ganger på bakstykke.
Sett de resterende maskene på en
hjelpepinne og strikk den andre
siden på samme måte, men
speilvendt.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Halskant:
Sett alle maskene inn på samme
rundpinne nr 5½, og strikk opp 1
maske i hver maske/pinne, men
hopp over hver 4. maske/pinne
over de felte maskene. Masketallet
må være delelig med 2+1.
Strikk 4 cm vrangbord frem og
tilbake 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Sy i (8) 8 (9) 9 (10) 10 trykknapper
jevnt fordelt innenfor 1 cm, det
nederste 2 cm fra kanten, det
øverste i halskanten.

SILK MOHAIR
Dyp blå 6081: 50 gram
størrelser
Støvet lys blå 7521: 50 gram
størrelser
Pudder rosa 3511: 50 gram
størrelser
Petrolium 7572: 50 gram
størrelser

alle
alle
alle
alle

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3½ og 6
Strømpepinne nr 3½ (til vrangbord
nede på ermene)
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Nr 9
Genser med striper på
tvers i sidene og ermene
Størrelse:
(XS-S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (112) 117 (123) 130
cm
Hel lengde forstykke: (56) 57 (58)
59 cm, inkludert vrangbord
Hel lengde bakstykke: (61) 62 (63)
64 cm, inkludert vrangbord
Ermelengde: 42 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA
Gråmelert 1042: (300) 350 (350)
400 gram
MINI ALPAKKA
Dyp blå 6081: 50 gram alle
størrelser
Støvet lys blå 7521: 50 gram alle
størrelser
Pudder rosa 3511: 50 gram alle
størrelser
Petrolium 7572: 50 gram alle
størrelser

Strikkefasthet:
22 masker vrang-glattstrikk i
ALPAKKA på pinne nr 3½ = 10 cm
15 masker vrang-glattstrikk med 1
tråd MINI ALPAKKA og 1 tråd
SILK MOHAIR på pinne nr 6 = 10
cm
Vrang-glattstrikk:
Strikk vrang på rettsiden, rett på
vrangsiden
Første og siste maske er
kantmaske og strikkes hele
tiden rett

Midtstykke bak:
Legg opp (87) 93 (99) 107 masker
med 1 tråd gråmelert ALPAKKA
på pinne nr 3½. Strikk 1. pinne
vrang (= rettsiden). Strikk videre
vrang-glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side,
samtidig når arbeidet måler (8) 9
(10) 11 cm, felles det 1 maske
innenfor 1 kantmaske i hver side.
Gjenta fellingene hver 5. cm
ytterligere 2 ganger = (81) 87 (93)
101 masker.
Strikk til arbeidet måler (47) 48
(49) 50 cm.
Fell de midterste (39) 39 (41) 43
maskene til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 4,2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (50) 51
(52) 53 cm. Fell de resterende (14)
17 (19) 22 skuldermaskene.
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Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Midtstykke foran:
Legg opp og strikk som midtstykke
bak til arbeidet måler (41) 42 (43)
44 cm.
Fell de midterste (19) 19 (21) 23
maskene til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 5,4,3,2,2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (50) 51
(52) 53 cm. Fell de resterende (14)
17 (19) 22 skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Sy midtstykkene sammen over
skuldrene, med vrange masker på
rettsiden.
Venstre sidestykke:
Sidestykkene strikkes i vrangglattstrikk med 1 tråd MINI
ALPAKKA og 1 tråd SILK
MOHAIR.
Strikk opp 1 maske i hver rille = i
annenhver maske/pinne langs
midtstykke foran, og tilsvarende
langs
midtstykke
bak
med
petrolium på rundpinne nr 3½.
Skift til rundpinne nr 6, reguler
masketallet til (150) 154 (156) 160
masker, samtidig som det strikkes
vrang-glattstrikk frem og tilbake
slik:
Strikk 3 pinner petrolium, 3 pinner
støvet lys blå, 3 pinner pudder
rosa. Skift til dyp blå og strikk til
sidestykket måler 10 cm.
Fell i hver side på neste pinne slik:
Fell løst av (51) 51 (50) 50
masker, strikk (48) 52 (56) 60
masker, fell løst av (51) 51 (50) 50
masker.
Strikk ermer med stripemønster i
vrang-glattstrikk
over
de
resterende (48) 52 (56) 60
maskene slik:
*3 pinner petrolium, 3 pinner
støvet lys blå, 3 pinner pudder
rosa, 3 pinner dyp blå*, samtidig
når erme måler 4 cm, felles det 1
maske i hver side.
Gjenta stripemønster fra *-* hele
arbeidet og gjenta fellingene hver
(5½.) 4½. (4½.) 4. cm til det
gjenstår (36) 38 (42) 44 masker.

Strikk til erme måler ca 36 cm,
eller 6 cm før ønsket lengde, slutt
med hel stripe.
Begynn fra rettsiden (= vrange
masker mot deg), skift til 1 tråd
gråmelert
ALPAKKA
og
strømpepinne nr 3½.
Strikk 1 pinne rett, samtidig som
det økes jevnt fordelt til (48) 52
(56) 60 masker.
Sett maskene på strømpepinne nr
3½ og strikk 6 cm vrangbord rundt
1 vridd rett, 1 vrang.
Fell løst av i vrangbord.

Halskant:
Strikk opp ca (126) 126 (130) 134
masker rundt halsen med 1 tråd
gråmelert
ALPAKKA
på
strømpepinne nr 3½.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1
vridd rett, 1 vrang.
Fell løst av i vrangbord.

Høyre sidestykke:
Strikk som venstre sidestykke.
Montering:
Sy sammen under ermene og
langs sidene i ett. Sett et merke
midt mellom sidestykkene i hver
side.
Vrangbord nede:
Strikk med 1 tråd gråmelert
ALPAKKA på rundpinne nr 3½.
Begynn ved merke på bakstykke
og strikk opp 1 maske i hver pinne
langs sidestykkene, og strikk opp
1 maske i hver maske langs hvert
midtstykke = ca (264) 276 (288)
304 masker rundt kanten nede.
Masketallet må være delelig med
2.
Strikk vrangbord rundt 1 vridd rett,
1 vrang, men strikk vrangborden
lengre bak med forkortede rekker
slik:
OBS!
Fra vrangsiden strikkes rett over
rett og vridd vrang over vrang.
Strikk over bakstykkets masker til
det gjenstår 45 masker før
sidemerke, vend, 1 kast og strikk
til det gjenstår 45 masker i den
andre siden, vend 1 kast.
Strikk 6 masker forbi forrige
vending og strikk kast sammen
med neste maske for å unngå hull
i arbeidet, vend, 1 kast og strikk 6
masker forbi forrige vending i den
andre siden, vend, 1 kast.
Fortsett på samme måte med å
strikke 6 masker mer i hver side
for hver vending til det er vendt i
alt 8 ganger i hver side.
Strikk 6 cm vrangbord rundt over
alle maskene 1 vridd rett, 1 vrang,
målt på forstykke.
Fell løst av i vrangbord.
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