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Her kommer sommer kolleksjonen vår til
baby og smårollinger. Vi har brukt lyse
og fine farger. det er fristende når denne
årstiden står for døren. Alt er strikkeT i
bomull og myke linblandinger, perfekt til
søte små når dagene blir lyse og varme!
Se etter Vanskelighetsgrad
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Nr 1

BUKSER
Bukser med snøring i livet
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(0-3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Livvidde: (45) 47 (51) 53 (56) 60 cm
Stussvidde: (49) 53 (56) 60 (64) 65 cm
Benlengde: (18) 22 (26) 30 (34) 42 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
DUO (55 % merinoull, 45 % bomull, 50
gram = ca 124 meter)
Garnalternativ:
ALPAKKA, SMART, PEER GYNT,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Varm brun 3543 eller Jeansblå 6033:
(100) 100 (150) 150 (200) 200 gram
Tilbehør:
Elastikk i passe lengde
Bomullsbånd til å trekke i livet
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

Begynn øverst i livet.
Legg opp (100) 104 (112) 116 (124)
132 masker på rundpinne nr 3. Strikk 7
omganger glattstrikk rundt, 1 omgang
vrang til brettekant.
Alle videre mål tas fra her.
Sett et merke rundt de 2 midterste
maskene midt foran.

Strikk
7
omganger
glattstrikk,
samtidig som det på 4. omgang
strikkes 2 hull til snor midt foran slik:
Strikk til 2 masker før merkemaskene,
1 kast, 2 rett sammen, strikk
merkemaskene rett, 2 rett sammen, 1
kast.
Skift til rundpinne nr 3½.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som det økes (8) 12 (12) 16 (16) 12
masker jevnt fordelt = (108) 116 (124)
132 (140) 144 masker.
Sett et merke i hver side med (54) 58
(62) 66 (70) 72 masker til hver del.
Sett et merke midt bak.
Strikk buksen høyere bak slik:
Strikk til 7 masker etter merke, vend, 1
kast, strikk 14 masker, vend, 1 kast.
Strikk på denne måten, men med 7
masker mer for hver gang til det er
vendt i alt (3) 3 (4) 4 (5) 5 ganger i hver
side, samtidig som kastet strikkes
sammen med neste maske for å unngå
hull.
Strikk til arbeidet måler (16) 17 (18) 19
(20) 21 cm, målt midt foran.
Fell de midterste 12 maskene på forog bakstykke og strikk hvert ben ferdig
for seg.
Ben:
= (42) 46 (50) 54 (58) 60 masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk rundt og fell 1 maske
på hver side av merke.
Gjenta fellingene hver (3.) 3. (3.) 3. (3.)
4. cm til det gjenstår (34) 36 (38) 40
(42) 44 masker.
Strikk til benet måler ca (14) 18 (21) 25
(28) 36 cm, eller (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm før
ønsket lengde.
Skift til strømpepinne nr 3.
Strikk (4) 4 (5) 5 (6) 6 cm vrangbord
rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Strikk det andre benet på samme
måte.
Montering:
Sy sammen de 12 maskene i skrittet.
Brett belegg mot vrangsiden, og sy til
med løse sting.
Trekk elastikk i livet.
Trekk bomullsbånd i livet.
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Nr 2

BOBLEROMPER
Romper med boblemønster på ermene
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(0-3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 53 (56) 59 (62) cm
Stussvidde: Ca (63) 67 (70) 74 (78) cm
Hel lengde: Ca (32) 35 (37) 43 (47) cm
Ermelengde: (14) 16 (21) 23 (27) cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN LINE (53 % bomull, 33 %
viskose, 14 % lin, 50 gram = ca 220
meter)
Garnmengde:
Pudder rosa 3511: (100) 100 (150) 150
(200) gram
Tilbehør:
5 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og
3
Heklenål nr 3 til hempe
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
25 masker boblemønster på pinne nr
2½ = 10 cm
Lang maske:
Stikk høyre hånds pinne gjennom 5.
underliggende maske på venstre
hånds pinne = under den vrange
masken. Strikk masken rett.
OBS! Hjelp til med å rakne de 4
maskene over for hver eneste lang
maske før det strikkes videre. Strekk
og dra litt i arbeidet når omgangen med
lange maske er strikket ferdig.

Boblemønster rundt:
1. omgang: Strikk rett.
2. omgang: Strikk *1 vrang, 3 rett*,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
3. – 5. omgang: Strikk rett.
6. omgang: Strikk *1 lang maske, 3
rett*, gjenta fra *-* omgangen rundt.
7. omgang: Strikk rett.
8. omgang: Strikk 2 rett, *1 vrang, 3
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 rett.
9. – 11. omgang: Strikk rett.
12. omgang: Strikk 2 rett, *1 lang
maske, 3 rett*, gjenta fra *-*, slutt med
1 rett.
Gjenta 1. – 12. omgang.
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Bakstykke:
Legg opp (20) 20 (22) 20 (24) masker
på rundpinne nr 3. Strikk glattstrikk
frem og tilbake innenfor 1 kantmaske i
hver side til arbeidet måler ca (3) 3 (4)
5 (5) cm.
Fortsett med glattstrikk, samtidig som
det legges opp 3 nye masker i slutten
på hver pinne i alt (8) 8 (9) 10 (10)
ganger i hver side = (68) 68 (76) 80
(84) masker.
6 mnd:
Strikk ytterligere 2 pinner, samtidig
som det legges opp 2 nye masker i
slutten på pinnene = 72 masker.
Sett maskene på en hjelpepinne.
Forstykke:
Legg opp (20) 20 (22) 20 (24) masker
på rundpinne nr 3. Strikk glattstrikk
frem og tilbake, samtidig som det
legges opp 3 nye masker i slutten på
hver pinne i alt (8) 8 (9) 10 (10) ganger
i hver side = (68) 68 (76) 80 (84)
masker.
6 mnd:
Strikk ytterligere 2 pinner, samtidig
som det legges opp 2 nye masker i
slutten på pinnene = 72 masker.
For- og bakstykke:
Sett alle maskene inn på samme
rundpinne nr 3 = (136) 144 (152) 160
(168) masker.
Sett et merke i hver side med (68) 72
(76) 80 (84) masker til hver del.
Strikk 1 omgang rett, samtidig som
det økes (34) 36 (38) 40 (42) masker
jevnt fordelt slik:
Strikk *4 masker, ta opp tråden mellom
2 masker og strikk den vridd rett*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = (170)
180 (190) 200 (210) masker.

Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler
(23) 25 (26) 31 (34) cm, målt fra
oppleggskant midt foran.
Fell (34) 36 (38) 40 (42) masker jevnt
fordelt på neste omgang slik:
Strikk *3 masker, 2 rett sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = (136)
144 (152) 160 (168) masker.
Fell 8 masker i hver side til ermehull og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (60) 64 (68) 72 (76) masker.
Strikk (0) 2 (2) 4 (6) pinner glattstrikk
frem og tilbake innenfor 1 kantmaske i
hver side.
Fell til raglan på neste pinne fra
rettsiden slik:
Strikk 1 kantmaske, 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 kantmaske.
Gjenta fellingene annenhver pinne
ytterligere (11) 12 (13) 14 (15) ganger
= (36) 38 (40) 42 (44) masker.
Del arbeidet midt på til splitt og strikk
hver side ferdig for seg.
Strikk med 1 kantmaske mot splitt og
fell til raglan annenhver pinne 5 ganger
til.
Fell de resterende (13) 14 (15) 16 (17)
maskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (60) 64 (68) 72 (76) masker.
Strikk og fell til raglan som på
bakstykke, til det er felt i alt (12) 13 (14)
15 (16) ganger og det gjenstår (36) 38
(40) 42 (44) masker.
Fell de midterste (10) 12 (14) 16 (18)
maskene til hals og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell til raglan ytterligere 5 ganger,
samtidig som det felles annenhver
pinne til hals 2,2,2,1,1 masker.
Alle maskene er felt.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (44) 48 (50) masker
på strømpepinne nr 2½. Strikk 4
omganger rett, 1 omgang vrang til
brettekant og 4 omganger rett.
Alle videre mål tas fra brettekant.
Fortsett med strømpepinne nr 2½,
strikk 1 omgang rett, samtidig som det
økes jevnt fordelt til (44) 48 (52) 56
(60) masker.
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Strikk boblemønster rundt, men
begynn med 2. omgang og strikk til
erme måler ca (14) 16 (21) 23 (27) cm,
eller ønsket lengde.
Fell 7 masker midt under erme (= 1.
maske på omgangen og 3 masker til
hver side).
Strikk videre frem og tilbake, men pass
på at lang maske strikkes på rettsiden.
Fell til raglan fra rettsiden slik:
Ta 1. maske løs av som om den skulle
strikkes rett, 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.
Strikk boblemønster som før og
gjenta raglanfellingene vekselvis hver
2. og 4. pinne ytterligere (15) 16 (18)
19 (21) ganger.
Fell de resterende (5) 7 (7) 9 (9)
maskene.
Ermetoppen måler ca (9) 10 (11) 12
(13) cm.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy ermene til for- og bakstykke
innenfor 1 maske.
Sy sammen under ermene.
Sy sammen rillekantene nede på
ermene kant i kant.
Halskant:
Begynn midt bak og strikk opp masker
langs halsen på rundpinne nr 2½, i alt
ca (76) 80 (84) 88 (92) masker.
Strikk 4 pinner glattstrikk og 1 pinne
rett fra vrangsiden til brettekant. Strikk
4 pinner glattstrikk til belegg.
Fell løst av med rette masker.
Hekle hempe av 4 lm til knapphull midt
på kanten i den ene side.
Sy i knapp i den andre siden.
Benkant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne langs et ben, ca (71) 75
(79) 83 (85) masker på rundpinne nr
2½. Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 4 pinner glattstrikk og 1 pinne
rett fra vrangsiden til brettekant. Strikk
4 pinner vrangbord 1 rett, 1 vrang til
belegg.
Fell av i vrangbord.
Strikk på samme måte langs det andre
benet.
Knappekant:
Strikk opp 1 maske i hver maske langs
bakstykkets
oppleggskant
og
benkanter, ca (25) 25 (27) 29 (31)
masker på rundpinne nr 2½.
Masketallet må være delelig med 2+1.
Strikk som benkant.

Knapphullskant:
Strikk som knappekant, men med 4
knapphull jevnt fordelt på 2. og 8. pinne
(gjennom begge lag).
Knapphull: 1 kast, 2 sammen.
Brett belegg mot vrangsiden og sy pent
til med skjulte sting.
Sy i knapper.

Nr 3

SHORTS
Shorts
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(3) 6 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Livvidde: (44) 45 (49) 53 (56) cm
Benlengde: ca (5) 6 (6) 7 (8) cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull, 50
gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Marine 6073: (100) 100 (100) 150
(150) gram
Tilbehør:
Elastikk i passe lengde
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

Begynn øverst i livet.
Legg opp (96) 100 (108) 116 (124)
masker på rundpinne nr 3, og strikk 3
cm glattstrikk rundt, og 1 omgang
vrang til brettekant.
Skift til rundpinne nr 3½, og strikk
ytterligere 3 cm glattstrikk.
Sett et merke midt bak.
Strikk buksen høyere bak slik:
Begynn ved merke og strikk 6 masker,
vend, 1 kast, strikk 12 masker, vend, 1
kast, strikk til 6 masker etter forrige
vending, samtidig som kastet strikkes
sammen med neste maske (for å
unngå hull). Gjenta vendingene i alt (3)
3 (3) 4 (4) ganger i hver side.
Sett et merke i hver side med (48) 50
(54) 58 (62) masker til hver del.
Fortsett med glattstrikk over alle
maskene, samtidig som det økes 1
maske på hver side av sidemerkene
annenhver omgang i alt (2) 2 (3) 3 (3)
ganger = (104) 108 (120) 128 (136)
masker.
Strikk til arbeidet måler ca (15) 16 (17)
18 (19) cm, målt midt foran.
Sett et merke rundt 2 masker midt
foran og midt bak.
Øk 1 maske på hver side av merke
midt foran og midt bak annenhver
omgang i alt (4) 4 (4) 5 (5) ganger =
(120) 124 (136) 148 (156) masker.
Del arbeidet midt foran og midt bak, og
strikk hvert ben ferdig for seg på
strømpepinne nr 3½ = (60) 62 (68)74
(78) masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk (3) 4 (4) 5 (5) cm glattstrikk
rundt, samtidig som det felles 1
maske på hver side av merke,
annenhver omgang i alt (3) 3 (4) 5 (5)
ganger = (54) 56 (60) 64 (68) masker.
Fell på siste omgang (14) 14 (14) 16
(18) masker jevnt fordelt = (40) 42 (46)
48 (50) masker.
Skift til strømpepinne nr 3, og strikk 2
cm vrangbord 1 vridd rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Strikk det andre benet på samme
måte.
Montering:
Sy sammen i skrittet.
Brett belegget mot vrangsiden og sy
løst til, men la det gjenstå en åpning til
elastikk.
Trekk elastikk i løpegangen.
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Nr 4

BOBLESETT
Jakke med boblemønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(0-3) 6 mnd (1) 2 år
Plaggets mål:
Overvidde: (49) 54 (58) 62 cm
Hel lengde: (23) 25 (30) 35 cm
Ermelengde: (13) 15 (21) 23 cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Korngul 2124: (100) 100 (150) 150
gram
Tilbehør:
(6) 6 (7) 8 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½ og 3
Strømpepinne nr 2½
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
25 masker boblemønster på pinne nr
2½ = 10 cm
Lang maske:
Stikk høyre hånds pinne gjennom 5.
underliggende maske på venstre
hånds pinne = under den vrange
masken. Strikk masken rett.
OBS! Hjelp til med å rakne de 4
maskene over for hver eneste lang
maske før det strikkes videre. Strekk
og dra litt i arbeidet når omgangen med
lange maske er strikket ferdig.

Boblemønster rundt:
1. omgang: Strikk rett.
2. omgang: Strikk *1 vrang, 3 rett*,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
3. – 5. omgang: Strikk rett.
6. omgang: Strikk *1 lang maske, 3
rett*, gjenta fra *-* omgangen rundt.
7. omgang: Strikk rett.
8. omgang: Strikk 2 rett, *1 vrang, 3
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 rett.
9. – 11. omgang: Strikk rett.
12. omgang: Strikk 2 rett, *1 lang
maske, 3 rett*, gjenta fra *-*, slutt med
1 rett.
Gjenta 1. – 12. omgang.
Boblemønster frem og tilbake:
1. pinne: (= rettsiden) Strikk *1 vrang,
3 rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang.
2. – 4. pinne: Strikk glattstrikk.
5. pinne: Strikk *1 lang maske, 3 rett*,
gjenta fra *-* slutt med 1 lang maske.
6. pinne: Strikk glattstrikk.
7. pinne: Strikk 2 rett, *1 vrang, 3 rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang, 2 rett.
8. – 10. pinne: Strikk glattstrikk.
11. pinne: Strikk 2 rett, *1 lang
maske, 3 rett*, gjenta fra *-*, slutt med
1 lang maske, 2 rett.
12. pinne: Strikk glattstrikk.
Gjenta 1. – 12. omgang.
Kantmaske strikkes hele tiden rett

For- og bakstykke:
Legg opp (132) 144 (156) 168 masker
på rundpinne nr 2½ og strikk 5 pinner
rett frem og tilbake = 3 riller (1. pinne =
vrangsiden).
Sett et merke i hver side slik:
Strikk (62) 68 (74) 80 masker
(forstykke), sett et merke, strikk (66) 72
(78) 84 masker (bakstykke), sett et
merke, strikk 4 masker (forstykke).
Skift til rundpinne nr 3 og strikk
glattstrikk frem og tilbake til arbeidet
måler (13) 14 (18) 21 cm.
Fell 8 masker i hver side til ermehull (=
4 masker på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (58) 64 (70) 76 masker.
Strikk (2) 2 (0) 2 pinner glattstrikk frem
og tilbake innenfor 1 kantmaske i hver
side.
Fell til raglan på neste pinne fra
rettsiden slik:
Strikk 1 kantmaske, 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 kantmaske.

Gjenta fellingene annenhver pinne
ytterligere (14) 16 (17) 19 ganger.
Fell de resterende (28) 30 (34) 36
maskene.
Forstykke:
= (58) 64 (70) 76 masker.
Strikk og fell til raglan som på
bakstykke, til det er felt i alt (10) 11 (13)
15 ganger og det gjenstår (38) 42 (44)
46 masker.
Fell de midterste (12) 14 (16) 18
maskene til hals og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell til raglan ytterligere 5 ganger,
samtidig som det felles annenhver
pinne til hals 2,2,2,1,1 masker.
Fell de resterende (0) 1 (1) 1 maskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (44) 48 masker på
rundpinne nr 2½ og strikk 5 pinner rett
frem og tilbake = 3 riller (1. pinne =
vrangsiden).
Skift til strømpepinne nr 3, strikk 1
omgang rett, samtidig som det økes
jevnt fordelt til (44) 48 (52) 56 masker.
Strikk boblemønster rundt, men
begynn med 2. omgang og strikk til
erme måler ca (13) 15 (21) 23 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 7 masker midt under erme (= 1.
maske på omgangen og 3 masker på
hver side).
Strikk videre frem og tilbake, men pass
på at lang maske strikkes på rettsiden.
Fell til raglan fra rettsiden slik:
1 rett, ta 1 maske løs av som om den
skulle strikkes rett, 1 rett, trekk den
løse masken over, strikk til det gjenstår
3 masker, slutt med 2 rett sammen, 1
rett.
Strikk boblemønster som før og
gjenta raglanfellingene vekselvis hver
2. og 4. pinne ytterligere (15) 16 (18)
19 ganger.
Fell de resterende (5) 7 (7) 9 maskene.
Ermetoppen måler ca (9) 10 (10) 12
cm.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy ermene til for- og bakstykke
innenfor 1 maske, men ikke langs
venstre side på forstykke.
Sy sammen under ermene.
Sy sammen rillekantene nede på
ermene kant i kant.
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Halskant:
Strikk opp masker langs halsen på
rundpinne nr 2½, i alt ca (74) 78 (82)
86 masker.
Strikk 5 pinner rett.
Fell av med rette masker.
Venstre forkant jente/ høyre gutt:
Strikk opp ca (65) 70 (82) 94 masker
på rundpinne nr 2½ langs forkant og
halskant. Strikk som hals.
Høyre forkant jente/ venstre gutt:
Strikk på samme måte, men med (6) 6
(7) 8 knapphull jevnt fordelt på 2.
pinne.
Det nederste ca 1½ cm fra
oppleggskant, og det øverste midt på
halskanten.
Knapphull: Strikk 2 rett sammen, 1
kast, 2 vridd rett sammen. På neste
pinne strikkes 1 rett og 1 vridd rett i
kastet.
Sy i knapper.

KYSE
Kyse med boblemønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(0-3) 6 mnd (1) 2 år
Garnmengde:
Korngul 2124: 50 gram alle størrelser
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½
Strømpepinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm
25 masker boblemønster på pinne nr
2½ = 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Begynn ved ansiktet.
Legg opp (67) 75 (83) 91 masker på
rundpinne nr 2½ og strikk 7 pinner rett
frem og tilbake = 4 riller (1. pinne =
vrangsiden).

Strikk boblemønster innenfor 1
kantmaske i hver side til arbeidet måler
ca (11) 12 (13) 14 cm, målt fra
oppleggskant, slutt med 5. eller 11.
pinne, samtidig som kantmaskene
felles på siste pinne. = midt bak.
Skift til strømpepinne nr 3. Ta arbeidet
sammen, og strikk 1 omgang rett,
samtidig som det økes jevnt fordelt til
(72) 80 (88) 96 masker.
Omgangen begynner midt bak.
Fell på neste pinne slik:
Strikk *6 rett, 2 rett sammen*, gjenta
fra *-* omgangen rundt = (63) 70 (77)
84 masker.
Strikk 2 omganger uten felling og fell
på neste pinne slik:
Strikk *5 rett, 2 rett sammen*, gjenta
fra *-* omgangen rundt = (54) 60 (66)
72 masker.
Fortsett med fellinger annenhver
omgang, men med 1 maske mindre
mellom
fellingene
for
hver
fellingsomgang til det gjenstår (9) 10
(11) 12 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom
maskene og fest den godt.
Montering:
Kant langs halsen:
Strikk opp ca (59) 67 (71) 77 masker
langs halsen på rundpinne nr 2½ fra
rettsiden, og legg opp 9 nye masker på
slutten av pinnen til knapphullskant.
Strikk 7 pinner rett, samtidig som det
på 5. pinne (= vrangsiden) strikkes
knapphull slik:
Strikk 3 masker, 1 kast, 2 rett sammen.
Fell av.
Sy i knapp.

BLEIEBUKSE
Bleiebukse med boblemønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(0-3) 6 mnd (1) 2 år
Plaggets mål:
Stussvidde: Ca (47) 52 (58) 62 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garnmengde:
Korngul 2124: (50) 100 (100) 100 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
25 masker boblemønster på pinne nr
2½ = 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Bakstykke:
Begynn i skrittet.
Legg opp (20) 22 (26) 28 masker på
strømpepinne nr 3. Strikk 3 pinner
glattstrikk innenfor 1 kantmaske i hver
side. Fortsett med glattstrikk, samtidig
som det legges opp 2 nye masker i
slutten på hver pinne til i alt (64) 70 (78)
84 masker.
Legg arbeidet til side og strikk
forstykke.
Forstykke:
Legg opp (20) 22 (26) 28 masker på
strømpepinne nr 3. Strikk (11) 9 (13)
15 pinner glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side. Øk
deretter 1 maske i hver side annenhver
pinne (2) 4 (2) 4 ganger = (24) 30 (30)
36 masker.
Legg deretter opp 4 masker i slutten på
hver pinne i alt (5) 5 (6) 6 ganger i hver
side = (64) 70 (78) 84 masker.
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For- og bakstykke:
Sett alle maskene inn på rundpinne nr
2½ = (128) 140 (156) 168 masker.
Sett et merke i hver side, og et merke
midt foran og midt bak. Strikk ca (9) 10
(11) 12 cm boblemønster rundt, slutt
med 6. eller 12. omgang.
Skift til rundpinne nr 3.
Fortsett med glattstrikk og strikk
buksen høyere bak slik: Strikk til 6
masker etter merke midt bak, vend, 1
kast, strikk 12 masker tilbake, vend, 1
kast, strikk til 6 masker etter siste
vending, samtidig som kastet strikkes
sammen med neste maske for å unngå
hull. Fortsett på samme måte med 6
masker mer for hver vending i alt 4
ganger i hver side.
Sett et merke rundt de 2 midterste
maskene midt foran.
Skift til rundpinne nr 2½ og strikk
brettekant slik:
Strikk 9 omganger glattstrikk rundt,
samtidig som det på 5. omgang
strikkes 2 hull til snor midt foran slik:
Strikk til 2 masker før merkemaskene,
1 kast, 2 rett sammen, strikk
merkemaskene rett, 2 rett sammen, 1
kast.
Slutt med 1 omgang vrang til
brettekant og 10 omganger vrangbord
1 rett, 1 vrang til belegg. Fell løst av i
vrangbord.
Montering:
Sy sammen oppleggskant på for- og
bakstykke.
Brett brettekant i livet mot vrangsiden
og sy løst til med skjulte sting.
Kant rundt bena:
Strikk opp ca (58) 62 (68) 74 masker (1
maske i hver maske/pinne, men hopp
over hver 4. maske/pinne) rundt bena
på strømpepinne nr 2½.
Masketallet må være delelig med 2.
Strikk 5 omganger vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Tvinn en snor og trekk den gjennom
løpegang i livet.

Nr 5

VINTAGEROMPER
Vintageromper med striper
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(3) 6-9 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (47) 52 (58) 62 (65) cm
Stussvidde: (52) 56 (62) 67 (70) cm
Hel lengde: ca (37) 39 (43) 46 (49) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Støvet petrol 6822: (100) 150 (150)
150 (200) gram
Natur 1012: 50 gram alle størrelser
Tilbehør:
4 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3
Heklenål nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Legg opp (196) 208 (224) 236 (244)
masker med støvet petrol på
rundpinne nr 3, og strikk 3 omganger
vrangbord rundt 1 vridd rett, 1 vrang.
Sett et merke på hver side av 30
masker midt på forstykke og 30
masker midt på bakstykke til kiler.

Fortsett med 2 omganger vrangbord
som før samtidig som det strikkes 3
knapphull jevnt fordelt over forstykkets
kilemasker.
Strikk glattstrikk rundt, samtidig som
det felles i kilemaskene slik: *Strikk til
merke, ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk
den løse masken over, strikk 26 rett, 2
rett sammen*, gjenta fra *-*.
Strikk 1 omgang uten felling.
Fortsett med fellingene annenhver
omgang med 2 masker mindre mellom
fellingene, til det gjenstår 2 masker
mellom merkene = (140) 152 (168) 180
(188) masker.
Sett et merke i hver side med (70) 76
(84) 90 (94) masker til hver del.
Strikk videre til arbeidet måler ca (20)
21 (23) 25 (27) cm, målt midt foran.
Strikk buksen høyere bak slik:
Strikk til det gjenstår 9 masker over
bakstykkets masker, vend, 1 kast,
strikk til det gjenstår 9 masker i den
andre siden, *vend, 1 kast, strikk til 9
masker før forrige vending*, gjenta fra
*-* til det er vendt i alt 4 ganger i hver
side. Strikk 1 omgang glattstrikk rundt
over alle maskene, samtidig som
kastene strikkes sammen med neste
maske før å unngå hull.
Strikk 2 omganger vrangbord rundt 1
vridd rett, 1 vrang. Strikk en hullrad
slik: *2 rett sammen, 1 kast*, gjenta fra
*-* omgangen rundt. Strikk ytterligere 2
omganger vrangbord.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som det felles 12 masker jevnt fordelt
= (128) 140 (156) 168 (176) masker.
Strikk *6 omganger glattstrikk med
støvet petrol, skift til natur, strikk 1
omgang
glattstrikk,
1
omgang
vrangbord 1 rett, 1 vrang*, gjenta fra ** til i alt 3 striper i natur.
Fell 4 masker i hver side til ermehull (=
2 masker på hver side av merkene).

Ermekant:
Legg opp (46) 50 (54) 58 (62) masker
på strømpepinne nr 3, og strikk 5
omganger vrangbord rundt 1 vridd rett,
1 vrang.
Fell 4 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk en
ermekant til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermekantene inn på for- og
bakstykke = (204) 224 (248) 268 (284)
masker.
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Sett et merke i hver sammenføyning.
Fortsett med mønster som før over alle
masker, og fell til raglan ved hvert
merke ved å strikke 2 rett sammen
etter hvert merke og 2 vridd rett
sammen før hvert merke = 8 masker
felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang
ytterligere (8) 10 (13) 14 (15) ganger =
(132) 136 (136) 148 (156) masker.
Klipp av tråden. Del arbeidet midt på
bakstykke til splitt. Strikk frem og
tilbake innenfor 1 kantmaske i hver
side, pass på at raglanfellingene
kommer på rettsiden.
Fortsett med mønster og fell til raglan
ytterligere (6) 6 (6) 7 (8) ganger = (84)
88 (88) 92 (92) masker.
Fell jevnt fordelt til (63) 67 (69) 71 (73)
masker.
Strikk 5 omganger vrangbord frem og
tilbake fra rettsiden slik: 1 kantmaske,
*1 vridd rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 vridd rett, 1 kantmaske. På
vrangsiden slik: 1 kantmaske, *1 vridd
vrang, 1 rett*, gjenta fra *-* slutt med 1
vridd vrang, 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Hekle 1 rad fm langs splitten bak, og
hekle 3 hemper til knapphull.
Tvinn en passe lang snor og trekk i
livet.
Sy i knapper.

Nr 6

BLOMSTERJAKKE
Jakke med rundfelling
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (51) 54 (57) 63 (66) 69 cm
Hel lengde: (24) 26 (28) 30 (34) 38 cm
Ermelengde: (13) 15 (17) 21 (24) 27
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT

Bærestykke:
Legg opp (75) 79 (83) 87 (91) 95
masker med natur på rundpinne nr 2½
og strikk 3 cm vrangbord frem og
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden) 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* slutt med 1 kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3.
Legg opp 5 nye masker i slutten av
pinnen til oppklippsmasker, som ikke
er med i mønster eller oppgitt
masketall.
Strikk diagram rundt, og øk som
diagrammet viser = (177) 201 (209)
233 (249) 273 masker.
Del arbeidet til ermer, for- og
bakstykke ved pil for valgt størrelse
slik:
Strikk (28) 32 (32) 36 (40) 40 masker
til forstykke, sett (32) 40 (40) 44 (48) 56
masker på en hjelpepinne til erme,
legg opp 8 masker, strikk (57) 57 (65)
73 (73) 81 masker til bakstykke, sett
(32) 40 (40) 44 (48) 56 masker på en
hjelpepinne til erme, legg opp 8
masker, strikk (28) 32 (32) 36 (40) 40
masker til forstykke.

NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Natur 1012: (100) 100 (100) 100 (150)
150 gram
Korngul 2124: 50 gram alle størrelser
Olivengrønn 9336: 50 gram alle
størrelser
Lys korall 4007: 50 gram alle størrelser
Støvet petrol 6822: 50 gram alle
størrelser
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper
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
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For- og bakstykke:
= (129) 137 (145) 161 (169) 177
masker.
Forsett med diagram rundt, uten
økning, til arbeidet måler ca (21) 23
(25) 27 (31) 35 cm, målt fra øverst på
skulder, slutt med en hel mønsterbord.
Fell oppklippsmaskene og strikk 3 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 = (40) 48 (48)
52 (56) 64 masker.
Sett et merke midt under erme.
Fortsett med diagram, og fell 1 maske
på hver side av merke ca hver (3.) 2.
(3.) 3. (3.) 2. cm til det gjenstår (34) 36
(40) 42 (44) 46 masker.
Strikk til erme måler (10) 12 (14) 18
(21) 24 cm, eller 3 cm før ønsket
lengde, slutt med en hel mønsterbord.
Skift til strømpepinne nr 2½, og strikk 3
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Strikk det andre erme på samme måte.

Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer midt foran
på hver side av oppklippsmaskene, 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 natur på
rundpinne nr 2½, ca (61) 67 (73) 79
(87) 95 masker.
Masketallet må være delelig med 2+1.
Strikk 3 cm vrangbord som på for- og
bakstykke.
Fell av i vrangbord.
Høyre forkant jente/venstre forkant
gutt:
Strikk på samme måte, men med (5) 5
(6) 6 (7) 7 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 natur 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 7

Nr 8

FLETTETEPPE

BOBLETEPPE

Teppe med små fletter
Oppskrift: Liv Stangeland

Babyteppe med boblemønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
Ca 100 X 100 cm

Størrelse:
Ca 80 x 100 cm

Garn:
MANDARIN GRANDE (100 % bomull,
50 gram = ca 56 meter)

Garn:
MANDARIN GRANDE (100 % bomull,
50 gram = ca 56 meter)

Garnmengde:
Natur 1012: 900 gram

Garnmengde:
Pudder rosa 3511: 750 gram

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4½

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

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 5 = 10
cm

Strikkefasthet:
14 masker boblemønster på pinne nr
4½ = 10 cm

Kantmaske strikkes hele tiden rett

Lang maske:
Stikk høyre hånds pinne gjennom 5.
underliggende maske på venstre
hånds pinne = under den vrange
masken. Strikk masken rett.
OBS! Hjelp til med å rakne de 4
maskene over for hver eneste lang
maske før det strikkes videre. Strekk
og dra litt i arbeidet når omgangen med
lange maske er strikket ferdig.

Legg opp 180 masker på rundpinne nr
5 og strikk diagram frem og tilbake
slik: (1. pinne = vrangsiden) 1
kantmaske, 2 vrang, *2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
Strikk til arbeidet måler 100 cm, slutt
med helt diagram.
Fell av.

Boblemønster frem og tilbake:
1. pinne: (= rettsiden) Strikk *1 vrang,
3 rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang.
2. – 4. pinne: Strikk glattstrikk (= vrang
på vrangsiden og rett på rettsiden).
5. pinne: Strikk *1 lang maske, 3 rett*,
gjenta fra *-* slutt med 1 lang maske.
6. pinne: Strikk glattstrikk.
7. pinne: Strikk 2 rett, *1 vrang, 3 rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang, 2 rett.
8. – 10. pinne: Strikk glattstrikk.
11. pinne: Strikk 2 rett, *1 lang
maske, 3 rett*, gjenta fra *-*, slutt med
1 lang maske, 2 rett.
12. pinne: Strikk glattstrikk.
Gjenta 1. – 12. omgang.
Kantmasker strikkes hele tiden rett
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Legg opp 113 masker på rundpinne nr
4½ og strikk 3 pinner rett (1. pinne =
vrangsiden).
Strikk boblemønster frem og tilbake
innenfor 2 kantmasker i hver side til
arbeidet måler ca 100 cm, slutt med 5.
pinne.
Strikk 3 pinner rett og fell løst av med
rette masker fra rettsiden.

Nr 9

LUCIAKJOLE
Kjole med krage
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(6) mnd 1 (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (54) 57 (59) 64 cm
Hel lengde: (38) 41 (44) 47 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN LINE (53 % bomull, 33 %
viskose, 14 % lin, 50 gram = ca 220
meter)
Garnmengde:
Støvet lys blå 7521: (150) 200 (200)
250 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
29 masker glattstrikk på pinne nr 2½ =
10 cm
Øk 1 maske: Ta opp tråden mellom to
masker og strikk den vridd rett.
Kantmaske strikkes hele tiden rett
Rille frem og tilbake:
Strikk 2 pinner rett
Rille rundt:
Strikk 1 omgang vrang, 1 omgang rett
Begynn oppe på forstykke.
Legg opp (30) 34 (36) 38 masker på
rundpinne nr 2½, og strikk 1 pinne
vrang fra vrangsiden.
Sett et merke rundt (9.) 10. (10.) 10. og
(22.) 25. (27.) 29. maske.

Fortsett frem og tilbake slik:
1. pinne: (fra rettsiden) Strikk
glattstrikk, samtidig som det økes 1
maske innenfor 1 kantmaske i hver
side, strikk og lag et kast på hver side
av merkene = 6 masker økt.
2.-4. pinne: Strikk glattstrikk innenfor 1
kantmaske i hver side.
Gjenta 1.-4. pinne til i alt (72) 76 (78)
86 masker. Legg arbeidet til side etter
siste økning, og strikk bakstykke på
samme måte.
For og bakstykke:
Strikk de 2 delene sammen med 1
omgang rett, samtidig som det legges
opp 7 nye masker mellom stykkene =
(158) 166 (170) 186 masker.
Sett et merke rundt den midterste
masken i hver side med (78) 82 (84) 92
masker mellom merkene, og det er i alt
6 merker.
Fortsett med glattstrikk rundt og kast
på hver side av merkemaskene hver 4.
omgang som før til arbeidet måler ca
(31) 34 (37) 40 cm.
Strikk 7 pinner rett frem og tilbake (=
riller).
Fell av.
Krage:
Legg opp (87) 90 (93) 96 masker på
rundpinne nr 2½, og strikk 6 pinner rett
frem og tilbake.
Fortsett rundt med økning slik:
1. omgang: *1 rett, 1 kast, 2 rett, 1
kast*, gjenta fra *-* omgangen rundt =
(145) 150 (155) 160 masker.
2.-4. omgang: Strikk glattstrikk.
5. omgang: Strikk *1 rett, 1 kast, 4 rett,
1 kast*, gjenta fra *-* omgangen rundt
= (203) 210 (217) 224 masker.
6.-8. omgang: Strikk glattstrikk.
Gjenta økningene hver 4. omgang med
2 masker mer i hvert felt med rette
masker til i alt (377) 390 (403) 416
masker.
Strikk 3 omganger glattstrikk.
Øk deretter som før, samtidig som det
strikkes 1 kast i midten av hvert felt
med rette masker = (464) 480 (496)
512 masker.
Strikk 3 pinner rett frem og tilbake.
Fell løst av.
Montering:
Sy sammen rillekantene.
Sy kragen til for- og bakstykke i
overgangen
mellom
riller
og
hullmønster.
Tvinn en snor og trekk gjennom
hullraden i halsen.
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Nr 10

BLEIEBUKSE
Bleiebukse i perlestrikk
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(3) 6 (9) mnd 1 (2) 4 år
Plaggets mål:
Livvidde: (44) 47 (50) 52 (55) 58 cm
Stussvidde: ca (55) 58 (62) 65 (69) 72
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Maisgul 2015: 100 gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
29 masker perlestrikk på pinne nr 2½ =
10 cm
Perlestrikk rundt:
1. omgang: *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra
*-* omgangen rundt.
2. omgang: Strikk rett over vrang og
vrang over rett.
Gjenta 2. omgang.
Perlestrikk frem og tilbake:
1. pinne: *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra ** slutt med 1 rett.
2. pinne: Strikk rett over vrang og
vrang over rett.
Gjenta 2. pinne.

For- og bakstykke:
Legg opp (128) 136 (144) 152 (160)
168 masker på rundpinne nr 2½, og
strikk 9 omganger glattstrikk rundt, 1
omgang vrang til brettekant.

Sett et merke rundt de 2 midterste
maskene midt foran.
Strikk 9 omganger glattstrikk rundt,
samtidig som det på 5. omgang
strikkes 2 hull til snor midt foran slik:
Strikk til 2 masker før merkemaskene,
1 kast, 2 rett sammen, strikk
merkemaskene rett, 2 rett sammen, 1
kast.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som det økes (32) 32 (36) 36 (40) 40
masker jevnt fordelt = (160) 168 (180)
188 (200) 208 masker.
Sett et merke rundt 1 maske i hver side
og midt bak.
Strikk perlestrikk frem og tilbake og
strikk buksen høyere bak slik:
Strikk til 8 masker etter merke midt
bak, vend, 1 kast, strikk 17 masker,
vend, 1 kast, strikk 8 masker mer for
hver vending, i alt 4 ganger i hver side,
samtidig som kastet strikkes sammen
med neste maske for å unngå hull.
Strikk perlestrikk til merke i siden og
begynn omgangen på ny.
OBS! Dette er nå omgangens
begynnelse. For å unngå at perlestrikk
vrir seg er det viktig at omgang hele
tiden starter på samme sted. Det vil si
at det sluttes og begynnes hver
omgang med lik maske.
Fortsett med perlestrikk rundt til
arbeidet måler (12) 13 (14) 15 (16) 17
cm, målt midt foran fra brettekanten.
Fell (24) 24 (28) 28 (32) 32 masker
jevnt fordelt = (136) 144 (152) 160
(168) 176 masker.
TIPS! Fell ved å strikke 3 vrang
sammen, det blir fineste når det
strikkes videre med perlestrikk.
Fell merkemasken i sidene og strikk
hver del ferdig for seg.
Forstykke:
= (67) 71 (75) 79 (83) 87 masker.
Strikk perlestrikk frem og tilbake og
fell 3 masker i begynnelsen av hver
pinne i alt (8) 9 (9) 10 (11) 11 ganger i
hver side = (19) 17 (21) 19 (17) 21
masker.
La maskene være på en hjelpepinne.
Bakstykke:
= (67) 71 (75) 79 (83) 87 masker.
Strikk perlestrikk frem og tilbake og
fell 3 masker i begynnelsen av hver
pinne i alt (8) 9 (9) 10 (11) 11 ganger i
hver side = (19) 17 (21) 19 (17) 21
masker.
Strikk (3) 3 (4) 5 (5) cm perlestrikk.
La maskene være på en hjelpepinne.

Montering:
Strikk eller mask maskene sammen i
skrittet.
Benkant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne langs et ben på
rundpinne nr 2½, ca (58) 62 (66) 70
(74) 78 masker. Masketallet må være
delelig med 2.
Strikk 9 omganger glattstrikk rundt, og
1 omgang vrang til brettekant.
Slutt med 9 omganger vrangbord 1
rett, 1 vrang til belegg.
Fell av i vrangbord.
Strikk på samme måte rundt det andre
benet.
Brett belegg mot vrangsiden og sy til
med skjulte sting.
Tvinn en snor og trekk den gjennom
løpegang i livet.

Nr 11

SOMMERDRAKT
Sommerdrakt med rundfelling
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (58) 60 (62) cm
Stussvidde: (60) 62 (64) cm
Benlengde: (28) 32 (40) 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: (250) 250 (300)
gram
Tilbehør:
1 glidelås i passe lengde
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.
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Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk og 24 masker
mønster på pinne nr 4 = 10 cm
Buksedrakten
strikkes
med
vrangsiden ut opp til bærestykket
og vrenges
Smock A:
Tell 6 masker inn på venstre pinne, og
stikk høyre pinne mellom denne og
neste maske, ta tråden på pinnen og
trekk den gjennom arbeidet (men la
maskene ytterst på venstre pinne være
på pinnen). Strikk 2 vrang sammen, 3
vrang, 1 rett (du er nå der høyre pinne
ble stukket igjennom).
Smock B:
Tell 6 masker inn på venstre pinne, og
stikk høyre pinne mellom denne og
neste maske, ta tråden på pinnen og
trekk den gjennom arbeidet (men la
maskene ytterst på venstre pinne være
på pinnen). Strikk 2 vrang sammen, 1
vrang, 2 vrang sammen, 1 rett (du er
nå der høyre pinne ble stukket
igjennom)
= 1 maske felt.
Smock C:
Tell 5 masker inn på venstre pinne, og
stikk høyre pinne mellom denne og
neste maske, ta tråden på pinnen og
trekk den gjennom arbeidet (men la
maskene ytterst på venstre pinne være
på pinnen). Strikk 2 vrang sammen, 2
vrang, 1 rett (du er nå der høyre pinne
ble stukket igjennom).
Smock D:
Tell 5 masker inn på venstre pinne, og
stikk høyre pinne mellom denne og
neste maske, ta tråden på pinnen og
trekk den gjennom arbeidet (men la
maskene ytterst på venstre pinne være
på pinnen). Strikk 2 vrang sammen, 2
vrang, sammen, 1 rett (du er nå der
høyre pinne ble stukket igjennom) = 1
maske felt.
Smock E:
Tell 4 masker inn på venstre pinne, og
stikk høyre pinne mellom denne og
neste maske, ta tråden på pinnen og
trekk den gjennom arbeidet (men la
maskene ytterst på venstre pinne være
på pinnen). Strikk 2 vrang sammen, 1
vrang, 1 rett (du er nå der høyre pinne
ble stukket igjennom).

Kantmaske strikkes hele tiden rett

Begynn nederst på det ene benet.
Legg opp (28) 32 (36) masker på
strømpepinne nr 3½ og strikk (3) 3 (4)
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang,
Skift til strømpepinne nr 4 og strikk 1
omgang glattstrikk samtidig som det
økes (16) 14 (12) masker jevnt fordelt
= (44) 46 (48) masker.
Sett et merke rundt omgangens først
og siste maske.
Strikk til arbeidet måler (5) 5½ (7) cm.
Øk 1 maske på hver side av merket
ved å ta opp tråden mellom 2 masker
og strikk den vridd rett.
Gjenta økningene hver (5.) 5½. (7.) cm
til i alt (54) 56 (58) masker. Strikk til
arbeidet måler (28) 32 (40) cm.
Legg arbeidet til side og strikk et ben til
på samme måte.
Sett delene inn på rundpinne nr 3.
Omgangen begynner midt bak.
Sett et merke i hver side. Strikk i
glattstrikk rundt, samtidig som det
legges opp 6 nye masker mellom hvert
ben = (120) 124 (128) masker.
Strikk (6) 8 (10) cm, målt fra de nye
maskene.
Fell ved merkene slik: Strikk til 3
masker før merke, 2 vridd rett
sammen, 2 rett, 2 rett sammen = 4
masker felt = (116) 120 (124) masker.
Del arbeidet midt bak.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det legges opp 1 ny
maske i begynnelsen og slutten av
pinnen til kantmaske. Strikk til arbeidet
måler (24) 27 (30) cm.
Fell 4 masker i hver side til ermehull =
2 masker på hver side av merkene.
Høyre bakstykke:
= (28) 29 (30) masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og fell
til ermehull slik: Strikk 1 kantmaske, 2
vridd rett sammen, strikk til det gjenstår
1 maske, strikk 1 kantmaske, vend.
Strikk 1 kantmaske og vrang tilbake.
Gjenta fellingen 1 gang.
= (26) 27 (28) masker.
Venstre bakstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Forstykke venstre side:
= (54) 56 (58) masker.
(Fell til ermehull og hals)
Strikk 1 kantmaske, 2 vridd rett
sammen, 14 masker rett, vend, 1 kast,
strikk vrang tilbake.

Strikk 1 kantmaske, 2 vridd rett
sammen, 7 rett, vend, 1 kast, strikk
vrang tilbake
Forstykkets høyre side:
Strikkes som venstre, men speilvendt
= (50) 52 (54) masker.
Vreng arbeidet.
Ermekant:
Legg opp (35) 39 (43) masker på pinne
nr 3½ og strikk 3 pinner vrangbord
frem og tilbake 1 vrang, 1 rett innenfor
1 kantmaske i hver side. Legg arbeidet
til side og strikk en ermekant til på
samme måte.
Bærestykke:
Sett alle delene inn på samme
rundpinne nr 4 = (172) 184 (196)
masker. Begynn pinnen midt bak.
Strikk fra vrangsiden 1 pinne rett
innenfor 1 kantmaske i hver side,
samtidig som det strikkes 2 rett
sammen i hver sammenføyning,
kastene strikkes sammen med neste
maske slik at det ikke blir hull i arbeidet
og det felles jevnt fordelt til = (168) 178
(188) masker.
Strikk mønster slik:
1. pinne (= rettsiden): 1 kantmaske, 1
rett, *4 vrang, smock A*, gjenta fra *-*
til det gjenstår 6 masker, slutt med 4
vrang, 1 kantmaske.
2. pinne: 1 kantmaske, 1 vrang, *4 rett,
1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Strikk 4 pinner som maskene viser.
7. pinne: 1 kantmaske, smock B, *4
vrang, smock B*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantmaske.
8. pinne: 1 kantmaske, 1 vrang, strikk,
*3 rett, 1 vrang, 4 rett, 1 vrang*, gjenta
fra *-* til det gjenstår 5 masker, slutt
med 3 rett, 1 vrang, 1 kantmaske.
Strikk 4 pinner som maskene viser.
13. pinne: 1 kantmaske, 1 rett, *3
vrang, smock B*, gjenta fra *-* til det
gjenstår 5 masker, slutt med 3 vrang, 1
rett, 1 kantmaske.
14. pinne: 1 kantmaske, 1 vrang, *3
rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Strikk (2) 4 (4) pinner som maskene
viser.
(17.) 19. (19.) pinne: 1 kantmaske,
smock C, *3 vrang, smock C*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
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(18.) 20. (20.) pinne: 1 kantmaske, 1
vrang, *3 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 kantmaske.
Strikk (2) 2 (4) pinner som maskene
viser.
(21.) 23. (25.) pinne: 1 kantmaske, 1
rett, *3 vrang, smock D*, gjenta fra *-*
til det gjenstår 5 masker, slutt med 3
vrang, 1 rett, 1 kantmaske.
(22.) 24. (26.) pinner: 1 kantmaske, 1
vrang, strikk *3 rett, 1 vrang, 2 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-* til det gjenstår 5
masker, slutt med 3 rett, 1 vrang, 1
kantmaske.
Strikk 2 pinner som maskene viser.
(25.) 27. (29.) pinne: 1 kantmaske,
smock D, *2 vrang, smock D*, gjenta
fra *-* slutt med 1 kantmaske.
(26.) 28. (30.) pinne: 1 kantmaske, 1
vrang, *2 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 kantmaske.
Strikk 2 pinner som maskene viser.
(29.) 31. (33). pinne: 1 kantmaske, 1
rett, 2 vrang, *smock E, 2 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
(30.) 32. (34.) pinne: 1 kantmaske, *2
rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Det gjenstår ca (102) 108 (114)
masker.
Strikk 1 kantmaske, *2 vrang sammen,
1 rett*, gjenta fra *-* til det gjenstår 2
masker, 1 vrang, 1 kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3½ og strikk 4
pinner vrangbord 1 rett, 1 vrang
innenfor 1 kantmaske i hver side.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen i skrittet.
Sy i glidelås.
Sy endene på ermekanten til langs
ermehullet.

Nr 12

VEVESTRIKK
JAKKE
Raglanjakke med vevemønster
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (58) 62 (64) 68 cm
Hel lengde: (24) 26 (28) 30 (34) 38 cm
Ermelengde: (13) 15 (17) 21 (24) 27
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)

4. pinne: 1 kantmaske, *ta 1 maske
løs av med tråden på forsiden, 1 rett*,
gjenta fra *-* slutt med å ta 1 maske løs
av med tråden på forsiden, 1
kantmaske.
Skift til aqua.
Gjenta 1. – 4. pinne.
Mønster rundt:
1. omgang: *1 rett, ta 1 maske løs av
med tråden på baksiden*, gjenta fra ** omgangen rundt.
2. omgang: *1 vrang, ta 1 maske løs
av med tråden på baksiden*, gjenta fra
*-* omgangen rundt.
Skift til natur.
3. omgang: *Ta 1 maske løs av med
tråden på baksiden, 1 rett*, gjenta fra
*-* omgangen rundt.
4.omgang: *Ta 1 maske løs av med
tråden på baksiden, 1 vrang*, gjenta
fra *-* omgangen rundt.
Skift til aqua.
Gjenta 1. – 4. omgang.
Rille: Strikk 2 pinner rett

Garnmengde:
Natur 1012: (100) 100 (100) 150 (150)
150 gram
Aqua 8041: (100) 100 (100) 150 (150)
150 gram
Tilbehør:
(5) 5 (6) 6 (7) 7knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½ og
4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker mønster på pinne nr 4½ =
10 cm
Mønster frem og tilbake:
1. pinne: 1 kantmaske, *1 rett, ta 1
maske løs av med tråden på
baksiden*, gjenta fra *-* slutt med 1
rett, 1 kantmaske.
2. pinne: 1 kantmaske, *1 rett, ta 1
maske løs av med tråden på forsiden*,
gjenta fra *-* slutt med 1 rett, 1
kantmaske.
Skift til natur.
3. pinne: 1 kantmaske, *ta 1 maske
løs av med tråden på baksiden, 1 rett*,
gjenta fra *-* slutt med å ta 1 maske løs
av med tråden på baksiden, 1
kantmaske.

Kantmaske strikkes hele tiden rett

For- og bakstykke:
Legg opp (107) 117 (125) 133 (139)
147 masker med natur på rundpinne nr
3½ og strikk 1 pinne fra vrangsiden
slik: 1 kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-* slutt med 1
kantmaske.
Skift til rundpinne nr 4½ og aqua.
Sett et merke rundt 1 maske i hver side
med (25) 27 (29) 31 (33) 35 masker til
hvert forstykke og (55) 61 (65) 69 (71)
75 masker til bakstykke.
Strikk mønster frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
arbeidet måler (13) 14 (16) 17 (19) 22
cm.
Slutt med 2. pinne i mønsteret og fell 9
masker i hver side til ermehull (= merke
+ 4 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 34 (36) 38
masker med natur på strømpepinne nr
4½, og strikk 1 omgang vrangbord
rundt 1 rett, vrang.
Sett et merke rundt første maske.
Skift til aqua.
Strikk mønster rundt til arbeidet måler
4 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
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Gjenta økningene hver 2. cm til i alt
(36) 40 (44) 48 (52) 56 masker, de nye
maskene strikkes fortløpende i
mønster.
Strikk til ermet måler (13) 15 (17) 21
(24) 27 cm, eller ønsket lengde.
Slutt med samme omgang som på forog bakstykke og fell 9 masker midt
under erme (= merke + 4 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
sammen i hver sammenføyning og sett
et merke rundt denne masken = (139)
157 (173) 189 (203) 219 masker.
Les hele neste avsnitt før det strikkes
videre.
Fell til raglan ved hvert merke fra
rettsiden slik:
Strikk til det gjenstår 1 maske før
merke, ta 2 masker av pinnen som om
de skulle strikkes 2 rett sammen, 1 rett,
trekk de løse maskene over = 8
masker felt.
Gjenta fellingene hver 6. omgang
ytterligere (5) 5 (5) 5 (6) 6 ganger =
(91) 109 (125) 141 (147) 163 masker.
Fell annenhver omgang ytterligere (3)
5 (7) 9 (9) 11 ganger = (67) 69 (69) 69
(75) 75 masker.
Samtidig når bærestykket måler (6) 7
(7) 8 (8) 9 cm felles de første (4) 4 (4)
4 (5) 5 maskene i hver side til hals.
Fell ytterligere 2 masker til hals i
begynnelsen av hver pinne hele tiden,
samtidig
som
raglanfellingen
fortsetter der det er mulig, og til det er
felt i alt (9) 11 (13) 15 (16) 18 ganger
over bakstykkets masker.
La de resterende maskene være på
pinnen til hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Venstre forkant jente/høyre gutt:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne langs venstre forstykke
med natur på rundpinne nr 3½, ca (44)
48 (52) 56 (64) 72 masker.
Strikk 2 cm riller frem og tilbake.
Fell av med rette masker fra
vrangsiden.
Høyre forkant jente/venstre gutt:
Strikk som venstre forkant, men med
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapphull jevnt fordelt
etter 1 cm.

Det nederste ca
2
cm
fra
oppleggskanten,
det
øverste
i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: 2 rett sammen, 1 kast.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinnen og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne på
hver side av halsen med natur på
rundpinne nr 3½, ca (74) 76 (78) 80
(82) 84 masker.
Strikk 2 cm riller frem og tilbake, husk
det siste knapphullet.
Fell av.
Sy i knapper.

VEVESTRIKK
KYSE
Kyse med vevemønster
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(3) 6-9 mnd (1-2) 4 år
Garnmengde:
Natur 1012: 50 gram alle størrelser
Aqua 8041: 50 gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½ og
4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker mønster på pinne 4½ = 10
cm
Mønster frem og tilbake:
1. pinne: 1 kantmaske, *1 rett, ta 1
maske løs av med tråden på
baksiden*, gjenta fra *-* slutt med 1
rett, 1 kantmaske.
2. pinne: 1 kantmaske, *1 rett, ta 1
maske løs av med tråden på forsiden*,
gjenta fra *-* slutt med 1 rett, 1
kantmaske.
Skift til natur.
3. pinne: 1 kantmaske, *ta 1 maske
løs av med tråden på baksiden, 1 rett*,
gjenta fra *-* slutt med å ta 1 maske løs
av med tråden på baksiden, 1
kantmaske.
4. pinne: 1 kantmaske, *ta 1 maske
løs av med tråden på forsiden, 1 rett*,
gjenta fra *-* slutt med å ta 1 maske løs
av med tråden på forsiden, 1
kantmaske.

Skift til aqua.
Gjenta 1. – 4. pinne.
Mønster rundt:
1. omgang: *1 rett, ta 1 maske løs av
med tråden på baksiden*, gjenta fra ** omgangen rundt.
2. omgang: *1 vrang, ta 1 maske løs
av med tråden på baksiden*, gjenta fra
*-* omgangen rundt.
Skift til natur.
3. omgang: *Ta 1 maske løs av med
tråden på baksiden, 1 rett*, gjenta fra
*-* omgangen rundt.
4.omgang: *Ta 1 maske løs av med
tråden på baksiden, 1 vrang*, gjenta
fra *-* omgangen rundt.
Skift til aqua.
Gjenta 1. – 4. omgang.
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Begynn ved ansiktet.
Legg opp (61) 73 (85) 97 masker med
natur på rundpinne nr 3½, og strikk 1
pinne fra vrangsiden slik: 1 kantmaske,
1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*
slutt med 1 kantmaske.
Skift til rundpinne nr 4½ og aqua.
Strikk mønster frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm, slutt
med 2. pinne.
Ta arbeidet samme ved å strikke første
og siste maske rett sammen, og sett et
merke rundt denne maskene.
Strikk og sett et merke rundt hver 12.
maske omgangen rundt = (5) 6 (7) 8
merker.
Strikk 4. omgang i mønsteret.
Fell slik på neste omgang ved hvert
merke: Strikk til det gjenstår 1 maske
før merke, ta 2 masker av pinnen som
om de skulle strikkes 2 rett sammen, 1
rett, trekk de løse maskene over = (10)
12 (14) 16 masker felt.
Gjenta fellingen hver 6. omgang til det
gjenstår (10) 12 (14) 16 masker.
Strikk 2 rett sammen omgangen rundt
= (5) 6 (7) 8 masker.
Klipp av tråden, trekk den gjennom
maskene og fest den godt.
Kant langs halsen:
Strikk opp ca (48) 52 (58) 62 masker
langs nederste kant på rundpinne nr
3½.
Strikk 8 riller frem og tilbake.
Fell av med rette masker fra
vrangsiden.
Brett kanten mot vrangsiden og sy til
med løse sting.
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Tvinn en snor og trekk gjennom
løpegangen.

Nr 13

SIKKSAKK
SHORTS
Shorts med sikksakk mønster
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(6) 9 (12) mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Livvidde: (46) 47 (50) 52 (55) cm
Benlengde: (5) 5 (6) 7 (8) cm, eller
ønsket lengde
Stussvidde: (53) 56 (61) 64 (65) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Pistasj 8522: (100) 100 (100) 150
(150) gram
Tilbehør:
Lerretssnor i passe lengde til å ha i
løpegangen i livet + elastikk
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

Begynn øverst i livet.
Legg opp (124) 128 (136) 140 (148)
masker på rundpinne nr 2½. Strikk 3
cm glattstrikk rundt til belegg, 1
omgang vrang til brettekant.
Sett et merke i hver side med (62) 64
(68) 70 (74) masker til hver del.
Sett et merke midt foran og midt bak.
Alle mål tas herfra.
Strikk 1½ cm glattstrikk.
Strikk til 4 masker før midt foran, 2 rett
sammen, 1 kast, 4 rett, 1 kast, 2 rett
sammen, strikk omgangen rundt.
Strikk til arbeidet måler 3 cm.
Skift til rundpinne nr 3.
Strikk mønster etter diagram slik:
*Strikk (6) 0 (1) 2 (4) masker glattstrikk,
diagram A over (24) 32 (32) 32 (32)
masker, (2) 0 (2) 2 (2) masker
glattstrikk, diagram B over (24) 32 (32)
32 (32) masker, (6) 0 (1) 2 (4) masker
glattstrikk*, gjenta fra *-* omgangen
rundt. Strikk med denne inndelingen.
Når arbeidet måler 5 cm økes 2
masker midt foran, midt bak og 2
masker i hver side ved å strikke til 1
maske før merke, ta opp tråden
mellom 2 masker og strikk den vridd
rett, strikk 2 masker øk 1 maske = 8
masker økt. Gjenta økningene hver 2.
cm ytterligere (1) 2 (2) 3 (2) ganger =
(140) 152 (160) 172 (172) masker,
gjenta økningene bare i hver side
ytterligere (1) 0 (1) 0 1 gang = (144)
152 (164) 172 (176) masker.
Strikk til arbeidet midt foran måler (17)
18 (20) 22 (24) cm.
Øk 2 masker midt foran og midt bak.
Gjenta økningene annenhver omgang
til i alt (152) 160 (176) 184 (188)
masker.
Del arbeidet midt foran og midt bak, og
strikk hvert ben ferdig for seg = (76) 80
(88) 92 (94) masker.

Ben:
= (76) 80 (88) 92 (94) masker.
Sett maskene inn på strømpepinne nr
3.
Strikk (3) 3 (4) 5 (6) cm diagram rundt
som før og fell 2 masker på innsiden av
benet annenhver omgang i alt (5) 5 (6)
7 (8) ganger = (66) 70 (76) 78 (78)
masker. Fell på neste omgang (14) 14
(18) 20 (18) masker jevnt fordelt.
Skift til strømpepinne nr 2½ og strikk 2
cm glattstrikk, 1 omgang vrang til
brettekant og 2 cm glattstrikk til belegg.
Fell av. Strikk det andre benet på
samme måte, men speilvendt.
Montering:
Brett belegget mot vrangsiden, og sy til
med løse sting.
Trekk elastikk i livet. Trekk en lerrets
snor gjennom løpegangen i livet.

Nr 14

ANKERGENSER
Genser med anker, sikksakk mønster
og fletter
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(0-3) 6 (9) mnd 1 (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (57) 63 (66) 70 cm
Hel lengde: (24) 26 (28) 31 (36) 40 cm
Ermelengde: (13) 15 (18) 21 (24) 26
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull, 50
gram = ca 135 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Hvit 1002 (100) 150 (150) 150 (200)
200 gram
Tilbehør:
(3) 3 (4) 4 (4) 4 knapper

18

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 (110) 118 (126) 138 (146)
154 masker på rundpinne nr 2½, og
strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang. Sett et merke i hver side med
(55) 59 (63) 69 (73) 77 masker til hver
del.
Skift til rundpinne nr 3½ og strikk slik:
Strikk *(4) 6 (8) 3 (5) 7 masker
glattstrikk, diagram, (4) 6 (8) 3 (5) 7
masker glattstrikk*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler ca (16) 17 (18) 20 (24)
27 cm.
Del arbeidet i sidene og strikk hver del
ferdig for seg.
Kantmaske strikkes hele tiden rett
Bakstykke:
= (59) 63 (67) 73 (77) 81 masker.
Strikk frem og tilbake med diagram
som før innenfor 1 kantmaske i hver
side.
Strikk til arbeidet måler (22) 24 (26) 29
(34) 38 cm.
Fell de midterste (19) 19 (21) 23 (23)
25 maskene til nakke og strikk hver
side ferdig for seg.
Høyre side:
Fell videre mot nakken annenhver
pinne 1 maske. Strikk til arbeidet måler
(24) 26 (28) 31 (36) 40 cm, samtidig
som det felles 2 masker over fletten på
siste pinne. Fell av de resterende (17)
19 (20) 22 (24) 25 maskene.
Venstre side:
Strikk som høyre til arbeidet måler
(23½) 25½ (27½) 30½ (35½) 39½ cm,
samtidig som det felles 2 masker over
fletten på siste pinne. Fell av.
Forstykke:
= (59) 63 (67) 73 (77) 81 masker.
Strikk som bakstykke til arbeidet måler
(20) 22 (24) 26 (31) 35 cm.
Fell de midterste (13) 13 (15) 17 (17)
19 maskene og strikk hver side ferdig
for seg.

Høyre side:
Fell videre mot halsen annenhver
pinne 2,1,1 masker.
Strikk og fell av ved samme lengde
som på høyre bakstykke.
Venstre side:
Strikk som høyre og fell av ved samme
lengde som venstre bakstykke.
Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) 34 (36) 38
masker på strømpepinne nr 3 og strikk
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang. Skift til strømpepinne nr
3½ og sett et merke rundt omgangens
1. maske.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler (4)
4 (4) 5 (5) 5 cm. Øk 1 maske på hver
side av merke.
Gjenta økingene hver (3.) 2½. (2½.) 2.
(2.) 2. cm til i alt (36) 40 (44) 48 (52) 56
masker.
Strikk til ermet måler (13) 15 (18) 21
(24) 26 cm, eller ønsket lengde.
Fell av. Strikk et erme til på samme
måte.

Montering:
Sy sammen på høyre skulder.
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne
langs
halsen
på
rundpinne nr 3 ca (63) 63 (67) 71 (71)
75 masker, Masketallet må være
delelig med 2 + 1. Strikk 3 cm
vrangbord 1 rett, 1 vrang frem og
tilbake. Fell av i vrangbord.
Knappekant
langs
skulder
(bakstykke):
Strikk opp 1 maske i hver maske/pinne
men hopp over hver 4. pinne langs
knappekanten og halskant ca (25) 27
(27) 29 (31) 33 masker.
Masketallet må være delelig med 2 +
1. Strikk 3 pinner vrangbord 1 rett, 1
vrang. Fell av.
Knapphullkant:
Strikk på samme måte som langs
knappekanten, samtidig som det
strikkes (3) 3 (4) 4 (4) 4 knapphull jevnt
fordelt på første pinne.
Knapphull:
Fell 1 maske som legges opp igjen på
neste pinne.

Nr 15

FLETTE
HENTESETT
Jakke med små fletter og raglan
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(0-3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: ca (50) 53 (57) 63 (66) 70
cm
Hel lengde: (26) 28 (30) 33 (36) 40 cm
Ermelengde: (13) 15 (18) 21 (24) 27
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Støvet petrol 6822: (100) 150 (150)
150 (200) 200 gram
Tilbehør:
(5) 5 (5) 6 (6) 7 knapper
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:
32 masker mønster på pinne nr 3 = 10
cm
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Legg opp (156) 168 (184) 200 (208)
220 masker på rundpinne nr 3 og strikk
diagram frem og tilbake slik: (1. pinne
= vrangsiden) 1 kantmaske, 2 vrang,
*2 rett, 2 vrang*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantmaske.
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Sett et merke i hver side med (38) 42
(44) 48 (50) 54 masker til hvert
forstykke og (80) 84 (96) 104 (108) 112
masker til bakstykke.
Strikk til arbeidet måler (16) 17 (18) 20
(22) 25 cm.
Fell 6 masker i hver side til ermehull (=
3 masker på hver side av merkene).
Legg arbeide til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 (44) 48
masker på strømpepinne nr 3 og strikk
diagram rundt. OBS! Begynn med (2
rett) 2 rett (2 vrang) 2 vrang (2 rett) 2
rett.
Sett et merke rundt de 2 første
maskene på omgangen. Strikk til
arbeidet måler (2) 2 (1½) 2 (1½) 3 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke ved
å ta opp tråden mellom 2 masker og
strikk den vridd rett. Gjenta økningene
hver 1½. cm til i alt = (52) 56 (64) 68
(76) 80 masker. De økte maskene
strikkes med i diagram.
Strikk til erme måler ca (13) 15 (18) 21
(24) 27 cm, slutt med samme omgang
i diagram som på for- og bakstykke.
Fell 6 masker midt under erme. OBS!
Pass på slik at det blir felt de samme
maskene i diagrammet som ble felt på
for- og bakstykke.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.

Høyre forkant:
Strikk opp ca (76) 80 (84) 96 (108) 116
masker langs forkant på pinne nr 2½ (1
maske i hver maske, men hopp over
hver 4. maske). Masketallet må være
delelig med 4.
Strikk 1½ cm vrangbord slik: (1. pinne
= vrangsiden). Strikk, 1 kantmaske, 2
vrang, *2 rett, 2 vrang*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 kantmaske. Fell av i
vrangbord. Merk av for (5) 5 (5) 6 (6) 7
knapper slik: Det øverste midt i
halskanten, som strikkes til slutt, det
nederste ca 2 cm fra nederste kant, og
de øvrige jevnt fordelt.
Venstre forkant:
Strikk som høyre, men med knapphull
tilsvarende knapper på 2. pinne.
Knapphull: Strikk 2 rett sammen, 1
kast.
Halskant:
Strikk opp ca (80) 84 (92) 100 (104)
112 masker inkludert maskene fra
hjelpepinne, (1 maske i hver maske,
men hopp over hver 4. maske) på
pinne nr 2½. Masketallet må være
delelig med 4.
Strikk 1½ cm vrangbord likt som
venstre forkant. Husk det siste
knapphullet på 2. pinne.
Fell av i vrangbord.
Sy i knapper.

ROMPER
Romper med små fletter
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(0-3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Stussvidde: (50) 55 (58) 63 (65) 68 cm
Livvidde: (44) 46 (49) 52 (54) 58 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Støvet petrol 6822: (100) 100 (100)
150 (150) 150 gram
Tilbehør:
2 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og
3

Raglanfelling:
Sett alle deler inn på samme rundpinne
nr 3 = (236) 256 (288) 312 (336) 356
masker. Sett et merke i hver
sammenføyning.
Fortsett
med
diagram frem og tilbake, samtidig
som det felles til raglan ved hvert
merke på hver pinne fra rettsiden slik:
Strikk til 2 masker før merke, 1 rett løs
av, 1 rett, trekk den løse masken over,
2 rett sammen (= 8 masker felt).
Gjenta fellingene ytterligere (13) 15
(18) 21 (23) 24 ganger = (124) 128
(136) 136 (144) 156 masker. Fortsett
raglanfellingene, samtidig som det
felles til hals i begynnelsen av hver
pinne i hver side 4 masker (3) 3 (4) 4
(4) 4 ganger, og videre 2 masker (3) 3
(2) 2 (2) 2 ganger i hver side. Sett de
resterende
maskene
på
en
hjelpepinne.
Montering:
Sy sammen under ermene.

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

Strikkefasthet:
32 masker mønster på pinne nr 3 = 10
cm

Bakstykke:
Legg opp (22) 22 (22) 26 (26) 26
masker på pinne nr 3. Strikk diagram
frem og tilbake (1. pinne = vrangsiden),
samtidig som det legges opp 2 nye
masker i slutten av hver pinne i hver
side til i alt (46) 46 (50) 50 (54) 58
masker, de økte maskene strikkes
etter hvert med i diagram. Videre
legges det opp 4 nye masker i slutten
av hver pinne i hver side til i alt = (78)
86 (90) 98 (102) 106 masker.
Sett maskene på en hjelpepinne.
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Forstykke:
Legg opp (22) 22 (22) 26 (26) 26
masker på pinne nr 3. Strikk (2) 2 (2) 2
(3) 3 cm diagram frem og til bake (1.
pinne = vrangsiden).
Legg opp 1 ny maske i slutten av hver
pinne i hver side til i alt = (30) 30 (32)
32 (34) 36 masker.
Legg opp 4 nye masker i slutten av
hver pinne i hver side til i alt (46) 46
(48) 56 (58) 60 masker.
Legg opp (7) 9 (9) 9 (10) 10 nye
masker i slutten av hver pinne til i alt =
(74) 82 (66) 74 (98) 80 masker.
(9) 12 mnd 4 år
Legg opp (10) 10 11 nye masker i
slutten av hver pinne i hver side til i alt
= (86) 94 102 masker.
Alle størrelser: Slutt med samme
omgang i diagram som bakstykke.
For- og bakstykke:
Sett for- og bakstykke masker inn på
samme rundpinne nr 3.
= (152) 168 (176) 192 (200) 208
masker.
Omgangen begynner midt bak. Strikk
diagram rundt, samtidig som det
økes 2 masker i hver side. Gjenta
økningene hver 1 cm ytterligere 1 gang
= (160) 176 (184) 200 (208) 216
masker, de økte maskene strikkes
med i diagram.
Strikk til arbeidet måler (14) 16 (18) 20
(22) 24 cm, eller 3 cm før ønsket
lengde, samtidig som det felles jevnt
fordelt på siste omgang til (138) 150
(156) 164 (172) 184 masker. Strikk
hullrad slik: *1 rett, 2 rett sammen, 1
kast*, gjenta fra *-* omgangen rundt.
Skift til rundpinne nr 2½ og strikk 3 cm
vrangbord 1 rett, 1 vrang samtidig
som det etter 1½ cm strikkes 2
knapphull med ca 27 maskers
mellomrom midt bak.
Knapphull: strikk 2 rett sammen,1 kast.
Sett de midterste (38) 38 (38) 42 (46)
46 maskene på forstykke på en
hjelpepinne til smekke og fell av de
resterende (100) 112 (118) 122 (126)
138 maskene.

Legg opp 1 ny maske = kantmaske,
strikk 1 rett, 1 vrang, 1 rett, 1 vrang, 1
rett, 1 vrang, (26) 26 (26) 30 (34) 34
masker diagram, 1 vrang, 1 rett, 1
vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 rett, og legg
opp 1 ny maske til kantmaske (1. pinne
= vrangsiden).
Strikk med denne inndelingen til
smekken måler (8) 8 (8) 9 (10) 11 cm,
samtidig som det felles 1 maske midt
på siste pinne.
Strikk 2 cm vrangbord over alle
maskene.
Sett de 7 ytterste maskene i hver side
på hjelpepinne til seler og fell av de
midterste (25) 25 (25) 29 (33) 33
maskene.
Sele:
= 7 masker.
Fortsett med vrangbord frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
selen måler ca (23) 25 (27) 29 (31) 34
cm, eller ønsket lengde.
Fell av i vrangbord.
Strikk den andre selen på samme
måte.
Montering:
Sy sammen i skrittet.
Kant rundt ben:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne på strømpepinne nr 2½
rundt benet. Masketallet må være
delelig med 2.
Strikk 2 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.
Sy i 1 knapper i hver sele.
Tvinn en snor i passe lengde til å ha i
løpegangen i livet.

Smekke:
= (38) 38 (38) 42 (46) 46 masker.
Skift til pinne nr 3.
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KYSE
Kyse med små fletter
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(0-3) 3-6 (9-12) mnd 2 år
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Støvet petrol 6822: 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 og 32 masker
mønster på pinne nr 3 = 10 cm

Begynn ved ansiktet.
Legg opp (88) 96 (104) 112 masker på
rundpinne nr 2½, og strikk 5 pinner
vrangbord frem og tilbake 1 rett, 1
vrang innenfor 1 kantmaske i hver side
(1. pinne = vrangsiden).
Skift til pinne nr 3, og strikk diagram til
arbeidet måler (11) 12 (13) 14 cm
(siste pinne fra vrangsiden).
Strikk glattstrikk, samtidig som det på
første pinne felles jevnt fordelt til (75)
75 (83) 91 masker.
Strikk (1) 3 (1) 1 pinner uten felling.
Neste pinne: Strikk *(7) 7 (8) 9 rett, 2
rett sammen*, gjenta fra *-* pinnen ut,
slutt med 3 rett = (67) 67 (75) 83
masker.
Strikk 3 pinner uten felling.
Neste pinne: Strikk *(6) 6 (7) 8 rett, 2
rett sammen*, gjenta fra *-* pinnen ut,
slutt med 3 rett = (59) 59 (67) 75
masker. Strikk 1 pinne uten felling.
Neste pinne: Strikk*(5) 5 (6) 7 rett, 2
rett sammen*, gjenta fra *-* pinnen ut,
slutt med 3 rett = (51) 51 (59) 67
masker. Strikk 1 pinne uten felling.

Fortsett å felle annenhver pinne på
samme måte, men med 1 maske
mindre mellom fellingene for hver gang
til det gjenstår 11 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom
maskene og fest den godt.
Sy luen sammen fra toppen og til der
mønsteret slutter.
Kant rundt halsen:
Strikk opp ca (55) 59 (63) 67 masker
på pinne nr 2½, langs nederste kant og
strikk 6 pinner glattstrikk frem og
tilbake, 1 pinne rett fra vrangsiden (=
brettekant) og 6 pinner glattstrikk til
belegg. Fell av.
Brett belegget mot vrangsiden og sy til
med løse sting.
Tvinn en snor og trekk gjennom
løpegangen.

Nr 16

STRIPETE
T-SKJORTE
T-skjorte med raglanfelling
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(3) 6-9 mnd (1) 2 (4) år
Plaggets mål:
Overvidde: (47) 53 (60) 62 (65) cm
Hel lengde: (27) 31 (34) 39 (43) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Jeansblå 6543: (50) 100 (100) 100
(150) gram
Natur 1012: 50 gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
Heklenål nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm
Mønster:
Strikk 6 omganger glattstrikk med
jeansblå, skift til natur og strikk 1
omgang glattstrikk, og 1 omgang
vrangbord 1 rett, 1 vrang

For- og bakstykke:
Legg opp (126) 144 (162) 168 (176)
masker med jeansblå på rundpinne nr
3, og strikk 5 omganger vrangbord 1
vridd rett, 1 vrang. Sett et merke i hver
side med (63) 72 (81) 84 (88) masker
til hver del.
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Fortsett med mønster til arbeidet
måler ca (17) 19 (21) 25 (28) cm.
Fell 4 masker i hver side til ermehull (=
2 masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (46) 50 (54) 58 (62) masker
med jeansblå på strømpepinne nr 3, og
strikk vrangbord som på for- og
bakstykke.
Strikk ca 2 cm mønster, slutt med
samme omgang som på for- og
bakstykke.
Fell 4 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for og bakstykke =
(202) 228 (254) 268 (284) masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Fortsett med mønster, samtidig som
det felles til raglan slik: Strikk 2 rett
sammen etter hvert merke og 2 vridd
rett sammen før hvert merke.
Gjenta fellingene annenhver omgang
til det er felt ytterligere (7) 10 (13) 14
(15) ganger = (138) 140 (142) 148
(156) masker.
Sett de midterste (11) 12 (13) 14 (16)
maskene på en hjelpepinne til hals.
Strikk omgangen rundt. Klipp av
tråden, og begynn på ny ved hals.
Strikk videre frem og tilbake. Pass på
at raglanfelling kommer på rettsiden.
Fell videre 2 masker i begynnelsen av
hver pinne, og strikk raglanfellinger
ytterligere (6) 6 (6) 7 (8) ganger.
La maskene være på pinnen til
halskant.
Montering:
Sy sammen under ermer.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp masker over de felte med
jeansblå, ca (84) 88 (92) 96 (100)
masker.
Masketallet må være delelig med 2.
Strikk 5 omganger vrangbord rundt 1
vridd rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.

Nr 17

STRIPETE
GENSER
Raglangenser med striper
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(3) 6 (9) 12 mnd (2) 4 år
Plaggets mål:
Overvidde: (50) 54 (58) 62 (65) 68 cm
Hel lengde: (24) 26 (28) 30 (34) 38 cm
Ermelengde: (13) 15 (17) 21 (24) 27
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN MEDI (100 % bomull, 50
gram = ca 135 meter)
LINE (53 % bomull, 33 % viskose, 14
% lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
MANDARIN MEDI
Hvit 1002: (100) 100 (100) 150 (150)
200 gram
LINE
Peach 4216: 50 gram alle størrelser
Gulgrønn 2024: 50 gram alle størrelser
Tilbehør:
1 knapp
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
1 rille: 1 omgang vrang, 1 omgang rett
Genseren strikkes i glattstrikk og
vrenges med vrangsiden ut ved
montering
OBS! Trådskiftet må være på den
glattstrikkede siden

Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) 36
masker med hvit på strømpepinne nr 3,
og strikk 3 riller rundt.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Skift til strømpepinne nr 3½.
Strikk diagram til arbeidet måler 4 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene ca hver 2. cm til i alt
(36) 40 (44) 48 (52) 56 masker.
Strikk til ermet måler (13) 15 (17) 21
(24) 27 cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt undere erme (=
merke + 3 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.

Lag splitt på venstre side av forstykket
slik: Strikk til merke på venstre side av
forstykket og legg opp 3 nye masker,
som hele tiden strikkes i vrang
glattstrikk, vend og strikk hver side
ferdig for seg.
Fortsett med diagram frem og tilbake
og fell videre 1 maske i begynnelsen
av hver pinne mot hals hele tiden,
samtidig
som
raglanfellingene
fortsetter som før der det er mulig, og
til det er felt i alt (10) 12 (13) 15 (16) 17
ganger over bakstykkets masker.
La de resterende maskene være på en
hjelpepinne til hals.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

For- og bakstykke:
Legg opp (110) 118 (128) 136 (142)
150 masker med hvit på rundpinne nr
3, og strikk 3 riller rundt,
Sett et merke i hver side med (55) 59
(64) 68 (71) 75 masker til hver del.
Skift til rundpinne nr 3½.
Strikk diagram til arbeidet måler (15)
16 (17) 18 (20) 23 cm.
OBS! Mål ut i fra erme hvor
diagrammet begynner for å kunne
slutte med samme omgang som på
erme.
Fell 8 masker i hver side til ermehull (=
4 masker på hver side av merkene).

Montering:
Vreng arbeidet med vrangsiden ut og
sy sammen under ermene.
Halskant:
Begynn i splitten på venstre side av
forstykket, ta med masker fra
hjelpepinner og strikk opp 1 maske i
hver maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs halsen med hvit
på rundpinne nr 3, ca (62) 66 (70) 74
(78) 82 masker.
Strikk 7 pinner rett frem og tilbake,
samtidig som det på 2. pinne strikkes
knapphull slik:
Strikk til det gjenstår 3 masker i venstre
side, 1 kast, 2 rett sammen, 1 rett.
Fell av.
Sy kanten nede på splitten til
forstykket.
Sy i knapp.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(150) 166 (184) 200 (214) 230 masker.
Strikk 1 omgang med diagram,
samtidig som det strikkes 2 vrang
sammen i hver sammenføyning.
Sett et merke rundt 3 masker i hver
sammenføyning, som hele tiden
strikkes vrang.
Begynn i en sammenføyning på
bakstykke.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk 2 rett sammen før hvert merke,
3 vrang, 2 rett sammen etter hvert
merke = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang
ytterligere (5) 7 (8) 10 (11) 12 ganger =
(98) 98 (108) 108 (114) 122 masker.
Sett de midterste (11) 11 (14) 14 (15)
17 maskene på forstykket på en
hjelpepinne til hals.
Klipp av tråden og begynn på ny i
halsen.
OBS! Pass på at raglanfellingene
kommer på rettsiden.
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Nr 18

LUE
Lue med øreklaffer
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(3) 6-12 (18-24) mnd
Plaggets mål:
Hodeomkrets: (33) 37 (41) cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Støvet petrol 6822: 50 gram alle
størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne 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.

Fell på neste omgang slik:
Strikk *2 rett sammen, 8 rett*, gjenta
fra *-* omgangen rundt = (81) 90 (99)
masker.
Strikk 2 omganger uten felling.
Strikk *2 rett sammen, 7 rett*, gjenta
fra *-* omgangen rundt = (72) 80 (88)
masker.
Strikk 2 omganger uten felling.
Gjenta fellingene hver 3. omgang med
1 maske mindre mellom fellingene
hver gang til det gjenstår (18) 20 (22)
masker.
Strikk 2 rett sammen omgangen rundt.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom
maskene og fest den godt.
Montering:
Kant:
Strikk opp ca (152) 168 (180) masker
på rundpinne nr 2½. Masketallet må
være delelig med 2.
Strikk 5 omganger vrangbord rundt 1
vridd rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Snor:
Legg opp 4 masker på pinne nr 2½, og
strikk snor slik:
Strikk 1 pinne rett, skyv maskene
tilbake på pinnen, stram garnet, og
strikk rett, hele tiden fra samme side.
Strikk til snoren måler ca (20) 23 (26)
cm.
Fell av.
Strikk en snor til på samme måte.
Sy til i hver side.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm

Øreklaffer:
Legg opp (5) 5 (6) masker på
rundpinne nr 3 og strikk 1 pinne vrang
fra vrangsiden.
Fortsett med glattstrikk, samtidig som
det legges opp (4,3,2,1,1) 4,3,2,1,1,1
(4,3,2,1,1,1) nye masker i slutten på
hver pinne i hver side = (27) 29 (30)
masker.
Strikk (8) 8 (10) pinner uten økning.
Legg arbeidet til side og strikk en
øreklaff til på samme måte.
Sett delene inn på samme pinne,
samtidig som det legges opp nye
masker mellom øreklaffene, (10) 13
(16) masker bak, og (26) 29 (34)
masker foran = (90) 100 (110) masker.
Strikk (8) 9 (10) cm glattstrikk rundt
over alle maskene.
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