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DusK
till
dawn
Opplev stemningen fra Miami
Beach gjennom vår nyeste
LINE-kolleksjon. Miamis pastellfargede hus og omgivelser
passer spesielt godt til å få frem
følelsen av solfylte dager og
svale sommerkvelder.
Hele kolleksjonen er strikket i LINE med et hint av SILK MOHAIR.
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Nr 1
Molly
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Ermelengde: 38 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Kitt 1015: 650 gram
Veiledende pinner:
Heklenål nr 6

Legg løst opp 28 lm til ermehull,
hopp over 10 st-grupper langs den
andre siden, hekle som før til
motsatt side og legg opp 28 lm til
det andre ermehullet, begynn der
du sluttet med lm slik at
ermehullene blir like, hekle hjørnet
og videre til begynnelsen på
omgangen.
Hekle rundt med vendinger som
før, og hekle over lm til ermehull i
hver side slik:
Hekle 3 st i første lm, hopp over 2
lm, fortsett til det er 10 st-grupper,
(like mange som på bakstykke ved
ermehull). Hekle til neste ermhull
og hekle 10 st-grupper langs
ermehullet som i den andre siden.
Hekle rundt med vendinger til
arbeidet måler 20 cm, målt fra
ermehull. Klipp av garnet og trekk
tråden gjennom.

Nr på heklenålen er kun veiledende. Hekler du
fastere enn oppgitt heklefasthet, bruk tykkere
heklenål. Hekler du løsere, bruk tynnere
heklenål.

Forstykker:
Hekle 20 cm frem og tilbake langs
hver side av forstykke til forkanter.

Heklefasthet:
5½ omganger = 10x10 cm

Ermer:
Begynn midt under erme og hekle
3 st i hver lm-bue og 1 lm mellom
hver st-gruppe.
Hekle rundt og rundt med
vendinger på denne måten til erme
måler 38 cm, eller ønsket lengde.
Hekle det andre erme på samme
måte.

1. st = 3 lm.
For- og bakstykke hekles i ett
stykke, ermene hekles til slutt ut
fra ermehullene

Bakstykke:
Hekle bestemorrute slik:
Legg opp 6 lm med heklenål nr 6,
og ta sammen til en ring med 1 kjm.
1. omgang: Hekle *3 st rundt
ringen, 3 lm*, gjenta fra *-* i alt 4
ganger, slutt med 1 kjm i 3. lm = 4
lm-buer til hjørner.
2. omgang: Vend, hekle i første
lm-bue *3 st, 3 lm, 3 st, 1 lm*, gjenta
fra *-* i alt 4 ganger, slutt med 1 kjm
i 3. lm.
Vend arbeidet hver omgang, hekle
på samme måte i hvert hjørne,
hekle 1 lm mellom st-gruppene og
3 st i hver lm-bue langs sidene.
Hekle på denne måten til ruten
måler ca 40 cm.
Vend, sett et merke øverst og midt
på den siste raden = midt bak i
nakken. Fortsett og hekle rundt slik:
Hekle til hjørnet og hekle hjørnet
ferdig.

Montering:
Fest alle løse tråder.

Nr 2
Stella
Størrelse:
(XS-S) M-L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (110) 120 (130) cm
Hel lengde: (55) 57 (59) cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Støvet grønn 8561: (450) 500 (550)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker mønster på pinne nr 4
= 10 cm
Patentmaske:
Strikk 1 maske rett i underliggende
maske
Mønster (frem og tilbake):
1. pinne: (= vrangsiden) 1
kantmaske, 1 vrang, *3 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
2. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, *3
vrang, 1 rett*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantmaske.
3. pinne: 1 kantmaske, 1 vrang, *1
rett, 1 patentmaske, 1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Gjenta 2.-3. pinne.
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

Bakstykke, nedre del:
Legg opp litt løst (99) 107 (115)
masker på rundpinne nr 4. Strikk
mønster frem og tilbake til arbeidet
måler (40) 42 (44) cm. Fell rett av.
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Bakstykke, øvre del:
Legg opp litt løst (99) 107 (115)
masker på rundpinne nr 4. Strikk
mønster frem og tilbake til arbeidet
måler 5 cm.
Skråfell til skulder i begynnelsen på
hver
pinne
i
hver
side
(1,1,1,1,2,2,2,2,2,3,3,4)
1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,4
(2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,4)
masker,
samtidig når det gjenstår 2
fellinger felles de midterste (39) 41
(43) maskene til nakke, og hver
side strikkes ferdig for seg.
Fell videre mot nakken 1 maske,
innenfor 1 kantmaske og arbeidet
måler 15 cm.
Fell rett av de resterende (5) 6 (7)
maskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, med speilvendt.
Sy sammen nedre og øvre
bakstykke fra rettsiden slik at ca ½
cm sømrom viser på rettsiden.
Høyre forstykke:
Legg opp litt løst (51) 55 (59)
masker på rundpinne nr 4. Strikk
mønster frem og tilbake til arbeidet
måler (37) 39 (41) cm. Fell til V-hals
fra rettsiden slik:
*Strikk 1 kantmaske, 1 rett, 2 vrang
sammen, 2 vrang sammen, strikk
pinnen ut. Strikk 1 pinne uten
felling*, gjenta fra *-* i alt (1) 2 (3)
ganger.
*Strikk 1 kantmaske, 1 rett, 2 vrang
sammen, strikk pinnen ut.
Strikk 1 pinne uten felling*.
Gjenta fra *-* til det er felt i alt (22)
23 (24) masker ved forkanten,
samtidig som det skråfelles til
skulder ved samme lengde (når
arbeidet måler ca (45) 47 (49) cm),
og likt som på bakstykke = (5) 6 (7)
masker. Fell av.
Venstre forstykke:
Legg opp og strikk som høyre
forstykke, men speilvendt.
Fell til V-hals fra rettsiden slik:
Strikk til det gjenstår 6 masker, 2
vrang sammen, 2 vrang sammen,
strikk pinnen ut.
Ermer:
Legg opp litt løst (39) 43 (47)
masker på rundpinne nr 4. Strikk
mønster frem og tilbake til arbeidet
måler ca 10 cm.

Strikk 1 kantmaske, øk 1 maske
ved å ta opp tråden mellom 2
masker og strikk den vridd rett,
strikk til det gjenstår 1 maske, øk 1
maske, 1 kantmaske.
De økte maskene strikkes i
mønster. Gjenta økningene hver
3½. cm til i alt (59) 63 (67) masker.
Strikk til arbeidet måler 46 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av slik at kanten ikke
strammer. Strikk et erme til på
samme måte.
Montering:
Sy sammen forstykkene fra
rettsiden med ca ½ cm sømrom
som viser på rettsiden.
Sy sammen på skuldrene.
Sy sammen ermene.
Sy sammen i siden, men la der stå
igjen åpning til erme i samme
bredde som erme.
Sy i ermene.

Nr 3
Olivia
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 110 (120) 126
(132) 140 cm
Hel lengde: (65) 68 (70) 70 (72) 72
cm
Erme til erme: (93) 96 (98) 100
(104) 104 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
LINE
Kitt 1015: (250) 300 (300) 350
(350) 400 gram
SILK MOHAIR
Støvet lys blå 7521: 100 gram alle
størrelser
5

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

Strikkefasthet:
17 masker glattstrikk med LINE på
pinne nr 5 = 10 cm
22 pinner glattstrikk med LINE og
SILK MOHAIR i stripemønster på
pinne nr 5 = 10 cm
Stripemønster:
1. pinne: (= rettsiden) strikk
glattstrikk med SILK MOHAIR
2. pinne: (= rettsiden) strikk
glattstrikk med LINE
3. pinne: (= vrangsiden) strikk
glattstrikk med SILK MOHAIR
4. pinne: (= vrangsiden) strikk
glattstrikk med LINE
Gjenta 1.-4. pinne.
Jakken strikkes i glattstrikk, og
vrenges med vrangsiden ut ved
montering
Bakstykke strikkes i 2 deler

Forstykker:
Legg opp (51) 55 (59) 62 (64) 68
masker med LINE på rundpinne nr
5. Strikk 1 pinne rett (= vrangside).
Strikk stripemønster og riller frem
og tilbake slik:
1. pinne: (= rettsiden) med SILK
MOHAIR strikk rett pinnen ut (6
første maskene er rillekant).
2. pinne: (= rettsiden) med LINE
Strikk 6 masker vrang (rillekant),
strikk rett pinnen ut.
3. pinne: (= vrangsiden) med SILK
MOHAIR strikk vrang pinnen ut (6
siste maskene er rillekant).
4. pinne: (= vrangsiden) med LINE
strikk vrang til det gjenstår 6
masker, strikk 6 masker rett
(rillekant).
Gjenta 1.-4. pinne til arbeidet måler
(45) 48 (49) 49 (50) 49 cm.
Fortsett som før, samtidig på 2.
pinne legges det opp (36) 34 (32)
31 (32) 28 nye masker på slutten
av pinnen til erme = (87) 89 (91) 93
(96) 96 masker.
OBS! 6 masker mot erme strikkes i
riller hele tiden.

Fortsett som før, samtidig som det
strikkes 1 maske mer med riller mot
forkant hver (1½.) 1½. (2.) 2. (2.) 2.
cm i alt 10 ganger = 16 masker
rillekant = (87) 89 (91) 93 (96) 96
masker.
Strikk til arbeidet måler (65) 68 (70)
70 (72) 72 cm. Fell av (71) 73 (75)
77 (80) 80 masker mot erme med
SILK MOHAIR, og sett de
resterende 16 maskene (rillekant)
på en hjelpepinne til halskant.
Strikk et forstykke til på samme
måte, men speilvendt.
Bakstykker:
Legg opp (45) 49 (53) 56 (58) 62
masker med LINE på rundpinne nr
5. Strikk 1 pinne rett (= vrangside).
Strikk stripemønster frem og
tilbake til arbeidet måler (45) 48
(49) 49 (50) 49 cm.
Fortsett
med
stripemønster,
samtidig på 2. pinne legges det
opp (36) 34 (32) 31 (32) 28 nye
masker på slutten av pinnen til
erme = (81) 83 (85) 87 (90) 90
masker.
OBS! 6 masker mot erme strikkes i
riller hele tiden.
Strikk til arbeidet måler (65) 68 (70)
70 (72) 72 cm.
Fell av med SILK MOHAIR.
Strikk et bakstykke til på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Vreng arbeidet med vrangsiden ut.
Sy sammen bakstykkene innenfor
2 masker med sømmen synlig midt
bak.
Sy sammen i sidene, under erme,
over erme og skuldrene kant i kant.
Halskant:
Sett maskene fra den ene
hjelpepinnen på rundpinne nr 5 =
16 masker. Fortsett med rillekant
som tidligere til kanten rekker midt
bak i nakken. Siste pinne strikkes
med SILK MOHAIR. Sett maskene
på en hjelpepinne. Strikk andre
siden av halskanten på samme
måte. Med den glattstrikkede siden
ut, strikk med SILK MOHAIR 1
maske rett sammen fra hver pinne,
samtidig som det felles av.
Sy halskanten til langs bakstykke.
Fest trådene på den glattstrikkede
siden.

Nr 4
Mackenzie
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (93) 100 (107) 113 cm
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Støvet syrin 4621: (350) 400 (450)
500 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
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 4 =
10 cm.
For- og bakstykke:
Legg opp (168) 180 (192) 204
masker på rundpinne nr 3½ og
strikk 3 cm vrangbord rundt 3
vrang, 3 rett.
Skift til rundpinne nr 4 og sett et
merke i hver side med (84) 90 (96)
102 masker til hver del.
Strikk diagram rundt til arbeidet
måler ca (39) 40 (41) 42 cm, slutt
med 3. eller 7. omgang.
Fell 12 masker i hver side til
ermehull (= 6 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
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Ermer:
Legg opp (36) 36 (42) 42 masker
på strømpepinne nr 3½ og strikk 5
cm vrangbord rundt 3 vrang, 3 rett.
Skift til strømpepinne nr 4 og sett et
merke rundt første og siste maske.
Strikk diagram til arbeidet måler 7
cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningen hver 4. cm til i alt
(54) 54 (60) 60 masker. De nye
maskene strikkes fortløpende i
diagram.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller
ønsket lengde, slutt med samme
omgang som på for- og bakstykke.
Fell 12 masker midt under erme
(merkemasker + 5 masker på hver
side).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Strikk ermene inn på for- og
bakstykke, samtidig som det
strikkes 2 masker rett sammen i
hver sammenføyning = (224) 236
(260) 272 masker.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
sammenføyning = 4 merkemasker,
som hele tiden strikkes rett.
Strikk 1 omgang diagram.
OBS! Når det ikke er nok masker til
helt mønster, strikk mønster så
langt det er mulig, men pass på at
det hele tiden er 1 maske vrang på
hver side av merkemaskene.
Strikk for eksempel slik: Hvis det
ikke er nok til (1 kast, 1 maske rett
løs av, 2 rett sammen, trekk den
løse masken over, 1 kast), strikk (1
kast, 1 rett løs av, 1 rett, trekk den
løse
masken
over)
før
merkemaske og (2 rett sammen, 1
kast) etter merkemaske.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk til 2 masker før merke, 2
vrang
sammen,
1
rett
(merkemaske), 2 vrang sammen =
8 masker felt.

Strikk diagram og fell til raglan
hver 4. omgang (3) 4 (2) 2 ganger
= (200) 204 (244) 256 masker.
Fell ytterligere til raglan annenhver
omgang (10) 10 (15) 16 ganger =
(120) 124 (124) 128 masker.
Sett de midterste (22) 24 (26) 28
maskene på forstykke på en
hjelpepinne til hals.
Strikk frem og tilbake, begynn ved
halsen.
OBS! Pass på at pinnen med
mønster og raglanfelling kommer
på rettsiden.
Fell ytterligere 3,2,1,1 masker i
begynnelsen av hver pinne til hals,
samtidig som raglanfellingene
fortsetter der det er mulig til det er
felt i alt (17) 18 (21) 22 ganger over
bakstykkets masker.
La maskene være på pinnen til
hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinnen
og strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne på rundpinne nr 3½,
men hopp over hver ca 4.
maske/pinne, ca (88) 90 (92) 94
masker. Masketallet må være
delelig med 2.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
19 masker mønster på pinne nr 4
= 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp litt løst (208) 234 (260)
masker på rundpinne nr 4. Strikk 4
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (104)
117 (130) masker til hver del. Strikk
diagram til arbeidet måler (42) 41
(40) cm.
Del arbeidet ved merkene og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (104) 117 (130) masker.
Strikk diagram frem og tilbake,
samtidig som det legges opp 1 ny
maske i hver side til kantmaske.
Strikk til arbeidet måler (56) 58 (60)
cm.
Sett de midterste (44) 47 (48)
maskene på en hjelpepinne til
nakke, samtidig som det felles
(31) 36 (42) masker i hver side til
skulder.

Nr 5
Lily
Størrelse:
(XS-S) M-L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (109) 123 (137) cm
Hel lengde: (56) 58 (60) cm
Ermelengde: 12 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Aqua 8041: (400) 450 (500) gram
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Forstykke:
= (104) 117 (130) masker.
Strikk diagram frem og tilbake
samtidig som det legges opp 1 ny
maske i hver side til kantmaske.
Strikk til arbeidet måler (49) 51 (53)
cm. Sett de midterste (26) 29 (30)
maskene på en hjelpepinne til hals
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell mot halsen annenhver pinne
2,2,2,1,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (56) 58 (60)
cm. Fell av de resterende (31) 36
(42) skulder maskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (52) 64 (78) masker på
rundpinne nr 4. Strikk 3 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang,
samtidig som det på siste omgang
økes (0) 1 (0) maske på siste
omgang. Strikk diagram til arbeidet
måler 12 cm.
Fell av slik at kanten ikke
strammer.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i
ermene.
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne men hopp over hver
4. maske/pinne og ta med
maskene fra hjelpepinne på pinne
nr 4 rundt halsen = ca (120) 126
(128) masker. Strikk 2 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.

Nr 6
Grace
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Vidde fra erme til erme: Ca 156 cm,
inkludert vrangbord
Hel lengde: 68 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Lys beige 2331: 600 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4 og 5
Strømpepinne nr 4 til ermekanter
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr 5
= 10 cm
Bølgemønster:
1. pinne: (= rettsiden).
Skift til pinne nr 4, strikk *4 rett, 1
kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 2 kast, 1
rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast*, gjenta fra
*-* slutt med 4 rett.
2. pinne: Skift til pinne nr 5, strikk
alle masker rett og slipp ned
kastene fra forrige pinne.
3. – 5. pinne: Strikk glattstrikk.
6. pinne: Strikk rett fra vrangsiden.
7. pinne: Skift til pinne nr 4, strikk
*1 kast, 1 rett, 1 kast, 1 rett, 2 kast,
1 rett, 1 kast, 1 rett, 1 kast, 4 rett*,
gjenta fra *-* slutt med 1 kast.
Gjenta vekselvis 2. – 6. pinne og
1. – 7. pinne hele tiden.
For- og bakstykke strikkes hver
for seg fra erme til erme på tvers.
Husk å skifte pinnetykkelse som
beskrevet i mønster.
Vrangbord nede på ermer, for- og
bakstykke strikkes til slutt.
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

Bakstykke:
Legg opp 30 masker på rundpinne
nr 5 og strikk 1 pinne rett fra
vrangsiden.
Strikk 15 pinner bølgemønster
frem og tilbake, innenfor 1
kantmaske i hver side.
Les oppskriften på hele bakstykke
ferdig før det strikkes videre.
Øk 1 maske innenfor 1 kantmaske
i hver side. Gjenta økningen hver 3.
cm ytterligere 4 ganger = 40
masker. De økte maskene strikkes
med bølgemønster etter hvert
som det økes.
Fortsett å øk 1 maske innenfor 1
kantmaske
hver
3.
cm
i
begynnelsen på pinnen ytterligere
11 ganger = 16 masker økt til erme
og skrå skulder.
Legg samtidig opp 4 nye masker i
slutten på hver 4. pinne i alt 13
ganger til bakstykke.
De nye maskene strikkes med
bølgemønster etter hvert som det
økes. Etter alle økningene er det
103 masker på pinnen.
Strikk til arbeidet måler 75 cm, målt
fra oppleggskant når arbeidet ligger
flatt uten å strekkes.
Sett et merke her = midt på
bakstykke.
Strikk den den andre halvdelen,
men speilvendt, fell motsvarende
økningene i sidene.
Fell løst av.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke.
Montering:
Begynn ved oppleggskant og sy
sammen langs oversiden av erme
og skulder innenfor 1 kantmaske,
men la det gjenstå en åpning på ca
30 cm til hals.
Sy sammen under ermene og
sidene i ett.
Ermekant:
Strikk opp 48 masker på
strømpepinne nr 4 rundt ermene.
Strikk 5 omganger vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Kant nede på for- og bakstykke:
Strikk opp ca 200 masker på
rundpinne nr 4 rundt for- og
bakstykke. Masketallet må være
delelig med 2.
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Strikk 5 omganger vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Halskant:
Strikk opp ca 130 masker rundt
halsen på pinne nr 4.
Strikk 1 omgang vrang og fell av
med rette masker.

Nr 7
Leah
Størrelse:
(XS-S) M-L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (114) 121 (127) cm
Hel lengde: (70) 72 (74) cm
Ermelengde: 40 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (350) 400 (450) gram
Kitt 1015: (350) 400 (450) gram
Tilbehør:
4 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
13 masker glattstrikk med dobbelt
garn på pinne nr 7 = 10 cm
Vrang glattstrikk:
Vrang på rettsiden,
vrangsiden.

rett

på

Mønster:
**Strikk 20 pinner glattstrikk, 1 pinne
vrang glattstrikk, *2 pinner
glattstrikk,
1
pinne
vrang
glattstrikk*, gjenta fra *-* i alt 6
ganger (= 18 pinner)**, gjenta fra **** hele arbeidet.

Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (156) 168 (176) masker
med dobbelt garn, 1 tråd i hver
farge på rundpinne nr 7.
Strikk 8 cm vrangbord frem og
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden)
1 kantmaske, 2 vrang, *2 rett, 2
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Siste pinne fra
rettsiden.
Strikk 1 pinne vrang (vrangsiden)
og fell jevnt fordelt til (143) 151
(159) masker.
Sett et merke i hver side med (34)
36 (38) masker til hvert forstykke
og (75) 79 (83) masker til
bakstykke.
Strikk
mønster
innenfor
1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler 45 cm.
Del arbeidet ved merkene og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (75) 79 (83) masker.
Strikk mønster frem og tilbake,
som før samtidig som det legges
opp 1 ny maske i hver side til
kantmaske.
Strikk til arbeidet måler (60) 62 (64)
cm (ermehull = (15) 17 (19) cm).
Skråfell til skulder i begynnelsen av
hver pinne i hver side (2,2,2,2,2,3)
2,2,2,3,3,3 (2,3,3,3,3,3) masker.
Sett de midterste 25 maskene på
en hjelpepinne til nakke og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell videre mot nakken annenhver
pinne 2,1 masker samtidig som
det skråfelles til skulder 4,6
masker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Strikk til arbeidet måler (60) 62 (64)
cm (ermehull = (15) 17 (19) cm).
Skråfell til skulder annenhver pinne
(2,2,2,2,2,3,4,6)
2,2,2,3,3,3,4,6
(2,3,3,3,3,3,4,6) masker.
Venstre forstykke:
= (34) 36 (38) masker.
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (28) 32 (32) masker med
dobbelt garn, 1 tråd i hver farge på
strømpepinne nr 7, og strikk 10 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Strikk mønster, samtidig
som det økes 1 maske på hver side
av merke Gjenta økningene hver
(6.) 6. (4.) cm til i alt (38) 42 (46)
masker.
Strikk til erme måler 40 cm, eller
ønsket lengde. Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i ermer.
Kanter:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne men hopp over hver
4. maske/pinne med dobbelt garn,
1 tråd i hver farge på rundpinne nr
7 langs forkanter, nakke, ta med
maskene på hjelpepinne = ca (224)
228 (232) masker. Masketallet må
være delelig med 4.
Strikk 6 cm vrangbord som på forog bakstykke, samtidig som det
strikkes 4 knapphull jevnt fordelt
langs høyre forkant når kanten
måler 3 cm. Det nederste ca 3 cm
fra kanten, det øverste 3 cm ned fra
der felling til V-halsen begynner.
Knapphull: Strikk 1 kast, 2 rett
sammen.
Fell av litt stramt i vrangbord.

Høyre forstykke:
= (34) 36 (38) masker.
Strikk mønster frem og tilbake,
samtidig som det legges opp 1 ny
maske i siden til kantmaske.
V-hals: Fell ved forkant innenfor 1
kantmaske, 1 maske hver 3. pinne
i alt 12 ganger.

Nr 8
Zoe
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 86 (94) 102 (109)
118 cm
Hel lengde: (66) 68 (70) 72 (74) 74
cm
Vidde nederst: (95) 105 (112) 120
(128) 131 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Terrakotta 4234: (200) 200 (200)
250 (250) 300 gram
Peach 4216: (200) 200 (200) 250
(250) 300 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
13 masker og 17 pinner glattstrikk
med dobbelt garn på pinne nr 7 =
10 cm
Rillestrikk rundt:
1 omgang vrang, 1 omgang rett
Singlet strikkes i glattstrikk, og
vrenges med vrangsiden ut ved
montering
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (124) 136 (146) 156
(166) 170 masker med 1 tråd av
hver farge på rundpinne nr 7, og
strikk 5 omganger rillestrikk rundt.
Sett et merke i hver side med (62)
68 (73) 78 (83) 85 masker til hver
del.
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Strikk videre glattstrikk, samtidig
når arbeidet måler 8 cm felles 2
masker i hver side (= 1 maske på
hver side av merkene) slik: Strikk 1
maske, 2 rett sammen, strikk til det
gjenstår 3 masker før merke, 2 rett
sammen, 2 rett, 2 rett sammen,
strikk til 3 masker før merke, 2 rett
sammen, 1 rett.
Gjenta fellingene hver (6½.) 5½.
(5½.) 6. (6.) 9½. cm i alt (5) 6 (6) 6
(6) 4 ganger = (104) 112 (122) 132
(142) 154 masker.
Strikk til arbeidet måler ca (41) 43
(44) 46 (47) 47 cm. Fell 4 masker i
hver side (= 2 masker på hver side
av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (48) 52 (57) 62 (67) 73 masker.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk
med 1 kantmaske i hver side
samtidig som det felles i
begynnelsen på hver pinne
(2,2,2,2,1,1,1,1,1,1)
2,2,2,2,2,2,1,1,1,1
(2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1)
3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1
(3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1)
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1 masker =
(20) 20 (23) 24 (27) 29 masker.
Strikk til arbeidet måler ca (54) 56
(58) 60 (62) 62 cm. Fell de (6) 6 (7)
8 (9) 9 midterste maskene til nakke
og hver side strikkes ferdig for seg.
Høyre side:
= (7) 7 (8) 8 (9) 10 masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles videre mot
nakken fra rettsiden slik: *Strikk til
det gjenstår 3 masker, 2 rett
sammen, 1 kantmaske*. Gjenta fra
*-* annenhver pinne i alt (3) 3 (3) 3
(4) 4 ganger = (4) 4 (5) 5 (5) 6
masker.
Strikk til arbeidet måler (66) 68 (70)
72 (74) 74 cm. Sett maskene på en
hjelpepinne.
Venstre side:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Sett maskene på en hjelpepinne.

Forstykke:
= (48) 52 (57) 62 (67) 73 masker.
Strikk frem og tilbake i glattstrikk,
og fell 1 maske fra rettsiden
i hver side innenfor kantmasken
ved å strikke 2 rett sammen, i alt (8)
10 (11) 13 (14) 16 ganger,
samtidig når arbeidet måler ca
(48) 50 (52) 54 (56) 56 cm, felles de
(8) 8 (9) 8 (11) 11 midterste
maskene til hals og hver side
strikkes ferdig for seg.
Høyre side:
= (12) 12 (13) 14 (14) 15 masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake.
Fortsett med felling i hver side,
samtidig som det felles mot halsen
fra rettsiden slik: *Strikk 1
kantmaske, 2 rett sammen, strikk
pinnen ut*. Gjenta fra *-* annenhver
pinne i alt (8) 8 (8) 9 (9) 9 ganger.
Strikk til arbeidet måler (66) 68 (70)
72 (74) 74 cm. Sett de resterende
(4) 4 (5) 5 (5) 6 maskene på en
hjelpepinne.
Venstre side:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Sett maskene på en hjelpepinne.
Montering:
Strikk sammen skuldrene slik:
Sett skuldermaskene fra for- og
bakstykke i den ene siden på 2
pinner, med den glattstrikkede
siden ut. Strikk 1 maske rett
sammen fra hver pinne, samtidig
som det felles av.
Fest trådene på den glattstrikkede
siden.
Vreng arbeidet.

Nr 9
Anna
Størrelse:
(XS-S) M-L (XL-XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (110) 120 (130) cm
Hel lengde: (70) 75 (80) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Støvet syrin 4621: (500) 550 (600)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
20 masker perlestrikk på pinne nr
3½ = 10 cm
Perlestrikk:
Strikkes på pinne nr 3½
1. pinne: Strikk 1 rett, *1 vrang, 1
rett*, gjenta fra *-* pinnen ut.
2. pinne: Strikk vrang over rett og
rett over vrang.
Gjenta 2. pinne.
1 rille = 2 pinner rett
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp litt løst (243) 263 (283)
masker på rundpinne nr 4. Strikk 5
pinner rett frem og tilbake (1. pinne
= vrangsiden). Strikk 2 pinner
glattstrikk innenfor 1 kantmaske i
hver side. Strikk perlestrikk til
arbeidet måler (7) 8 (9) cm. Sett et
merke i hver side med (66) 71 (76)
masker til hvert forstykke og (111)
121 (131) masker til bakstykke.
Strikk 2 riller og 2 pinner glattstrikk.
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Strikk
diagram
innenfor
1
kantmaske i hver side (1. pinne =
rettsiden).
Strikk 3 pinner glattstrikk.
2 riller, 2 pinner glattstrikk.
*Strikk 3 pinner perlestrikk, 2
pinner glattstrikk*, gjenta fra *-* til
arbeidet måler ca (27) 30 (33) cm.
Strikk 2 riller, 2 pinner glattstrikk.
Strikk diagram.
Strikk 2 pinner glattstrikk.
Strikk perlestrikk (pinne nr 3½) til
arbeidet måler (39) 42 (45) cm.
Del arbeidet ved merkene og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (111) 121 (131) masker.
Strikk perlestrikk (pinne nr 3½)
frem og tilbake til arbeidet måler
(42) 45 (48) cm.
Strikk 2 pinner glattstrikk, 2 riller og
2 pinner glattstrikk.
*Strikk 3 pinner perlestrikk, 2
pinner glattstrikk*, gjenta fra *-* til
arbeidet måler ca (53) 58 (63) cm.
Strikk perlestrikk (pinne nr 3½) til
arbeidet måler (55) 60 (65) cm.
Skråfell til skulder i begynnelsen av
hver pinne.

XS-S:
2 masker 20 ganger i hver side og
arbeidet måler ca 70 cm.
M-L:
2 masker 16 ganger, 3 masker 4
ganger i hver side og arbeidet
måler ca 75 cm.
XL-XXXL:
2 masker 12 ganger, 3 masker 8
ganger i hver side og arbeidet
måler ca 80 cm.
Fell av de resterende (31) 33 (35)
maskene til nakke.
Høyre forstykke:
= (66) 71 (76) masker.
Strikk og skråfell til skulder i
ermesiden ved samme lengde og
likt som på bakstykke.
Fell av de resterende (26) 27 (28)
masker ved forkanten.
Venstre forstykke:
= (66) 71 (76) masker.
Strikk som høyre forstykket, men
speilvendt.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Lag ca (20) 22 (24) frynser nede på
vesten som flettes. Det skal være
ca 6 cm mellom hver frynse.
1 frynse = 3 tråder a 40 cm.
De 3 trådene trekkes gjennom 1
maske i oppleggskanten slik at det
blir 6 tråder. Begynn 2 masker inn
fra forkanten.
Flett med 2x3 tråder til fletten måler
ca 10 cm, knytt en knute i enden og
klipp av endene slik at ferdig frynse
måler ca 12 cm.

Nr 10
Kayla
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 94 (101) 109 (116)
cm
Hel lengde: (76) 77 (78) 79 (80) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: (300) 350 (400)
450 (500) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne eller parpinner nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker perlestrikk pinne nr 5 =
10 cm
Perlestrikk:
1. pinne: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* pinnen ut, slutt med 1
rett.
2. pinne: Strikk rett over vrang,
vrang over rett.
Gjenta 2. pinne.
Bakstykke:
Legg opp (71) 75 (81) 87 (93)
masker på pinne nr 5, og strikk
perlestrikk frem og tilbake til
arbeidet måler 58 cm.
Fell til ermehull slik: *Strikk 3 rett
sammen, strikk perlestrikk til det
gjenstår 3 masker, strikk 3 rett
sammen. Strikk 1 pinne uten
felling* = 4 masker felt.
Gjenta fra *-* ytterligere 2 ganger =
(59) 63 (69) 75 (81) masker.
Strikk til arbeidet måler ca (74) 75
(76) 77 (78) cm.
Fell de midterste (19) 21 (23) 25
(27) maskene til nakke og strikk
hver side ferdig for seg.
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Fell videre 1,1 maske mot nakken.
Strikk til arbeidet måler (76) 77 (78)
79 (80) cm.
Fell av (18) 19 (21) 23 (25)
skuldermasker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Nr 11

Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke
til arbeidet måler (69) 70 (71) 72
(73) cm (husk ermehull).
Fell de midterste (9) 11 (11) 13 (15)
maskene til hals, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell videre mot halsen annenhver
pinne (3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1)
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) masker.
Strikk til arbeidet måler (76) 77 (78)
79 (80) cm.
Fell av (18) 19 (21) 23 (25)
skuldermasker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Plaggets mål:
Overvidde: (113) 122 (134) cm
Hel lengde: ca (58) 60 (63) cm
Ermelengde: 36 cm, eller ønsket
lengde

Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy sammen
ca (14) 15 (16) 17 (18) cm i sidene
kant i kant med splitt nede, se foto.
Hals:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne rundt halsen på liten
rundpinne nr 5.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk ca 20 cm vrangbord 2 rett, 2
vrang.
Fell av i vrangbord.

Ella
Størrelse:
(S) M/L (XL/XXL)

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

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Terrakotta 4234: (450) 450 (500)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr
4½ og 5½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
17 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
Perlestrikk:
1. pinne/omgang: *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*.
2. pinne/omgang: Vrang over rett
og rett over vrang.
Gjenta 2. pinne/omgang.
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For- og bakstykke:
Legg opp (192) 208 (228) masker
på rundpinne nr 4½ og strikk 5
omganger perlestrikk rundt.
Sett et merke i hver side med (96)
104 (114) masker til for- og
bakstykke.
Skift til rundpinne nr 5½ og fortsett
slik: *Strikk (36) 40 (45) masker
glattstrikk, diagram (det økes 14
masker
på
1.
omgang
i
diagrammet), strikk (36) 40 (45)
masker glattstrikk*, gjenta fra *-*
over bakstykke = (220) 236 (256)
masker.
På neste omgang økes det i sidene
og felles midt foran/bak slik:
*Strikk 1 maske, 1 kast, strikk til det
gjenstår 2 masker før diagram, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den løse
maske over, strikk diagram, 2 rett
sammen, strikk til det gjenstår 1
maske før merke, 1 kast, 1 rett*,
gjenta fra *-* over bakstykke.
OBS! På neste omgang strikkes
kastene vridd rett for å unngå hull.
Gjenta felling/økning hver 4.
omgang til arbeidet måler ca 32
cm, målt i siden.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (44) masker på
strømpepinne nr 4½ og strikk 8 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke i begynnelsen på
omgangen. Skift til strømpepinne
nr 5½.

Strikk glattstrikk, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av
merke.
Gjenta økningene hver 1½. cm til i
alt (68) 72 (76) masker.
Strikk til erme måler 36 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på samme
rundpinne som for- og bakstykke =
(324) 348 (376) masker. Sett et
merke i hver sammenføyning.
Strikk diagram og glattstrikk som
før, samtidig som det på neste
omgang felles til raglan ved hvert
merke slik:
Strikk til det gjenstår 2 masker før
merke, ta 1 maske løs av som om
den skulle strikkes rett, 1 rett, trekk
den løse masken over, 2 rett
sammen = 8 masker felt.
Gjenta fellingene hver 4. omgang i
alt 4 ganger = (292) 316 (344)
masker. Fell deretter annenhver
omgang i alt (18) 20 (23) ganger =
(148) 156 (160) masker.
Les hele neste avsnitt før det
strikkes videre!
Fell 14 masker over diagram på
forstykke, motsvarende økningene
på 1. omgang.
Sett deretter de midterste 18
maskene på forstykke på en
hjelpepinne til hals.
Pinnen begynner ved halsen, pass
på at flettevridningene kommer på
rettsiden.
Fell til raglan annenhver pinne
ytterligere 5 ganger, samtidig som
det felles mot hals i begynnelsen
på hver pinne 3,2,2,2 masker = 9
masker felt i hver side.
OBS! Fell 14 masker over diagram
på bakstykke på siste pinne,
motsvarende økningene på 1.
omgang.
Fell av de resterende (44) 52 (56)
maskene.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (80) 88 (92) masker
rundt halsen på rundpinne nr 4½.
Strikk 3 omganger perlestrikk og
fell av i perlestrikk.

Nr 12
Sarah
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 102 (110) 118
(126) 133 (138) cm
Hel lengde: Ca (68) 70 (71) 72 (73)
74 (75) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
LINE
Aqua 8041: (250) 250 (300) 300
(300) 350 (350) gram
SILK MOHAIR
Støvet lys blå 7521: (50) 50 (100)
100 (100) 100 (100) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4 og 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker mønster på pinne nr 5 =
10 cm
Mønster:
1. pinne: (= rettsiden) Strikk rett
med 1 tråd LINE.
2. pinne: Strikk 1 rett, *1 kast, 1
rett*, gjenta fra *-* pinnen ut.
3. pinne: Strikk rett og slipp ned
kastene.
4. pinne: Strikk rett.
5. – 18. pinne: Strikk vekselvis 2
pinner rett med SILK MOHAIR og 2
pinner rett med LINE = 7 riller.
Gjenta 1. – 18. pinne hele tiden.
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For- og bakstykke:
Legg løst opp (141) 153 (165) 177
(189) 199 (207) masker med LINE
på rundpinne nr 4 og strikk 5 pinner
vrangbord frem og tilbake 1 rett, 1
vrang (1. pinne = vrangsiden).
Sett et merke i hver side med (36)
39 (42) 45 (48) 51 (53) masker til
hvert forstykke og (69) 75 (81) 87
(93) 97 (101) masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 5.
Strikk mønster frem og tilbake,
samtidig som det felles til v-hals
fra rettsiden når arbeidet måler ca
38 cm slik:
Strikk 1 rett, ta 1 maske løs av, 1
rett, trekk den løse masken over,
strikk til det gjenstår 3 masker, slutt
med 2 rett sammen, 1 rett.
Gjenta fellingene hver 4. pinne
ytterligere 3 ganger.
Strikk til arbeidet måler 45 cm, likt
for alle størrelser.
Del arbeidet til ermehull i hver side,
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (69) 75 (81) 87 (93) 97 (101)
masker.
Strikk mønster som før til arbeidet
måler (62) 64 (65) 66 (67) 68 (69)
cm.
Skråfell til skulder i begynnelsen på
hver pinne, likt i begge sider ved å
felle (5,5,5,5) 5,6,6,6 (6,6,6,7)
7,7,7,7 (7,7,8,8) 8,8,8,8 (8,8,8,9)
masker i hver side = (20) 23 (25) 28
(30) 32 (33) masker felt til skulder i
hver side.
Fell de resterende (29) 29 (31) 31
(33) 33 (35) maskene til nakke, og
arbeidet måler ca (68) 70 (71) 72
(73) 74 (75) cm.
Forstykke:
= (32) 35 (38) 41 (44) 47 (49)
masker.
Strikk mønster som før, samtidig
som det felles til V-hals mot forkant
hver 4. pinne ytterligere (12) 12
(13) 13 (14) 15 (16) ganger,
samtidig som det skråfelles til
skulder i ermesiden ved samme
lengde og likt som på bakstykke.

Ermer:
Legg opp (33) 35 (35) 37 (37) 39
(39) masker med LINE på
rundpinne nr 4 og strikk 5 pinner
vrangbord frem og tilbake som på
for- og bakstykke.
Skift til rundpinne nr 5.
Strikk mønster, samtidig som det
økes 1 maske innenfor 1 maske i
hver side fra rettsiden når arbeidet
måler 5 cm.
Gjenta økningen hver (4½.) 4.
(3½.) 3. (3.) 2½. (2½.) cm til i alt
(51) 57 (59) 63 (65) 69 (71)
masker.
Strikk til arbeidet måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy sammen
ermene og sy i ermene.
Kant langs forstykker og nakke:
Begynn nede på høyre forstykke
med LINE på rundpinne nr 5.
Strikk opp 4 masker langs
vrangbord, strikk opp 1 maske i
hver rille (annenhver pinne/maske)
langs forstykke, strikk opp 1 maske
i hver maske langs nakken, strikk
opp tilsvarende langs det andre
forstykke.
Strikk 1 pinne rett tilbake = 1 rille.
Strikk til slutt 6 pinner glattstrikk.
Fell løst av.

Nr 13
Norah
Størrelse:
(XS) S (M-L) XL (XXL-XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (106) 113 (120) 127
(134) cm
Hel lengde: (54) 55 (55) 56 (57) cm
Ermelengde: 48 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Støvet lys blå 7521: (450) 450
(500) 550 (600) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
17 masker rillestrikk på pinne nr 4
= 10 cm
Rillestrikk:
Strikk rett på alle pinner
TIPS!
Det blir penest å skifte tråd i sidene
Bakstykke:
Legg opp (90) 96 (102) 108 (114)
masker på rundpinne nr 4.
Strikk 7 pinner vrangbord frem og
tilbake slik:
(1. pinne = vrangsiden) 2 vrang, *2
rett, 4 vrang*, gjenta fra *-*, slutt
med 2 rett, 2 vrang.
Strikk rillestrikk frem og tilbake til
arbeidet måler (54) 55 (55) 56 (57)
cm.
Fell av.
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Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke
til arbeidet måler (49) 50 (50) 51
(52) cm.
Fell de midterste (32) 34 (34) 36
(36) maskene til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 4,3,2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (54) 55 (55)
56 (57) cm.
Fell de resterende (19) 21 (24) 26
(29) skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Ermene er ekstra lange. Tilpass
ermelengde etter egne mål og
ønske.
Legg opp (36) 36 (42) 48 (48)
masker på rundpinne nr 4.
Strikk 7 pinner vrangbord som på
bakstykke.
Strikk rillestrikk frem og tilbake,
samtidig når erme måler 10 cm
økes det 1 maske innenfor 1 maske
i hver side. Øk ved å ta opp tråden
mellom 2 masker og strikk den vridd
rett.
Gjenta økningene hver 4. cm til i alt
(52) 56 (58) 62 (66) masker.
Strikk til erme måler 48 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermer.
Sy sammen i sidene og under
ermene kant i kant.
Halskant:
Strikk opp ca (132) 138 (144) 150
(150) masker rundt halsen på
rundpinne nr 4. Masketallet må
være delelig med 6.
Strikk 7 omganger vrangbord rundt
4 rett, 2 vrang.
Fell av med rette masker.

Nr 14
Ava
Størrelse:
(S) M (L)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 103 (114) cm
Hel lengde: (54) 56 (58) cm
Ermelengde: (39) 41 (43) cm
Overermsvidde: (27) 29 (32) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Terrakotta 4234: (400) 450 (450)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4½
Strømpepinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm
18 masker glattstrikk på pinne nr
4½ = 10 cm
14 masker mønster på pinne nr 4½
= 10 cm
Mønster:
1. – 6. omgang: Strikk rillestrikk,
vekselvis 1 omgang rett, 1 omgang
vrang.
7. omgang: Strikk hullmønster *2
rett sammen, 1 kast*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
8. omgang: Strikk rett.
9. omgang: Strikk som 7. omgang.
10. omgang: Strikk rett.
11. omgang: Strikk som 7.
omgang.
12. og 13. omgang: Strikk rett.
14. omgang: Strikk lange masker
slik: *1 rett, 1 kast*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
15. omgang: Strikk rett, samtidig
som kastene slippes ned.
16. – 18. omgang: Strikk rett.
19. omgang: Strikk lange masker
slik: *1 rett, 2 kast*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.

20. omgang: Strikk rett, samtidig
som kastene slippes ned.
Gjenta 1. – 20. omgang.
For- og bakstykke:
Legg opp (170) 186 (206) masker
på rundpinne nr 4½. Strikk
mønster rundt til arbeidet måler ca
(26) 27 (28) cm.
Sett et merke i hver side med (85)
93 (103) masker til hver del.
Strikk videre glattstrikk til arbeidet
måler ca (32) 34 (35) cm.
Del arbeidet til ermehull i hver side,
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (85) 93 (103) masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til ermehull
i begynnelese på hver pinne
3,2,2,1,1 masker = 9 masker felt i
hver side.
Alle videre mål tas fra deling til
ermehull.
Strikk til arbeidet måler ca (6) 7 (8)
cm, målt fra deling.
Strikk 1 pinne hullmønster
innenfor 1 maske i hver side som
på 7. omgang.
Gjenta hullmønster hver 4. pinne
til arbeidet måler ca (18) 19 (20)
cm, strikk 2 pinner glattstrikk etter
siste hullmønster.
Strikk til slutt 6 pinner rett frem og
tilbake = 3 riller.
Fell de resterende (67) 75 (85)
maskene løst av.
Forstykke:
= (85) 93 (103) masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Ermer:
Legg opp (68) 68 (68) masker på
liten rundpinne nr 4½.
Sett et merke der omgangen
begynner.
Strikk mønster rundt til arbeidet
måler ca (21) 22 (23) cm.
Strikk 2 omganger rett, samtidig
som det felles (14) 10 (4) masker
jevnt fordelt på første omgang =
(54) 58 (64) masker.
Skift til strømpepinne nr 4.
Strikk ca (18) 19 (20) cm glattstrikk.
Del arbeidet midt under erme,
strikk glattstrikk frem og tilbake,
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samtidig som det felles til
ermetopp slik:
Fell i begynnelesen på hver pinne
3,2,2 masker = 7 masker felt i hver
side.
Fell til slutt 1 maske i begynnelsen
på hver pinne i alt (14) 15 (17)
ganger i hver side = (12) 14 (16)
masker.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene, ca (7) 8 (9)
cm i hver side.
Sy i ermer.

Nr 15
Emma
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 86 (94) 102 (110)
120 cm
Hel lengde: (50) 52 (54) 56 (57) 58
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Peach 4216: (200) 250 (300) 350
(400) 400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3½ og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker mønster på pinne nr 4 =
10 cm
Kantmaske strikkes rett på alle
pinner
Mønster 1:
1. omgang/pinne: Strikk rett.
2. omgang/pinne: Strikk *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-* omgangen
rundt/pinnen ut.

Mønster 2:
1. pinne: (rettsiden) Strikk 2
kantmasker, *1 kast, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* slutt med 2
rett kantmasker.
2. pinne: Strikk 2 kantmasker, *1
kast, 2 vrang sammen*, gjenta fra
*-*, slutt med 2 kantmasker.
For- og bakstykke:
Legg opp (164) 172 (188) 204
(220) 240 masker på rundpinne nr
4 og strikk mønster 1 rundt til
arbeidet måler (32) 33 (34) 36 (36)
36 cm.
Sett et merke i hver side med (82)
86 (94) 102 (110) 120 masker
mellom merkene.
Fell 4 masker i hver side til
ermehull (= 2 masker på hver side
av merkene).
Bakstykke:
= (78) 82 (90) 98 (106) 116 masker.
Fortsett med mønster 1 frem og
tilbake innenfor 2 kantmasker i hver
side til arbeidet måler (36) 38 (40)
41 (42) 43 cm.
Pass på at 1. omgang/pinne
kommer på rettsiden.
Strikk mønster 2 innenfor 2
kantmasker i hver side til arbeidet
måler (49) 51 (53) 55 (56) 57 cm.
Siste pinne fra rettsiden.
Skift til pinne nr 3½ og strikk 4
pinner rett.
Fell av med rette masker fra
vrangsiden.
Forstykke:
Strikk som bakstykke.
Montering:
Sy sammen ca (8) 8 (9) 9 (10) 10
cm i hver side til skulder.
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