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AVANSERT

BÅND MED KNAPP HOLDER
LUEN PÅ PLASS.
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GARN: TYNN ALPAKKA ULL
3
Design 1 •

4

28 | 10

Hefte
1612
2-12 ÅR

GARN: EASY
7
Design 2 •

Hefte
13 | 10

1612

2-12 ÅR

OHOI lue og hals (1). DEKKSGUTT lue og votter (2). Design: Sandnes Garn

5

GARN: ALPAKKA ULL
7
Design 3 •

6

Hefte
13 | 10

1612

ONE SIZE

BRIS skjerf (3). STYRBORD jakke (4). Design: Sandnes Garn

ENKLE Å STRIKKE

GARN: ALPAKKA
3 1/2
Design 4 ••

22 | 10

Hefte
1612
2-10 ÅR

7

8

GARN: MINI ALPAKKA
3
Design 5 ••

Hefte
27 | 10

1612

2-12 ÅR

NOT jakke. Design: Sandnes Garn

9

10

LETTMATROS genser. Design: Sandnes Garn

GARN: MINI ALPAKKA
3
Design 6 •

27 | 10

Hefte
1612
2-12 ÅR

11

GARN: ALPAKKA
3 1/2
Design 7 ••

12

Hefte
22 | 10

1612

2-12 ÅR

SJØMANN genser. Design: Sandnes Garn

13

14

KAPTEIN jakke. Design: Sandnes Garn

GARN: MINI ALPAKKA
3 1/2
Design 8 •••

Hefte
27 | 10

1612

2-12 ÅR

15

UTSTYRET MÅ VÆRE I ORDEN
TIL FISKETUREN, LUE OG SKJERF
ER HELT NØDVENDIG.
16

GARN: ALPAKKA
3 1/2
Design 9 ••

Hefte
22 | 10

1612

2-12 ÅR

SJØMANN lue. Design: Sandnes Garn
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18

19

GARN: ALPAKKA
3 1/2
Design 10 ••

20 SJØMANN jakke (10). STYRMANN genser (11). Design: Lene Holme Samsoe

Hefte
22 | 10

1612

2-12 ÅR

GARN: ALPAKKA ULL
51/2
Design 11 ••

18 | 10

Hefte
1612
4-10 ÅR

21

22

23

GARN: ALPAKKA
3 1/2
Design 12 ••

24 BABORD jakke. Design: Sandnes Garn

Hefte
22 | 10

1612

2-10 ÅR

25

GARN: MINI ALPAKKA
SILK MOHAIR
3 1/2
Design 13 •••

Hefte

1612

19 | 10

2-12 ÅR

26 LØKKEVEST. Design: Sandnes Garn

SELVFØLGELIG SKAL JEG HA
PÅ DEN NYE VESTEN MIN PÅ
FISKETUR!
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28

29

30

GARN: MINI ALPAKKA
3
Design 14 ••

Hefte
27 | 10

1612

2-12 ÅR

AURORA genser. Design: Sandnes Garn

31

GARN: ALPAKKA
SILK MOHAIR
7
Design 15 ••

32

14 | 10

Hefte
1612
2-12 ÅR

BÅTMANN genser. Design: Sandnes Garn

1

33

34 FISKER genser. Design: Sandnes Garn

OHOI lue og hals
Design 1

DEKKSGUTT
lue og votter
Design 2

BRIS skjerf
Design 3

STYRBORD jakke
Design 4

NOT jakke
Design 5

LETTMATROS jakke
Design 6

SJØMANN genser
Design 7

KAPTEIN jakke
Design 8

SJØMANN lue
Design 9

SJØMANN jakke
Design 10

STYRMANN genser
Design 11

BABORD jakke
Design 12

LØKKEVEST
Design 13

AURORA genser
Design 14

BÅTMANN genser
Design 15

FISKER genser
Design 16

GARN: MINI ALPAKKA
3
Design 16 ••

27 | 10

Hefte
1612
2-12 ÅR
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Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn

7

039560

471534

Nr 1

Nr 1

OHOI

OHOI

Lue
Oppskrift: Anita Brathetland

Hals
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

Garn:
TYNN ALPAKKA ULL (65 %
alpakka, 35 % ull, 50 gram = ca 166
meter)

Garn:
TYNN ALPAKKA ULL (65 %
alpakka, 35 % ull, 50 gram = ca 166
meter)

Garnmengde:
Mørk blå 6364/Rosa 4314: (50) 100
(100) 100 (100) 100 gram

Garnmengde:
Mørk blå 6364/Rosa 4314: (50) 50
(50) 100 (100) 100 gram

Tilbehør:
1 knapp

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3

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:
28 masker diagram på pinne nr 3 =
10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden
rett
Legg opp (104) 107 (110) 113
(116) 119 masker på rundpinne nr
3 og strikk 12 pinner rett frem og
tilbake (= riller), samtidig som det
på 6. pinne lages 1 knapphull.
Knapphull: Fell 2 masker innenfor 3
masker, som legges opp igjen på
neste pinne.
Fell de første 20 maskene.
Øk (30) 33 (30) 33 (30) 33 masker
jevnt fordelt = (114) 120 (120) 126
(126) 132 masker.
Strikk diagram frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
arbeidet måler ca (20) 21 (22) 23
(24) 25 cm.
Fordel maskene på 2 pinner.
Legg rettside mot rettside, og strikk
1 maske fra hver pinne sammen,
samtidig som det felles av.
Montering:
Sy i knapp.

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

Strikkefasthet:
28 masker diagram på pinne nr 3 =
10 cm

Legg opp (123) 126 (129) 132
(138) 141 masker på rundpinne nr
3.
Strikk diagram rundt til arbeidet
måler ca (15) 16 (17) 18 (19) 20
cm.
Fell av.

Nr 2

DEKKSGUTT
Hefte 1612, Alpakka barn
Votter
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
Garnmengde:
Lys sjøgrønn 7223: (50) 100 (100)
gram
Veiledende pinner:
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 på pinne nr 7
= 10 cm

Legg opp (20) 24 (26) masker på
strømpepinner nr 7, og strikk (6) 7
(8) cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang. Strikk glattstrikk til arbeidet
måler (8) 9 (11) cm.
Øk til tommelkile slik: Strikk (9) 11
(12) masker, øk 1 maske, 2 rett, øk
1 maske. Strikk 1 omgang uten
øking. Gjenta på denne måten,
med 2 masker mer i kilen til i alt (8)
8 (10) kilemasker.
Strikk 1 omgang over alle
maskene. Sett kilens masker på en
tråd.
Strikk rundt i glattstrikk, og legg opp
2 nye masker bak kilen.
Strikk til arbeidet fra vrangborden
måler (10) 12 (14) cm.
Fortsett slik: Strikk *2 rett sammen,
(6) 8 (9) rett, 2 vridd rett sammen*,
gjenta fra *-*. Strikk 1 omgang uten
felling. Strikk på denne måten til det
gjenstår (8) 12 (10) masker.
Fortsett å felle på hver omgang til
det gjenstår (4) 4 (6) masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest den
godt.
Tommel:
Sett kilens masker over på
strømpepinne nr 7 og, strikk opp 2

masker bak tommelen = (10) 10
(12) masker.
Strikk (3) 5 (6) cm glattstrikk rundt.
Strikk 2 rett sammen omgangen
rundt = (5) 5 (6) masker. Strikk 2
rett sammen omgangen rundt, slutt
med (1) 1 (0) rett.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest den
godt.

Nr 2

DEKKSGUTT
Hefte 1612, Alpakka barn
Lue
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år
Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
Garnmengde:
Lys sjøgrønn 7223: (50) 100 (100)
gram
Veiledende pinner:
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 på pinne nr 7
= 10 cm

Legg opp (44) 48 (52) masker på
strømpepinne nr 7 og strikk (18) 20
(22) cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell ved å strikke 2 vrang sammen
ved alle vrange felt = (33) 36 (39)
masker. Strikk 1 omgang uten
felling. Fell ved å strikke 2 rett
sammen ved alle rette felt = (22) 24
(26) masker. Strikk 1 omgang uten
felling.
Strikk 2 rett sammen omgangen
rundt = (11) 12 (13) masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest den
godt.

Nr 3

BRIS
Skjerf
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
One size
Plaggets mål:
13 x 140 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:
Kitt 1015: 150 gram
Veiledende pinner:
Pinne 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 dobbel perlestrikk på
pinne nr 7 = 10 cm
Dobbel perlestrikk:
1. pinne: Strikk 1 rett, 1 vrang
pinnen ut.
2. pinne: Strikk rett over rett, vrang
over vrang pinnen ut.
3. pinne: Strikk 1 vrang, 1 rett ut
pinnen.
4. pinne: Som 2. pinne.
Gjenta 1.-4. pinne.
Legg opp 17 masker med dobbel
tråd og strikk dobbel perlestrikk til
arbeidet måler 140 cm.
Fell av med rette og vrange
masker.

Nr 4

STYRBORD
Jakke med hette
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 69 (73) 76 (82) cm
Hel lengde: (34) 38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
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:
Lys rosa 3911: (250) 300 (350) 400
(450) gram
Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 (8) knapper
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
Kantmasker strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (141) 149 (157) 165
(177) masker på rundpinne nr 3 og
strikk 7 pinner vrangbord frem og
tilbake slik: 1 kantmaske, 1 vrang,
*1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantmaske (1. pinne =
vrangsiden).
Skift til rundpinne nr 3½, strikk 1
pinne rett (= rettsiden), samtidig
som masketallet reguleres til (140)
148 (156) 164 (176) masker.

Sett et merke i hver side med (34)
36 (38) 40 (43) masker til hvert
forstykke og (72) 76 (80) 84 (90)
masker til bakstykke.
Strikk
glattstrikk
innenfor
1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler ca (22) 25 (28) 31 (34) cm.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44)
masker på strømpepinne nr 3 og
strikk 7 omganger vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Skift til strømpepinne nr 3½ og
strikk glattstrikk rundt.
Øk 1 maske på hver side av merke
når arbeidet måler 5 cm.
Gjenta økningene hver (3.) 3. (3.)
3. (2½.) cm til i alt (48) 52 (56) 60
(66) masker.
Strikk til arbeidet måler (25) 28 (31)
34 (37) cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under.

Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (204) 220 (236) 252
(276) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Strikk (2) 2 (4) 4
(4) pinner glattstrikk innenfor 1
kantmaske i hver side.
Fell til raglan på rettsiden slik:
Strikk til 2 masker før første merke,
ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over, 2 rett sammen.
Gjenta fellingen ved hvert merke = 8
masker felt.
Gjenta fellingene annenhver pinne
(1) 2 (3) 4 (6) ganger til = (188) 196
(204) 212 (220) masker, slutt fra
vrangsiden.
Strikk
diagram
innenfor
1
kantmaske i hver side og fell som
diagrammet viser = (96) 100 (104)
108 (112) masker.
La maskene være på pinnen til
hette.

Montering:
Hette:
Fell jevnt fordelt til ca (84) 88 (92)
96 (100) masker langs halsen på
rundpinne nr 3½.
Sett et merke rundt de 2 midterste
maskene = midt bak.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side,
samtidig som det økes 1 maske på
hver side av merke annenhver
pinne i alt (4) 5 (5) 5 (5) ganger =
(92) 98 (102) 106 (110) masker.
Strikk til hetten måler (24) 24 (25)
25 (26) cm.
Fell på hver side av merke slik:
Strikk til 2 masker før merke, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, 2 rett, 2 rett sammen.
Gjenta fellingene hver 4. pinne i alt
3 ganger = (86) 92 (96) 100 (104)
masker.
Sett halvdelen av hettens masker
på en annen pinne.
Legg arbeidets rettside mot
rettside, og strikk 1 maske fra hver
pinne rett sammen, samtidig som
det felles av.
Kant langs hette og forkanter:
Begynn nederst langs høyre
forstykke.
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 3
langs høyre forstykke, hette og ned
langs venstre forstykke i alt ca
(285) 301 (321) 341 (365) masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 7 pinner vrangbord frem og
tilbake som på for- og bakstykke,
samtidig som det på 4. pinne
strikkes (6) 6 (7) 7 (8) knapphull
jevnt fordelt langs høyre forstykke.
Det nederste ca 1 cm fra
oppleggskant, det øverste i halsen.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Fell av i vrangbord.
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper.

Nr 5

NOT
Jakke med rundt bærestykke
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (61) 66 (70) 74 (79) 88
cm
Hel lengde: (34) 38 (42) 46 (48) 50
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
38 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,
ALPAKKA
SILKE,
TYNN
MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Kitt 1015: (200) 200 (250)
(300) 350 gram
Lys rosa 3911: 50 gram
størrelser
Sjøgrønn 7024: (50) 50 (50)
(100) 100 gram
Oransje 3318: 50 gram
størrelser

300
alle
100
alle

Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 (8) 8 knapper
Hjelmtvedt K261227
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 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 hele tiden
rett
Jakken strikkes ovenfra og ned
Bærestykke:

Legg opp (89) 93 (101) 109 (113)
125 masker med kitt på rundpinne
nr 2½ og strikk 3 cm vrangbord
frem og tilbake slik: (1. pinne =
vrangsiden) Strikk 1 kantmaske, 1
vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra **, slutt med 1 kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3.
Legg opp 5 nye masker på slutten
av pinnen til oppklippsmasker, som
ikke er med i mønster eller oppgitt
masketall.
Strikk diagram A rundt, og øk som
diagrammet viser = (265) 277 (301)
325 (337) 373 masker.
Strikk (6) 9 (12) 15 (18) 21
omganger diagram B.
Del arbeidet til ermer, for- og
bakstykke slik:
Strikk (34) 38 (40) 44 (46) 52
masker til forstykke, sett (62) 62
(68) 74 (74) 80 masker på en
hjelpepinne til erme, legg opp 8
masker, strikk (73) 77 (85) 89 (97)
109 masker til bakstykke, sett (62)
62 (68) 74 (74) 80 masker på en
hjelpepinne til erme, legg opp 8
masker, strikk (34) 38 (40) 44 (46)
52 masker til forstykke.
For- og bakstykke:
= (157) 169 (181) 193 (205) 229
masker.
Fortsett med diagram B rundt til
arbeidet måler (30) 34 (38) 42 (44)
46 cm, målt fra etter vrangbord i
halsen.
Fell oppklippsmaskene og strikk 4
cm vrangbord frem og tilbake som
i halsen.
Fell av i vrangbord.
Ermer:
Sett maskene fra hjelpepinne over
på strømpepinne nr 3, og legg opp
8 masker midt under erme med kitt
= (70) 70 (76) 82 (82) 88 masker.
Sett et merke midt under erme.
Fortsett med diagram B rundt, og
fell 1 maske på hver side av merke
ca hver (1½.) 2. (2.) 2. (2.) 2. cm til
i alt (50) 52 (54) 56 (58) 60 masker.
Strikk til erme måler (19) 22 (25) 28
(31) 34 cm, eller 4 cm før ønsket
lengde.
Skift til strømpepinne nr 2½, og
strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Strikk det andre erme på samme
måte.
Montering:

Sy to tett maskinsømmer midt
foran, og klipp opp mellom
sømmene.
Venstre
forkant
jente/høyre
forkant gutt:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over ca
hver 4. maske/pinne med kitt på
rundpinne nr 2½, ca (95) 99 (103)
107 (111) 115 masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 3 cm vrangbord som på forog bakstykke.
Fell av i vrangbord.
Høyre
forkant
jente/venstre
forkant gutt:
Strikk som venstre forkant, men
med (6) 6 (7) 7 (8) 8 knapphull jevnt
fordelt etter ca 1 cm.
Det nederste ca 2 cm fra
avfellingskanten, det øverste ca 2
cm fra oppleggskanten.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Belegg:
Strikk opp fra vrangsiden 1 maske i
hver maske i første pinne av
forkant med kitt på rundpinne nr
2½.
Strikk 7 pinner glattstrikk frem og
tilbake.
Fell av.
Brett belegg over sårkant, og sy til
med skjulte sting.
Sy i knapper.
Sy sammen under ermene.

Nr 6

LETTMATRO
S
Raglangenser
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (73) 77 (80) 86
cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (50) 52
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
38 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,
ALPAKKA
SILKE,
TYNN
MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Oransje 3318: (150) 150 (200) 200
(250) 300 gram
Støvet petrol 7212: (50) 50 (50) 50
(50) 100 gram
Kitt 1015: 50 gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 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
For- og bakstykke:
Legg opp (172) 184 (196) 208
(216) 232 masker med oransje på
rundpinne nr 2½ og strikk (4) 4 (4)
5 (5) 5 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk
glattstrikk til arbeidet måler (23) 26
(29) 32 (33) 34 cm.

Sett et merke i hver side med (86)
92 (98) 104 (108) 116 masker til
hver del.
Fell 10 masker i hver side til
ermehull (= 5 masker på hver side
av merke).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 56 (58) 60
masker
med
oransje
på
strømpepinne nr 2½ og strikk (4) 4
(4) 5 (5) 5 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk til ermet måler 6
cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningen hver (4.) 3½. (3.)
2½. (2½.) 2½. cm til i alt (60) 64
(70) 76 (80) 84 masker.
Strikk til ermet måler (23) 26 (29)
32 (35) 38 cm, eller ønsket lengde.
Fell 10 masker midt under erme (=
merke + 4 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (252) 272 (296) 320
(336) 360 masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen
begynner
i
en
sammenføyning på bakstykke.
Strikk 2 omganger med oransje.
Skift til støvet petrol og fell til raglan
ved hvert merke slik:
Strikk til det gjenstår 2 masker før
merke, strikk 2 rett sammen før
merke, ta 1 maske rett løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over etter
merke = 8 masker felt.
Gjenta fellingene hver 4. omgang i
alt (4) 4 (3) 3 (3) 2 ganger = (220)
240 (272) 296 (312) 344 masker.
Fell ytterligere til raglan annenhver
omgang i alt (11) 13 (17) 19 (21) 24
ganger = (132) 136 (136) 144 (144)
152 masker, samtidig når det
gjenstår (5) 5 (7) 7 (8) 8 fellinger
skiftes det til kitt og resten av
genseren strikk ferdig med kitt.
Sett de midterste (14) 16 (16) 18
(18) 22 maskene på forstykke på
en hjelpepinne til hals.
Strikk frem og tilbake og fell videre
3 masker i begynnelsen av hver

pinne hele tiden, samtidig som
raglanfellingene fortsetter som før
der det er mulig, og til det er felt i alt
(19) 21 (24) 26 (28) 30 ganger over
bakstykkets masker.
OBS! Pass på at raglanfellingene
kommer på rettsiden.
La de resterende maskene være
på pinne til hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinner
og strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne med kitt på
rundpinne nr 2½, ca (100) 104
(108) 112 (116) 120 masker.
Masketallet må være delelig med 2.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang,
Fell av i vrangbord.
Sy med maskesting en stripe med
støvet petrol fra midt på forstykke til
midt på bakstykke i 2. siste omgang
av oransje feltet.
Sy en lik stripe med oransje i 2.
omgang av støvet petrol feltet.
Sy en lik stripe med kitt i 2. siste
omgang av støvet petrol feltet.
Sy en lik stripe med støvet petrol i
2. omgang av kitt feltet.
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SJØMANN
Genser med sikk sakk
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (73) 77 (82) 86
cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (50) 52
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
38 cm
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:
Oransje 3318: (100) 100 (150) 150
(200) 200 gram
Kitt 1015: (100) 150 (150) 200
(200) 250 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
For- og bakstykke:
Legg opp (140) 150 (160) 170
(180) 190 masker med kitt på
rundpinne nr 3 og strikk (4) 4 (4) 5
(5) 5 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Skift til rundpinne nr 3½.
Sett et merke i hver side med (71)
75 (81) 85 (91) 95 masker til
forstykke og (69) 75 (79) 85 (89) 95
masker til bakstykke.
Strikk diagram rundt til arbeidet
måler (23) 26 (29) 32 (32) 32 cm,
slutt med 1 omgang kitt, samtidig

som det felles 8 masker i hver side
til ermehull (= 4 masker på hver
side av merke).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) 50
masker med kitt på strømpepinne
nr 3 og strikk (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm
vrangbord rundt 1 rett 1 vrang.
Skift til pinne nr 3½
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk diagram, tell ut fra midt på
erme hvor diagrammet begynner,
og øk 1 maske på hver side av
merke når arbeidet måler 6 cm.
Gjenta økningene hver (5.) 4½.
(4½.) 4. (4.) 3½. cm til i alt (48) 52
(56) 60 (64) 68 masker.
De nye maskene strikkes med i
diagram.
Strikk til erme måler (23) 26 (29) 32
(35) 38 cm, eller ønsket lengde.
Slutt med samme omgang som på
for- og bakstykke, samtidig som
det felles 8 masker midt under
erme (= merke + 3 masker på hver
side av merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (204) 222 (240) 258
(276) 294 masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske på hvert erme = 4 merker.
Omgangen
begynner
i
en
sammenføyning på bakstykke.
Strikk diagram og fell til raglan ved
hvert merke slik:
Strikk til det gjenstår 2 masker før
merke, strikk 2 vridd rett sammen,
1 rett (merke), 2 rett sammen = 8
masker felt.
Gjenta fellingene hver 4. omgang
ytterligere (2) 2 (2) 1 (1) 1 ganger =
(180) 198 (216) 242 (260) 278
masker.
Fell ytterligere til raglan annenhver
omgang i alt (7) 9 (11) 14 (15) 17
ganger = (124) 126 (128) 130 (140)
142 masker.
Sett de midterste (11) 13 (15) 17
(19) 21 maskene på forstykke på
en hjelpepinne til hals.
Strikk diagram frem og tilbake og
fell videre 2 masker i begynnelse
av hver pinne hele tiden, samtidig
som raglanfellingene fortsetter som

før der det er mulig, og til det er felt
i alt (15) 17 (19) 21 (22) 24 ganger
over bakstykkets masker.
OBS! Pass på at raglanfellingene
kommer på rettsiden.
La de resterende maskene være
på pinne til hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinner
og strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne med kitt på
rundpinne nr 3, ca (80) 84 (88) 90
(94) 98 masker.
Masketallet må være delelig med 2.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.
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KAPTEIN
Jakke med vevemønster og v-hals
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 69 (73) 77 (81) 87
cm
Hel lengde: ca (35) 39 (43) 47 (51)
53 cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
40 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,
ALPAKKA
SILKE,
TYNN
MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Maisgul 2015: (150) 200 (250) 250
(300) 350 gram
Kitt 1015: (100) 100 (100) 150
(150) 200 gram
Tilbehør:
(4) 4 (5) 5 (6) 6 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker mønster i bredden og 52
pinner i høyden på pinne nr 3½ =
10 x 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (192) 204 (216) 228
(240) 256 masker med maisgul på
pinne nr 2½, og strikk 3 cm
vrangbord frem og tilbake slik: (1.
pinne = vrangsiden) 1 kantmaske,

*2 vrang, 2 rett*, gjenta fra *-*, slutt
med 2 vrang, 1 kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3½, strikk 2
pinner glattstrikk, samtidig som
det på 1. pinne felles (19) 21 (23)
23 (25) 25 masker jevnt fordelt =
(173) 183 (193) 205 (215) 231
masker.
Strikk
diagram
innenfor
1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler (23) 26 (29) 32 (35) 36 cm.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (43) 45 (48) 51 (53) 57 til
hvert forstykke og (85) 91 (95) 101
(107) 115 masker til bakstykke.
Fell 9 masker i hver side til
ermehull (= merkemasken + 4
masker på hver side), og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (77) 83 (87) 93 (99) 107 masker.
Fortsett med mønster frem og
tilbake, og fell til ermehull i hver
side annenhver pinne (3,2,1,1)
3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1
(3,2,2,2,1) 3,2,2,2,1,1 masker =
(63) 67 (69) 75 (79) 85 masker.
Strikk til arbeidet måler (33) 37 (41)
45 (49) 51 cm.
Fell de midterste (27) 31 (31) 33
(37) 41 maskene til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg. Fell
ytterligere annenhver pinne mot
nakken 1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (35) 39 (43)
47 (51) 53 cm.
Fell av (16) 16 (17) 19 (19) 20
skuldermasker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (39) 41 (44) 47 (49) 53 masker.
Fell til ermehull i siden som på
bakstykke, samtidig som det felles
til v-hals på 3. og 7. pinne i
diagrammet
slik:
Strikk
1
kantmaske, 2 vridd rett sammen.
Fell til v-hals hver 4. pinne i alt (16)
17 (18) 19 (20) 22 ganger = (16) 16
(17) 19 (19) 20 masker.
Strikk til arbeidet måler ca (35) 39
(43) 47 (51) 53 cm.
Fell av skuldermaskene.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt og fell til v-hals slik:
Strikk til det gjenstår 3 masker, 2
rett sammen, 1 kantmaske.

Ermer:
Legg opp (48) 48 (52) 52 (56) 56
masker
med
maisgul
på
strømpepinne nr 2½, og strikk 3 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3½, strikk
2 omganger glattstrikk, samtidig
som det økes (4) 6 (8) 10 (10) 12
masker jevnt fordelt = (52) 54 (60)
62 (66) 68 masker.
Sett et merke rundt første maske.
Strikk diagram rundt. Øk 1 maske
på hver side av merke når arbeidet
måler 6 cm, og deretter hver (5.) 4.
(5.) 4. (4.) 4. cm til i alt (60) 64 (70)
76 (80) 86 masker.
Strikk til arbeidet måler (23) 26 (29)
32 (35) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 9 masker midt under erme (=
merkemasken + 4 masker på hver
side), og strikk ferdig frem og
tilbake.
Fell videre til ermehull på 3. og 7.
pinne i diagrammet slik: Strikk 1
kantmaske, 2 vridd rett sammen,
strikk til 3 masker gjenstår, 2 rett
sammen, 1 kantmaske. Gjenta
fellingene hver 4. pinne til det
gjenstår (23) 25 (29) 33 (35) 39
masker.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene og sy i
ermer.
Forkant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne
langs
høyre
forstykke, v-hals og venstre
forstykke
med
maisgul
på
rundpinne nr 2½, ca (396) 416
(436) 456 (476) 496 masker.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk 2 cm vrangbord frem og
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden)
1 kantmaske, *2 vrang, 2 rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 2 vrang, 1
kantmaske, samtidig som det
strikkes (4) 4 (5) 5 (6) 6 knapphull
jevnt fordelt etter 1 cm på
venstreside. Det nederste ca 1 cm
fra kanten, og det øverste der vhals begynner.
Knapphull: Fell 2 masker, som
legges opp igjen på neste pinne.
Fell av i vrangbord.
Sy i knapper
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SJØMANN
Lue
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
(2) 4 (6-8) 10-12 år
Plaggets mål:
Hodestørrelse: (47) 49 (51) 53 cm
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:
Kitt 1015: (50) 50 (50) 100 gram
Tomatrød 4109: (50) 50 (50) 100
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

Legg opp (104) 108 (112) 116
masker med kitt på rundpinne nr 3.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3½.
Strikk diagram til arbeidet måler ca
(13) 14 (15) 16 cm, slutt med 1
omgang kitt.
Strikk og sett merker slik på neste
omgang:
*Strikk (25) 26 (27) 28 masker, sett
et merke rundt neste maske*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = 4
merker.
Fortsett med diagram og fell slik:
Strikk til det gjenstår 2 masker før
merke, strikk 2 vridd rett sammen,
1 rett (merke), 2 rett sammen = 8
masker felt.

Gjenta
fellingene
annenhver
omgang i alt 3 ganger = (80) 84
(88) 92 masker.
Fell ytterligere hver omgang til det
gjenstår (16) 12 (16) 12 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom maskene og fest den
godt.
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SJØMANN
Jakke med sikk sakk
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 69 (74) 78 (83) 87
cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (50) 52
cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35)
38 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:
Kitt 1015: (150) 150 (200) 250
(250) 300 gram
Blålilla 5563: (100) 100 (150) 150
(200) 200 gram
Tilbehør:
(6) 6 (7) 7 (8) 8 knapper
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
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (139) 147 (159) 167
(179) 187 masker med kitt på
rundpinne nr 3, og strikk (4) 4 (4) 5
(5) 5 cm vrangbord frem og tilbake
slik:
(1.
pinne
=
vrangside)
1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1

vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3½.
Legg opp 5 nye masker i slutten av
pinnen = oppklippsmasker, som
ikke er med i diagram eller oppgitt
masketall.
Sett et merke i hver side med (35)
37 (39) 41 (45) 47 masker til hvert
forstykke og (69) 73 (81) 85 (89) 93
masker til bakstykke.
Strikk diagram rundt til arbeidet
måler (23) 26 (29) 32 (33) 34 cm,
slutt med 1 omgang kitt, samtidig
som det felles 8 masker i hver side
til ermehull (= 4 masker på hver
side av merke).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) 50
masker med kitt på strømpepinne
nr 3 og strikk (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til pinne nr 3½.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk diagram, tell ut fra midt på
erme hvor diagrammet begynner,
og øk 1 maske på hver side av
merke når arbeidet måler 6 cm.
Gjenta økningen hver (5.) 4½.
(4½.) 4. (4.) 3½. cm til i alt (48) 52
(56) 60 (64) 68 masker.
De nye maskene strikkes med i
diagram.
Strikk til erme måler (23) 26 (29) 32
(35) 38 cm, eller ønsket lengde.
Slutt med samme omgang som på
for- og bakstykke, samtidig som
det felles 8 masker midt under
erme (= merke + 3 masker på hver
side av merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (203) 219 (239) 255
(275) 291 masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske på hvert erme = 4 merker.
Fortsett med diagram og fell til
raglan ved hvert merke slik:
Strikk til det gjenstår 2 masker før
merke, strikk 2 vridd rett sammen,
1 rett (merke), 2 rett sammen = 8
masker felt.
Gjenta fellingene hver 4. omgang i
alt (3) 3 (3) 2 (2) 2 ganger = (179)
195 (215) 239 (259) 275 masker.
Fell ytterligere til raglan annenhver
omgang i alt (7) 9 (11) 14 (15) 17
ganger = (123) 123 (127) 127 (139)
139 masker.
Fell de midterste (17) 19 (21) 23
(25) 27 maskene på forstykke
(inkludert oppklippsmaskene).
Strikk diagram frem og tilbake og
fell videre 2 masker i begynnelsen
av hver pinne hele tiden, samtidig
som raglanfellingene fortsetter der
det er mulig, og til det er felt i alt
(15) 17 (19) 21 (22) 24 ganger over
bakstykkets masker.
OBS! Pass på at raglanfellingene
kommer på rettsiden.
La de resterende maskene være
på pinne til hals.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer midt
foran, og klipp opp mellom
sømmene.
Venstre forkant jente/høyre gutt:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne, langs forstykke
med kitt på rundpinne nr 3, ca (83)
87 (91) 95 (99) 103 masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 3 cm vrangbord frem og
tilbake som på for- og bakstykke.
Fell av i vrangbord.
Høyre forkant jente/venstre gutt:
Strikk som den andre forkanten,
men med (6) 6 (7) 7 (8) 8 knapphull
jevnt fordelt etter ca 1 cm.
Det nederste ca 2 cm fra
oppleggskanten, det øverste i
halskanten, som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 masker, som
legges opp igjen på neste pinne.
Belegg:
Strikk opp fra vrangsiden 1 maske i
hver maske i første pinne av
forkant med kitt på rundpinne nr 3.

Strikk 5 pinner glattstrikk frem og
tilbake.
Fell av.
Brett belegget over klippekant og
sy til med skjulte sting.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinne og
strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs halskanten
med kitt på rundpinne nr 3, ca (93)
97 (101) 105 (109) 113 masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 3 cm vrangbord frem og
tilbake som på for- og bakstykke.
Husk det siste knapphullet.
Fell av i vrangbord.
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper.
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STYRMANN
Genser med fletter
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(4) 6 (8) 10 år
Plaggets mål:
Overvidde: (68) 72 (76) 80 cm
Hel lengde: (42) 46 (50) 54 cm
Ermelengde: (27) 31 (34) 38 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 %
ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Jeansblå 6052: (250) 300 (350)
400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½
og 5½
Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr
5½ = 10 cm
21 masker mønster på pinne nr 5½
= 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (144) 152 (160) 168
masker på rundpinne nr 4½, og
strikk 5 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
OBS! Begynne med (1 vrang) 1 rett
(1 vrang) 1 rett, slik at mønsteret
stemmer videre.
Sett et merke i hver side med (72)
76 (80) 84 masker til hver del.
Skift til rundpinne nr 5½. Begynn
ved pil for valgt størrelse på for- og
bakstykke og strikk diagram til
arbeidet måler (27) 30 (34) 37 cm.
Fell (6) 8 (8) 10 masker i hver side
til ermehull (= (3) 4 (4) 5 masker på
hver side av merkene), og strikk
hver del ferdig for seg.

Bakstykke:
= (66) 68 (72) 74 masker.
Strikk diagram frem og tilbake,
samtidig som det felles til ermehull
i hver side annenhver pinne 1,1,1,1
masker = (58) 60 (64) 66 masker.
Strikk til ermehullet måler (14) 15
(15) 16 cm.
Sett de midterste (28) 28 (32) 32
maskene på en hjelpepinne til
nakke, og strikk hver side ferdig for
seg.
Skråfell til skulder på hver pinne fra
ermehullsiden (5,5,5) 5,5,6 (5,5,6)
5,6,6 masker.
Forstykke:
= (66) 68 (72) 74 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Strikk til arbeidet måler
ca (37) 41 (45) 49 cm.
Sett de midterste (16) 16 (20) 20
maskene på en hjelpepinne til hals,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 2,2,1,1 masker.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som bakstykke.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 masker
på strømpepinne nr 4½, og strikk 5
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til strømpepinne nr 5½, strikk
1 omgang rett, samtidig som
masketallet reguleres til (32) 34
(34) 36 masker.
Sett et merke rundt første maske =
merkemaske.
Strikk glattstrikk til erme måler (7) 6
(6) 6 cm.
Øk 1 maske på hver side av
merkemasken. Gjenta økningene
hver (2½.) 2½. (3.) 3. cm til i alt (48)
52 (52) 56 masker.
Strikk til erme måler (27) 31 (34) 38
cm, eller ønsket lengde.
Fell (5) 7 (7) 9 masker under ermet
(= merkemasken og (2) 3 (3) 4
masker på hver side).
Strikk frem og tilbake og fell til
ermetopp i hver side annenhver
pinne 2,2 masker, deretter 1 maske
i alt (6) 7 (7) 8 ganger.

Fell til slutt 2 masker i alt 3 ganger
i hver side.
Fell de resterende 11 maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (88) 88 (96) 96
masker rundt halsen på rundpinne
nr 4½, inkludert maskene på
hjelpepinnen.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 2 rett,
2 vrang.
Fell av i vrangbord.
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BABORD
Lang jakke med hette
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) år
Plaggets mål:
Overvidde: (65) 69 (73) 76 (82) cm
Vidde nederst: (82) 87 (93) 98
(105) cm
Hel lengde: (41) 45 (49) 53 (57) cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
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

Skift til rundpinne nr 3½, strikk 1
pinne rett (= rettsiden), samtidig
som masketallet reguleres til (176)
188 (200) 212 (228) masker.
Sett et merke i hver side med (43)
46 (49) 52 (56) masker til hvert
forstykke og (90) 96 (102) 108
(116) masker til bakstykke.
Strikk
glattstrikk
innenfor
1
kantmaske i hver side, samtidig
når arbeidet måler 3 cm, felles det
2 masker i hver side fra rettsiden
slik:
*Strikk til 3 maske før merke, strikk
2 rett sammen, 2 rett, 2 vridd rett
sammen*, gjenta fra *-* ved det
andre merke = 4 masker felt.
Gjenta fellingene hver 3. cm
ytterligere (8) 9 (10) 11 (12) ganger
= (140) 148 (156) 164 (176)
masker.
Strikk til arbeidet måler ca (29) 32
(35) 38 (41) cm.
Fell 8 masker i hver side til
ermehull (= 4 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

Kantmaske strikkes hele tiden
rett

Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44)
masker på strømpepinne nr 3 og
strikk 7 omganger vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Skift til strømpepinne nr 3½ og
strikk glattstrikk rundt.
Øk 1 maske på hver side av merke
når arbeidet måler 5 cm.
Gjenta økningene hver (3.) 3. (3.)
3. (2½.) cm til i alt (48) 52 (56) 60
(66) masker.
Strikk til arbeidet måler (25) 28 (31)
34 (37) cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

For- og bakstykke:
Legg opp (177) 189 (201) 213
(229) masker på rundpinne nr 3 og
strikk 7 pinner vrangbord frem og
tilbake slik: 1 kantmaske, 1 vrang,
*1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantmaske (1. pinne =
vrangsiden).

Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (204) 220 (236) 252
(276) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Strikk (2) 2 (4) 4
(4) pinner glattstrikk innenfor 1
kantmaske i hver side.
Fell til raglan på rettsiden slik:

Garnmengde:
Støvet lys blå 7521: (250) 300
(350) 400 (500) gram
Tilbehør:
(7) 7 (8) 8 (9) knapper
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

Strikk til 2 masker før første merke,
2 vridd rett sammen, 2 rett sammen.
Gjenta fellingen ved hvert merke = 8
masker felt.
Gjenta fellingene annenhver pinne
(1) 2 (3) 4 (6) ganger til = (188) 196
(204) 212 (220) masker, slutt fra
vrangsiden.
Strikk
diagram
innenfor
1
kantmaske i hver side og fell som
diagrammet viser = (96) 100 (104)
108 (112) masker.
La maskene være på pinnen til
hette.
Montering:
Hette:
Fell jevnt fordelt til ca (84) 88 (92)
96 (100) masker langs halsen på
rundpinne nr 3½.
Sett et merke rundt de 2 midterste
maskene = midt bak.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side,
samtidig som det økes 1 maske på
hver side av merke annenhver
pinne i alt (4) 5 (5) 5 (5) ganger =
(92) 98 (102) 106 (110) masker.
Strikk til hetten måler (24) 24 (25)
25 (26) cm.
Fell på hver side av merke slik:
Strikk til 2 masker før merke, 2 rett
sammen, 2 rett, 2 vridd rett
sammen.
Gjenta fellingene hver 4. pinne i alt
3 ganger = (86) 92 (96) 100 (104)
masker.
Sett halvdelen av hettens masker
på en annen pinne.
Legg arbeidets rettside mot
rettside, og strikk 1 maske fra hver
pinne rett sammen, samtidig som
det felles av.
Kant langs hette og forkanter:
Begynn nederst langs høyre
forstykke.
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 3
langs høyre forstykke, hette og ned
langs venstre forstykke i alt ca
(317) 333 (353) 373 (397) masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.

Strikk 7 pinner vrangbord frem og
tilbake som på for- og bakstykke,
samtidig som det på 4. pinne
strikkes (7) 7 (8) 8 (9) knapphull
jevnt fordelt langs høyre forstykke.
Det nederste ca 1 cm fra
oppleggskant, det øverste i halsen.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Fell av i vrangbord.
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper.
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LØKKEVEST
Vest
Oppskrift: Anita Brathetland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 62 (64) 68 (72) 78
cm
Hel lengde: (28) 30 (32) 35 (38) 40
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt heklefasthet.

Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 meter)
Garnmengde:
MINI ALPAKKA
Natur 1012: (150) 200 (200) 250
(300) 300 gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (100) 100 (100) 150
(150) 150 gram
Tilbehør:
1 par hekter
Veiledende heklenål:
Heklenål nr 3½
Nr på heklenålen er kun veiledende. Hekler du
fastere enn oppgitt heklefasthet, bruk tykkere
heklenål. Hekler du løsere, bruk tynnere
heklenål.

Heklefasthet:
19 fm med heklenål nr 3½ = 10 cm
Fell i begynnelsen av arbeidet
slik:
Hekle 1 kjm i stedet for 1 fm.
Fell i slutten av arbeidet slik:
La være å hekle de fm som skal
felles.
2 fm sammen:
Hekle 1 fm, men stopp når det er 2
løkker på nålen, hekle 1 fm i neste
fm, men stopp når det er 3 løkker
på nålen, ta et kast, og trekk
gjennom alle 3 løkkene samtidig.

Mønster:
1. rad: Hekle 2 fm, *stikk nålen i
neste fm, hold tråden under nålen
og løft venstre finger. Hent tråden
på baksiden av fingeren og trekk
forbi løkken og gjennom fm, det er
nå 2 løkker på nålen. Kast på
nålen, og trekk tråden gjennom de
resterende løkkene*, gjenta fra *-*
til det gjenstår 2 fm, hekle 2 fm.
2. rad: 1 fm i hver fm.
Gjenta 1. - 2. rad.
OBS! Pass på at løkkene blir ca
like store som tykkelsen på
pekefinger.
1. fm = 1 lm
Hele vesten hekles med en tråd
av hver kvalitet

For- og bakstykke:
Legg opp (115) 119 (123) 131
(137) 149 lm med heklenål nr 3½.
Hekle 1 fm i 2. lm fra nålen og i hver
av de neste lm = (114) 118 (122)
130 (136) 148 fm.
Hekle mønster til arbeidet måler
(16) 17 (18) 20 (22) 23 cm, slutt
med 1. rad.
Sett et merke i hver side med (29)
30 (31) 33 (35) 38 fm til hvert
forstykke og (56) 58 (60) 64 (66) 72
fm til bakstykke.
Hekle hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (56) 58 (60) 64 (66) 72 fm.
Hekle mønster og fell videre
annenhver rad 3,2,2,1 fm til
ermehull i hver side.
Hekle mønster til arbeidet måler
(25) 27 (29) 32 (35) 37 cm.
Fell til nakke ved å la være å hekle
de midterste (18) 18 (20) 22 (22) 24
fm, og hekle hver side ferdig for
seg.
Fell ytterligere 1 fm mot nakken =
(10) 11 (11) 12 (13) 15 fm til
skulder.
Hekle mønster til arbeidet måler
(28) 30 (32) 35 (38) 40 cm, slutt
med 2. rad.
Hekle den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (29) 30 (31) 33 (35) 38 fm.
Hekle mønster og fell til v-hals ved
å hekle 2 fm sammen i

begynnelsen av arbeidet på
annenhver rad, samtidig som det
felles til ermehull i siden som på
bakstykke.
Fortsett å felle til v-hals til det
gjenstår (10) 11 (11) 12 (13) 15 fm
til skulder.
Hekle til arbeidet måler (28) 30 (32)
35 (38) 40 cm, slutt med 2. rad.
Venstre forstykke:
Hekle det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt slik:
Fell til v-hals i slutten av raden ved
å hekle fm til det gjenstår 3 fm, 2 fm
sammen, 1 fm.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Hekle 1 kant med krepsemasker
langs forstykker og hals.
Hekle 1 kant med krepsemasker
rundt ermehull.
Sy i hekte der v-halsen starter.
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AURORA
Genser strikket ovenfra
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 68 (71) 77 (81) 86
cm
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 53
cm
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37)
40 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,
ALPAKKA
SILKE,
TYNN
MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Maisgul 2015: (150) 200 (250) 250
(300) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
25 masker mønster og 27 masker
glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm
Genseren strikkes ovenfra og
ned
Legg løst opp (88) 92 (92) 96 (100)
100 masker på rundpinne nr 2½ og
strikk (7) 7 (9) 9 (11) 11 omganger
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3, strikk 1
omgang glattstrikk, samtidig som
det økes (3) 6 (6) 9 (12) 12 masker
jevnt fordelt = (91) 98 (98) 105
(112) 112 masker.
Strikk diagram og øk som
diagrammet viser = (221) 238 (266)
285 (304) 304 masker.

Øk jevnt fordelt til (248) 264 (280)
300 (320) 340 masker og strikk
glattstrikk til arbeidet måler ca (10)
11 (12) 13 (14) 15 cm, målt fra etter
vrangbord.
Del arbeidet til ermer, for- og
bakstykke slik:
Sett et merke der omgangen
begynner. Sett et nytt merke etter
(50) 52 (56) 58 (62) 66 masker til
erme, (75) 81 (85) 93 (99) 105
masker til forstykke, (50) 52 (56) 58
(62) 66 masker til det andre erme,
og (73) 79 (83) 91 (97) 103 masker
til bakstykke.
OBS! Flytt eventuelt merketrådene
slik at mønsteret midtstilles midt på
forstykket.
Omgangen begynner ved et erme
på bakstykke.
Strikk neste omgang slik:
Sett (50) 52 (56) 58 (62) 66 masker
på en hjelpepinne til erme, legg opp
12 nye masker (= under erme),
strikk (75) 81 (85) 93 (99) 105
masker til forstykke, sett (50) 52
(56) 58 (62) 66 masker på en
hjelpepinne til det andre erme, legg
opp 12 nye masker (= masker
under erme) og strikk (73) 79 (83)
91 (97) 103 masker til bakstykke.
Strikk delene ferdig hver for seg.
For- og bakstykke:
= (172) 184 (192) 208 (220) 232
masker.
Strikk glattstrikk rundt på rundpinne
nr 3 til arbeidet måler (33) 37 (41)
44 (48) 49 cm, målt fra skulder.
Skift til rundpinne nr 2½ og strikk
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Ermer:
Ta maskene fra hjelpepinnen over
på strømpepinne nr 3, og legg opp
12 nye masker midt under erme =
(62) 64 (68) 70 (74) 78 masker.
Sett et merke midt under erme.
Strikk glattstrikk rundt, og fell 1
maske på hver side av merke ved
å strikke 2 rett sammen etter merke
og 2 vridd rett sammen før merke.
Gjenta fellingene hver 2½. cm til

det gjenstår (44) 46 (48) 50 (52) 54
masker.
Strikk til erme måler (22) 25 (28) 30
(33) 36 cm, eller (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm
før ønsket lengde.
Skift til strømpepinne nr 2½ og
strikk til slutt (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell løst av i vrangbord.
Strikk det andre erme på samme
måte.
Montering:
Sy sammen under ermene.
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BÅTMANN
Genser
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(2-4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (64) 70 (76) 81 (87) cm
Hel lengde: (32-34) 38 (42) 45 (46)
cm
Ermelengde: (26-28) 31 (34) 37
(40) 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)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 meter)
Garnmengde:
ALPAKKA
Natur 1012: (150) 150 (200) 200
(250) gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (50) 50 (100) 100
(100) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk og 20
masker diagram på pinne nr 7 =
10 cm
Hele genseren strikkes i dobbelt
garn med 1 tråd i ALPAKKA og
1 tråd i SILK MOHAIR.

For- og bakstykke:
Legg opp (90) 98 (106) 114 (122)
masker på rundpinne nr 7.
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet
måler (19-21) 24 (27) 29 (29) cm.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (44) 48 (52) 56 (60)
masker til hver del.

Fell (3) 5 (3) 5 (3) masker i hver
side til ermehull (= merkemaske +
(1) 2 (1) 2 (1) masker på hver side),
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (42) 44 (50) 52 (58) masker.
Strikk 2 pinner glattstrikk frem og
tilbake (1. pinne = rettsiden).
Strikk (1) 2 (1) 2 (1) masker
glattstrikk, diagram, over (40) 40
(48) 48 (56) masker (1) 2 (1) 2 (1)
masker glattstrikk.
Strikk med denne inndeling til
arbeidet måler (32-34) 38 (42) 45
(46) cm.
Fell stramt av (10) 10 (12) 12 (14)
masker i hver side til skulder
(skulderen skal måle ca (5) 5 (6) 6
(7) cm). Sett de resterende
maskene på en hjelpepinne til
nakke.
Forstykke:
= (42) 44 (50) 52 (58) masker.
Strikk som bakstykke, men når
arbeidet måler (28-30) 34 (38) 41
(42) cm, felles de midterste (10) 12
(14) 16 (18) maskene til hals.
Strikk hver side ferdig for seg.
Fell mot hals annenhver pinne
3,2,1 masker, masker som ikke går
opp i diagram strikkes i glattstrikk.
Strikk til arbeidet måler (32-34) 38
(42) 45 (46) cm. Fell stramt av de
resterende (10) 10 (12) 12 (14)
skuldermaskene (skulderen skal
måle ca (5) 5 (6) 6 (7) cm). Strikk
den andre siden på samme måte,
men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (20) 22 (24) 26 (28)
masker på strømpepinne nr 7 og
strikk 3 cm glattstrikk rundt. Sett et
merke rundt første maske =
merkemaske. Når arbeidet måler
ca 5 cm økes 1 maske på hver
side av merke-masken. Gjenta
økningene hver (5.-5½.) 5. (5½.)
5. (5½.) cm til i alt (30) 34 (36) 40
(42) masker.
Strikk til arbeidet måler (26-28) 31
(34) 37 (40) cm, eller ønsket
lengde.

Fell (3) 5 (3) 5 (3) masker midt
under erme (= merkemaske + (1) 2
(1) 2 (1) masker på hver side).
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell i hver side annenhver pinne 2
masker 1 gang, videre 1 maske (5)
6 (7) 7 (8) ganger, og til slutt 2
masker 2 ganger.
Fell de resterende (5) 5 (7) 9 (11)
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene. Sy i ermer.
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne, og ta med de
avsatte maskene på rundpinne nr
7.
Strikk (4) 4 (5) 5 (5) cm vrangbord
rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell løst av med rette og vrange
masker.
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FISKER
Mønstret genser med raglanfelling
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (63) 67 (72) 76 (81) 87
cm
Hel lengde: (35) 39 (43) 47 (51) 53
cm
Ermelende: (25) 28 (31) 34 (37) 40
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,
ALPAKKA
SILKE,
TYNN
MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Kitt 1015: (100) 150 (150) 200
(200) 250 gram
Oransje 3318: (50) 50 (100) 100
(100) 150 gram
Sjøgrønn 7024: (50) 50 (100) 100
(100) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 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
Tips! Når diagrammet strikkes blir
mønsteret finest hvis man passer
på å legge tråden bak arbeidet likt
hele tiden

For- og bakstykke:
Legg opp (170) 182 (194) 206
(218) 234 masker med kitt på
rundpinne nr 2½ og strikk (4) 4 (4)
5 (5) 5 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.

Skift til rundpinne nr 3 og strikk 1
omgang glattstrikk rundt. Sett et
merke i hver side med (85) 91 (97)
103 (109) 117 masker til hver del.
Strikk diagram til arbeidet måler
(23) 26 (29) 32 (35) 36 cm.
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) 52 (54) 56 (58) 60
masker med kitt på strømpepinne
nr 2½, og strikk (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Skift til strømpepinne nr 3
og strikk 1 omgang glattstrikk og
deretter diagram. Øk 1 maske på
hver side av merke når arbeidet
måler (6) 6 (6) 6 (6) 7 cm, og
deretter hver (4.) 4. (3½.) 3½. (3½.)
3½. cm til i alt (60) 64 (68) 72 (76)
80 masker.
Fell 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (258) 278 (298) 318
(338) 362 masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen
begynner ved et merke på
bakstykke.
Fortsett med diagram, samtidig
som det felles til raglan ved hvert
merke annenhver omgang slik:
Fellingene strikkes med den fargen
som passer i mønster, maskene på
hver side av merkene strikkes hele
tiden i kitt. Strikk *1 rett, 2 rett
sammen, strikk til 3 masker før
neste merke, ta 1 maske løs av, 1
rett, trekk den løse masken over, 1
rett*, gjenta fra *-* omgangen rundt
= 8 masker felt. Fortsett med
fellingene ytterligere (12) 14 (17)
19 (19) 21 ganger = (154) 158
(154) 158 (178) 186 masker.
Fell av de midterste (13) 15 (15) 17
(17) 19 maskene på forstykket til
hals. Strikk omgangen rundt. Klipp
av tråden og begynn på ny ved
halsen.
Pass på at raglanfellinger kommer
på rettsiden.
Strikk diagram frem og tilbake, og
fell videre 3 masker i hver

begynnelsen av hver pinne hele
tiden,
samtidig
som
raglanfellingene fortsetter som før
der det er mulig til det er felt i alt
(18) 20 (23) 25 (26) 28 ganger på
bakstykke.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (102) 106 (110) 112
(114) 116 masker med kitt på
rundpinne nr 2½. Masketallet må
være delelig med 2.
Strikk 2 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.

