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LUN ULL

Vi har laget en kolleksjon med gode
basisplagg for hele familien. Dette
er gensere, jakker og luer det er lett
å style inn i de fleste garderober.
Garnet kommer i mange fristende
farger, så kanskje må favorittgenseren
strikkes både to og tre ganger...

Se etter Vanskelighetsgrad
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Nr 1

STRUKTURGENSER
Herregenser med strukturmønster
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 93 (100) 107 (116) 122
(129) cm
Hel lengde: (66) 68 (70) 72 (74) 74 (75)
cm
Ermelengde: (50) 50 (51) 52 (52) 52
(53) cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse
mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Lys grå 7620: (600) 650 (700) 750
(800) 850 (900) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
Strikkefasthet:
18 masker og 25 pinner falsk patent på
pinne nr 5 = 10 x 10 cm
Falsk patent:
1. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
2. omgang: Strikk rett.
Gjenta 1. - 2. omgang.

For- og bakstykke:
Legg opp (148) 168 (180) 192 (208)
220 (232) masker på rundpinne nr 5,
og strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang. Sett et merke rundt 1 rettmaske
i hver side med (73) 83 (89) 95 (103)
109 (115) masker til hver del.
Strikk falsk patent til arbeidet måler ca
(46) 48 (49) 50 (51) 50 (50) cm.

Fell 3 masker i hver side til ermehull
(merkemasken + 1 maske på hver
side), slutt med 1. omgang i falsk
patent.
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Høyre erme:
Legg opp (44) 44 (44) 46 (48) 48 (52)
masker på strømpepinne nr 5, og strikk
6 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke der omgangen
begynner. Strikk 1 omgang rett. 2
omganger falsk patent.
Dekorstripe:
Strikk falskpatent.
Øk 2 masker ved å ta opp tråden
mellom 2 masker og strikk 1 vridd rett
og 1 rett. Strikk 10 masker og sett et
merke rundt maskene, ta 1 maske rett
løs av, 2 rett sammen, trekk den løse
masken over, og strikk omgangen
rundt.
Gjenta økningene før og fellingene
etter merke (vekselsvis 6. og 7.)
vekselvis 6. og 7. (hver 6.) 6. (6.) 6.
(6.) omgang, samtidig som det økes 2
masker ved omgangens begynnelse
(midt under erme) når arbeidet måler
10 cm. Gjenta økningene hver (5.) 5.
(4.) 3½. (3½.) 3. (3.) cm til i alt (60) 60
(64) 68 (72) 76 (80) masker.
OBS!
Når
dekorstripe
møter
omgangens slutt, felles det ved å
strikke til det gjenstår 4 masker, 2 rett
sammen, sett masken tilbake på
venstre pinne, trekk neste maske over,
ta masken tilbake på høyre pinne, 1
vrang, ved hver felling.
Strikk til erme måler (50) 50 (51) 52
(52) 52 (53) cm, eller ønsket lengde.
Fell 3 masker midt under erme (1 rett,
1 vrang, 1 rett), og slutt med 1. omgang
i falsk patent. Legg arbeidet til side og
strikk venstre erme.
Venstre erme:
Legg opp som høyre erme og strikk 6
cm vrangbord 1 vrang, 1 rett.
Sett et merke der omgangen
begynner. Strikk 1 omgang rett og 2
omganger falsk patent.
Dekorstripe:
Strikk til det gjenstår 13 masker, 2 rett
sammen, sett masken tilbake på
venstre pinne, trekk neste maske over,
ta masken tilbake på høyre pinne,
strikk 10 masker og sett et merke rundt
maskene, øk 2 masker ved å ta opp
tråden mellom 2 masker og strikk 1
vridd rett og 1 rett, (etter hvert blir det
flere masker her) og strikk omgangen
rundt.
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Gjenta
fellingene før og økingene
etter merke (vekselsvis 6. og 7.)
vekselvis 6. og 7. (hver 6.) 6. (6.) 6. (6.)
omgang, samtidig som det økes 2
masker ved omgangens begynnelse
(midt under erme) når arbeidet måler
10 cm.
Gjenta økningene under erme hver (5.)
5. (4.) 3½. (3.) 3. (3.) cm til i alt (60) 60
(64) 68 (72) 76 (80) masker. OBS!
Når dekorstripe møter omgangens
begynnelse, felles det i begynnelsen
av omgangen ved å strikke 1 vrang, ta
1 maske rett løs av, 2 rett sammen,
trekk den løse masken over ved hver
felling. Strikk til erme måler (50) 50
(51) 52 (52) 52 (53) cm, eller ønsket
lengde.
Fell 3 masker midt under erme (1 rett,
1 vrang, 1 rett). Slutt med 1. omgang i
falsk patent.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(256) 276 (296) 316 (340) 360 (380)
masker. Sett et merke rundt 9 masker
i hver sammenføyning, 6 masker på
for- og bakstykke og 3 masker på
ermene = merkemaske.
Omgangen begynner i høyre side på
bakstykke. Strikk 1 omgang rett.
Fortsett med falsk patent.
Strikk 1 rett, 1 vrang, 1 rett, 1 vrang, 1
rett, 1 vrang (= 6 merkemasker) *ta 1
maske rett løs av, 2 rett sammen, trekk
den løse masken over, strikk til det
gjenstår 3 masker før neste merke, 2
rett sammen, sett masken tilbake på
venstre pinne, trekk neste maske over
og sett masken over på høyre pinne,
strikk merkemaskene*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 16 masker felt.
Les hele neste avsnitt før det strikkes
videre.
Gjenta fellingene hver 4. omgang i alt
(13) 13 (14) 15 (16) 17 (18) ganger,
samtidig når det gjenstår 2 fellinger
felles de midterste (17) 17 (19) 19 (19)
19 (21) maskene på forstykke til hals.
Strikk omgangen rundt. Klipp av tråden
og begynn ved halsen. OBS! Når det
gjenstår 3 masker midt på erme
strikkes de 3 maskene sammen.
Strikk frem og tilbake og fell i
begynnelsen av hver pinne i hver side
2,2,1,1 masker.
Fell videre som før annenhver pinne,
kun over bakstykke 2 ganger,
samtidig som det felles til hals i
begynnelsen av hver pinne i hver side
1,1 masker.
Fell av.

Montering:
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver maske på
pinne nr 5 rundt halsen ca (80) 80 (80)
84 (84) 84 (88) masker. Strikk 8 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Brett
halskanten
dobbel
mot
vrangsiden og sy til med skjulte sting.
Sy sammen under erme.

Nr 2

PATENTGENSER
Damegenser i patent
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 103 (108) 113 (118)
123 cm
Hel lengde: (53) 54 (56) 58 (60) 62 cm
Ermehull: (15) 16 (17) 18 (19) 20 cm
Ermelengde: (47) 46 (45) 44 (43) 42
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (600) 650 (700) 750 (800)
850 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker
du fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk
tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere
pinne.

Strikkefasthet:
16 masker halvpatent lett utstrukket og
35 omganger på pinne nr 4½ = 10 x 10
cm
20 masker vrangbord på p nr 4½ = 10
cm

Halvpatent rundt:
1. omgang: Strikk *1 patentmaske, 1
vrang*, gjenta fra *-* omgangen rundt.
2. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
Gjenta 1.-2. omgang.
Halvpatent frem og tilbake:
1. pinne: Strikk 1 patentmaske, *1
vrang, 1 patentmaske*, gjenta fra *-*.
2. pinne: Strikk 1 vrang, *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*.
Gjenta 1.-2. pinne.
OBS!
Ved trådskifte, skift tråden i siden.

For- og bakstykke:
Legg opp litt løst (156) 164 (172) 180
(188) 196 masker på rundpinne nr 4½
og strikk 1 omgang vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt en rettmaske i hver
side med (77) 81 (85) 89 (93) 97
masker til hver del.
Strikk rundt i halvpatent til arbeidet
måler ca (28) 28 (29) 30 (31) 32 cm.
Del arbeidet i siden ved å felle
merkemaske i hver side og strikk hver
del ferdig for seg (slutt med 1. omgang
i halvpatent).
OBS! Ved felling, fell slik at kanten ikke
strammer.
Kantmaske strikkes hele tiden rett.
Bakstykke:
= (77) 81 (85) 89 (93) 97 masker.
Strikk frem og tilbake i halvpatent
innenfor 1 kantmaske i hver side
(vrangmasken
strikkes
som
kantmaske).
Strikk til arbeidet måler (43) 44 (46) 48
(50) 52 cm.
Skråfell til skulder i begynnelsen av
hver pinne i hver side 1 maske (11) 9
(7) 5 (3) 1 ganger, videre 2 masker i
hver side (6) 8 (10) 12 (14) 16 ganger,
samtidig når det gjenstår 4 fellinger
felles de midterste 23 maskene til
nakke og hver side strikkes ferdig for
seg.
Fell mot nakken annenhver pinne 2,1,1
maske. Strikk den andre siden på
samme måte, men speilvendt.

Patentmaske:
Strikk 1 rett i underliggende maske
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Forstykke:
= (77) 81 (85) 89 (93) 97 masker.
Strikk frem og tilbake i halvpatent
innenfor 1 kantmaske i hver side
(vrangmasken
strikkes
som
kantmaske).
Strikk til arbeidet måler (43) 44 (46) 48
(50) 52 cm.
Fell de midterste 15 maskene til hals
og hver side strikkes ferdig for seg.
Skråfell til skulder som på bakstykke,
samtidig som det felles i begynnelsen
av her pinne mot hals 2,1,1,1,1,1,1
maske.
Ermer:
Legg opp litt løst (40) 44 (48) 52 (56)
60 masker på strømpepinne nr 4½ og
strikk 1 omgang vrangbord rundt 1
vrang, 1 rett. Sett et merke rundt
omgangens første vrange maske.
Strikk halvpatent rundt til arbeidet
måler 22 cm.
Øk alltid på 1. omgang i halvpatent. Øk
1 maske på hver side av merkemasken
ved å ta opp tråden mellom to masker
og strikk den vridd vrang/rett.
OBS! Første gang økes det 1 vrang
maske på hver side av merkemasken.
Gjenta økningene hver (8.) 8. (7½.) 7.
(7.) 6½. cm i alt 3 ganger = (46) 50
(54) 58 (62) 66 masker. De økte
maskene strikkes etter hvert med i
halvpatent.
Strikk til erme måler ca (47) 46 (45) 44
(43) 42 cm, eller ønsket lengde, og
slutt med 1. omgang i halvpatent. Fell
av slik at kanten ikke strammer. Strikk
et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen på skulder.
Halskant:
Strikk opp rundt halsen ca (90) 90 (90)
94 (94) 94 masker på rundpinne nr 4½.
Strikk 16 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.

Nr 3

Nr 4

LUE

GENSER

Barnelue i patent
Oppskrift: Anette Hellstrøm Olsen

Damegenser med ¾ ermer
Oppskrift: Åsa Christiansen

Størrelse:
(2-4) 6-8 (10-12) år

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL

Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)

Plaggets mål:
Overvidde: (85) 90 (98) 105 (113) 123
cm
Hel lengde: (54) 55 (56) 57 (58) 59 cm
Ermelengde: 30 cm, eller ønsket
lengde
Overermsvidde: (28) 29 (31) 33 (34) 36
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse
mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.

Garnmengde:
Pudderrosa 4001: (50) 100 (100) gram
Veiledende pinner:
Liten rundpinne nr 4 og 4½
Strømpepinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker halvpatent lett utstrukket på
pinne nr 4½ = 10 cm

Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)

Halvpatent:
1. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*.
2. omgang: Strikk *1 rett i
underliggende maske, 1 vrang*, gjenta
fra *-*.

Garnmengde:
Korngul 2024: (400) 450 (450) 500
(550) 600 cm

Legg opp (50) 60 (72) masker på liten
rundpinne nr 4, og strikk 4 cm
vrangbord rundt, 1 rett, 1 vrang.
Skift til liten rundpinne nr 4½, og strikk
halvpatent til arbeidet måler (13) 16
(18) cm, slutt med 2. omgang.
Fell slik:
*Ta 1 maske rett løs av, 2 rett sammen,
trekk den løse masken over, strikk (7)
7 (9) masker halvpatent*, gjenta fra
*-* omgangen rundt = (10) 12 (12)
masker felt.
Gjenta fellingen hver 4. omgang, men
med 2 masker mindre mellom hver
felling for hver gang til det gjenstår (10)
12 (12) masker.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom
maskene, stram til og fest tråden godt.

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5 og 5½
Strømpepinne nr 5½
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
Strikkefasthet:
16 masker falsk patent på pinne nr 5½
= 10 cm
Falsk patent:
1. omgang/pinne: Strikk *1 vrang, 1
rett*, gjenta fra *-* omgangen rundt/
pinnen ut.
2. omgang/pinne: Strikk rett.

For- og bakstykke:
Legg opp (136) 144 (156) 168 (180)
196 masker på rundpinne nr 5½, og
strikk falsk patent rundt til arbeidet
måler (37) 37 (37) 37 (37) 38 cm.
Sett et merke rundt 1 maske i hver side
med (67) 71 (77) 83 (89) 97 masker
mellom merkemaskene.
Fell 7 masker i hver side til ermehull
(merkemasken + 3 masker på hver
side), og strikk hver del ferdig for seg.

7

Bakstykke:
= (61) 65 (71) 77 (83) 91 masker.
Strikk falsk patent frem og tilbake,
samtidig som det felles til ermehull
i hver side annenhver pinne (3,2,2,1,1)
3,2,2,2,1
(3,3,2,2,1)
3,3,2,2,2
(3,3,3,2,1,1) 3,3,3,2,1,1,1 masker =
(43) 45 (49) 53 (57) 63 masker.
Strikk til arbeidet måler (52) 53 (54) 55
(56) 57 cm.
Fell de midterste (23) 25 (27) 29 (31)
33 maskene til nakke og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell videre mot nakke annenhver pinne
(1,1) 1,1 (1,1) 1,1 (2,1) 2,2 masker.
Strikk til arbeidet måler (54) 55 (56) 57
(58) 59 cm.
Fell av (8) 8 (9) 10 (10) 11
skuldermasker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (61) 65 (71) 77 (83) 91 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke til arbeidet måler (47) 48
(49) 49 (50) 51 cm.
Fell de midterste (13) 15 (15) 17 (19)
21 maskene til hals, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell videre mot hals annenhver pinne
(3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (54) 55 (56) 57
(58) 59 cm.
Fell av (8) 8 (9) 10 (10) 11
skuldermasker.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (50) 52 (54) 58
masker på strømpepinne nr 5½ og
strikk falsk patent rundt til arbeidet
måler ca 30 cm, eller ønsket lengde.
Fell 7 masker midt under erme, og
strikk videre frem og tilbake.
Fell videre i hver side, annenhver
pinne (2,2) 2,2,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1) 2,2,1,1 masker. Fell videre 1
maske i hver side hver 4. pinne i alt 5
ganger, og fell til slutt annenhver pinne
(2,2,3) 2,2,3 (2,3,3) 3,3,3 (3,3,4)
2,2,4,4 masker.
Fell av de resterende 5 maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.

Halskant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne
rundt
halsen
på
rundpinne nr 5, ca (69) 71 (73) 75 (77)
79 masker.
Strikk 5 omganger glattstrikk rundt, 1
omgang vrang til brettekant, og 5
omganger glattstrikk.
Fell løst av.
Brett inn belegget og sy til med løse
sting.

Nr 5

GENSER
Herregenser med hals
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 92 (101) 108 (114) 123
(130) cm
Hel lengde: (68) 69 (70) 71 (72) 73
(74) cm
Ermelengde: 55 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse
mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (600) 650 (700) 750 (850)
900 (950) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr 5 =
10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (170) 182 (200) 212 (226)
242 (256) masker på rundpinne nr 5,
og strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som det felles (16) 16 (18) 18 (20) 20
(22) masker jevnt fordelt = (154) 166
(182) 194 (206) 222 (234) masker.
Sett et merke i hver side med (77) 83
(91) 97 (103) 111 (117) masker til hver
del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca
(46) 46 (46) 46 (47) 48 (48) cm.
Fell (10) 10 (12) 12 (12) 14 (14)
masker i hver side til ermehull (= (5) 5
(6) 6 (6) 7 (7) masker på hver side av
merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (42) 42 (44) 44 (46)
masker på strømpepinne nr 5, og strikk
4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 8 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (4½.) 4. (4.)
3½. (3½.) 3. (3.) cm til i alt (62) 64 (66)
68 (70) 72 (74) masker.
Strikk til erme måler 55 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (10) 10 (12) 12 (12) 14 (14)
masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(238) 254 (266) 282 (298) 310 (326)
masker.
Sett et merke rundt 6 masker i hver
sammenføyning = merkemasker, som
hele tiden strikkes 2 vrang, 2 rett, 2
vrang. Omgangen begynner ved en
sammenføyning på bakstykke.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over før hvert merke, 2
rett sammen etter hvert merke = 8
masker felt.
Gjenta fellingene hver 4. omgang
ytterligere (3) 2 (2) 1 (1) 0 (0) ganger =
(206) 230 (242) 266 (282) 302 (318)
masker.
Fell deretter annenhver omgang (8) 11
(12) 15 (16) 18 (20) ganger = (142) 142
(146) 146 (154) 158 (158) masker.
Sett de midterste (11) 13 (15) 17 (19)
21 (23) maskene på forstykke på en
hjelpepinne til hals.
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Klipp av tråden og begynn på ny igjen
i halsen.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og fell
3 masker i begynnelsen av hver pinne
hele tiden til hals, samtidig som det
felles til raglan annenhver pinne
ytterligere 6 ganger.
OBS! Pass på at raglanfellingene
kommer på rettsiden.
La de resterende maskene være på
pinnen 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
rundt halsen på pinne nr 5.
Strikk 1 omgang rett, samtidig som
masketallet reguleres til (92) 94 (96) 98
(100) 102 (104) masker.
Masketallet må være delelig med 2.
Strikk 25 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang,
Fell av i vrangbord.
Brett halskanten dobbel utover.

Nr 6

LUE
Damelue i patent
Oppskrift: Anette Hellstrøm Olsen
Størrelse:
One size
Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Lys beige 3810/Rosa 4301: 100 gram
Veiledende pinner:
Liten rundpinne og strømpepinne nr
4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker halvpatent lett utstrukket på
pinne nr 4½ = 10 cm
Halvpatent:
1. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*.
2. omgang: Strikk *1 rett i
underliggende maske, 1 vrang*, gjenta
fra *-*.

Legg opp 72 masker på liten rundpinne
nr 4½.
Strikk halvpatent rundt til arbeidet
måler 30 cm, slutt med 2. omgang.
Fell slik:
*Ta 1 maske rett løs av, 2 rett sammen,
trekk den løse masken over, strikk 9
masker halvpatent*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 12 masker felt.
Gjenta fellingen 1 gang hver 4.
omgang, men med 2 masker mindre
mellom hver felling = 48 masker.
Fortsett med felling annenhver
omgang, men med 2 masker mindre
mellom hver felling for hver gang til det
gjenstår 12 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom
maskene og fest den godt.

Nr 7

PATENTGENSER
Barnegenser i patent
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(4) 6-8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (73) 78 (83) 88 cm
Hel lengde: (38) 44 (48) 50 cm
Ermelengde: (27) 32 (36) 40 cm, eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse
mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Marineblå 5581: (350) 400 (450) 500
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker halvpatent og 36 pinner på
pinne nr 4½ = 10 X 10 cm
Patentmaske: 1 rett i underliggende
maske
Halvpatent:
1.
pinne/omgang:
Strikk
*1
patentmaske, 1 vrang*, gjenta fra *-*.
2. pinne/omgang: Strikk *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*.
Gjenta 1.-2. pinne/omgang.
OBS!
Ved trådskifte, skift tråd i siden
Kantmaske strikkes hele tiden rett

For- og bakstykke:
Legg opp litt løst (116) 124 (132) 140
masker på rundpinne nr 4½ og strikk 1
omgang vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang. Sett et merke rundt 1 rett maske
i hver side med (57) 61 (65) 69 masker
til hver del.
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Strikk halvpatent rundt til arbeidet
måler ca (23) 27 (30) 31 cm.
Fell merkemasken i hver side og slutt
med 1. omgang i halvpatent.
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (30) 30 (34) 34 masker på
strømpepinne nr 4½ og strikk 7
omganger vrangbord rundt 1 vrang, 1
rett. Sett et merke rundt omgangens
første vrange maske.
Strikk halvpatent rundt, begynn med
2. omgang. Strikk til arbeidet måler 6
cm. Øk 1 maske på hver side av merke
(øk alltid på 1. omgang i halvpatent)
ved å ta opp tråden mellom 2 masker
og strikk den vridd rett. Gjenta
økningene hver (3½.) 3. (3½.) 4. cm til
i alt = (42) 46 (50) 50 masker. De økte
maskene strikkes etter hvert med i
halvpatent. Strikk til erme måler ca
(27) 32 (36) 40 cm, eller ønsket
lengde.
Fell merkemasken (= vrangmaske) og
slutt med 1. omgang i halvpatent.
Strikk et erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(196) 212 (228) 236 masker. Sett et
merke rundt 3 masker i hver
sammenføyning (1 på for- og
bakstykke + 2 på erme).
Omgangen begynner ved høyre side
av bakstykke. Strikk 1 omgang 1
vrang, 1 rett.
Raglanfelling:
Strikk *1 vrang, 3 masker rett sammen,
strikk halvpatent til det gjenstår 3
masker før neste merke, ta 1 maske
rett løs av, 2 rett sammen, trekk den
løse masken over, 1 vrang, 1
patentmaske, 1 vrang, 3 rett sammen,
strikk halvpatent til 3 masker før neste
merke, ta 1 maske rett løs av, 2 rett
sammen, trekk den løse masken over,
1 vrang, 1 patentmaske*, gjenta fra *-*
= 16 masker felt.
Gjenta fellingene hver 6. omgang i alt
(6) 7 (8) 8 ganger = (100) (100) 100
(108) masker, samtidig som det på
siste omgang felles (13) 13 (13) 13
masker midt på forstykke til hals. Strikk
omgangen rundt. Pinnen begynner
ved halsen fra vrangsiden. Strikk 1
pinne samtidig som det legges opp 1
ny maske i begynnelsen og slutten på
pinnen til kantmaske.

Størrelse (4) 6-8 år:
Strikk frem og tilbake innenfor 1
kantmaske i hver side og fell til hals og
raglanfelling annenhver pinne 1
ganger, videre 2 ganger til men bare
over ermemaskene og ved forkant
annenhver pinne slik:
Strikk 1 kantmaske, 3 rett sammen,
strikk og fell til raglan bare over
ermemaskene, strikk til det gjenstår 4
masker, ta 1 maske rett løs av, 2 rett
sammen, trekk den løse masken over,
1 kantmaske.
Når fellingene på erme er ferdig, slutt
med 1 pinne fra vrangsiden og fell av
ermemasker. Sett maskene på
forstykke på hjelpepinne.
Størrelse (10) 12 år:
Strikk frem og tilbake innenfor 1
kantmaske i hver side og fell til hals
annenhver pinne 2 ganger, samtidig
som det felles bare over ermemaskene
annenhver pinne (3) 4 ganger slik:
Strikk 1 kantmaske, 3 rett sammen,
strikk og fell til raglan bare over
ermemaskene, strikk til det gjenstår 4
masker, ta 1 maske rett løs av, 2 rett
sammen, trekk den løse masken over,
1 kantmaske.
Når fellingene på erme er ferdig, slutt
med 1 pinne fra vrangsiden og fell av
ermemasker. Sett maskene på
forstykke på hjelpepinne.
Bakstykke:
= (29) 29 (33) 37 masker.
Strikk (3) 3 (3) 5 pinner frem og tilbake
i halvpatent, samtidig som det på
første pinne legges opp 1 ny maske i
hver side til kantmaske.
Fell de midterste 21 maskene til nakke
og strikk hver side ferdig for seg. Legg
opp 1 ny maske mot nakken til
kantmaske og strikk til arbeidet måler
ca (38) 44 (48) 50 cm, målt til midt
oppå ermetoppen.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (5) 5 (7) 7 masker.
Strikk halvpatent frem og tilbake,
samtidig som det på 1. pinne legges
opp 1 ny maske mot erme til
kantmaske.
Strikk til arbeidet måler like langt som
bakstykke.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Montering:
Sy sammen under ermene. Sy
sammen skuldrene.
Sy ermetoppen til over skulder.
Halskant:
Strikk opp ca (76) 76 (78) 80 masker
på pinne nr 4½ rundt halsen. Strikk 6
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord slik at kanten ikke
strammer.
Brett
halskanten
dobbel
mot
vrangsiden og sy til med skjulte sting.

Nr 8

KIMONO
Kimono med belte
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (120) 130 cm
Hel lengde: ca (85) 85 cm
Ermelengde: (20) 19 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse
mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
ALPAKKA SILKE (70 % babyalpakka,
30 % mulberry silke, 50 gram = ca 200
meter)

Garnmengde:
LUN ULL
Lys beige 3810: (650) 700 gram
ALPAKKA SILKE
Sand 2521: 50 gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3 og 6
Pinne nr 5 til belte
Heklenål nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
Strikkefasthet:
16 masker glattstrikk med LUN ULL på
pinne nr 6 = 10 cm
27 masker glattstrikk med ALPAKKA
SILKE på pinne nr 3 = 10 cm
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Kantmaske strikkes hele tiden rett

Bakstykke:
Legg opp (96) 104 masker med LUN
ULL på rundpinne nr 6 og strikk 3 cm
glattstrikk frem og tilbake. Strikk 1
pinne rett fra vrangsiden til brettekant.
Alle mål tas herfra.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca 55
cm.
Sett et merke i hver side for å markere
begynnelsen av ermehullet.
Fell 3 masker i hver side til ermehull.
Fortsett frem og tilbake, samtidig som
det økes 1 maske i hver side innenfor
1 kantmaske hver 6. pinne i alt 7
ganger = (104) 112 masker.
Sett ytterligere et merke i hver side for
å markere slutten av ermehullet.
Arbeidet måler ca 75 cm.
Skråfell til skulder fra ermehullsiden
(4,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3)
5,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 masker. Arbeidet
måler ca 85 cm.
Fell av (36) 42 nakkemasker.

Venstre forstykke:
Legg opp (64) 68 masker med LUN
ULL på rundpinne nr 6, og strikk 3 cm
glattstrikk frem og tilbake, og en
brettekant som på bakstykke.
Alle mål tas herfra.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca 55
cm.
Sett merker og fell og øk ut til ermehull
som på bakstykke = (68) 72 masker.
Skråfell til skulder i den ene siden som
på bakstykke = (34) 37 masker.
Strikk ca (11½) 13 cm glattstrikk (dette
er kragen bak og skal måle til midt bak
i nakken på bakstykke).
Fell av.
Høyre forstykke:
Legg opp og strikk som venstre
forstykke, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (64) 64 masker med LUN
ULL på rundpinne nr 6. Strikk 3 cm
glattstrikk rundt og 1 omgang vrang til
brettekant. Alle mål tas herfra.
Strikk (20) 19 cm glattstrikk, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

Lommer:
Legg opp 72 masker med ALPAKKA
SILKE på pinne nr 3 og strikk glattstrikk
rundt til arbeidet måler ca 13 cm.
Fell av.
Strikk en lomme til på samme måte.
Belte:
Legg opp 15 masker med LUN ULL på
rundpinne nr 5 og strikk 180 cm
vrangbord frem og tilbake slik: 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang,
gjenta fra *-* slutt med 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen skuldrene og sy kraven til
nakken. Merk av for lommer i hver side
ca 15 cm opp fra oppleggskant.
Sy sammen sidene og sy i lommene.
Sy sammen bunnen av lomme.
Sy i ermer.
Hekle hemper til hver side med LUN
ULL av 11 lm, og sy til under hvert
erme.
Trekk belte gjennom hempene.

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5 og
5½
Nr på pinnen er kun veiledende.
Strikker du fastere enn oppgitt
strikkefasthet, bruk tykkere pinner.
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.
Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr 5 =
10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (128) 136 (144) 152 (160)
masker på rundpinne nr 5½ og strikk 3
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til rundpinne nr 5.
Sett et merke i hver side med (64) 68
(72) 76 (80) masker til hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler (25)
28 (31) 34 (35) cm.
Fell 6 masker i hver side til ermehull (=
3 masker på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Nr 9

GENSER
Barnegenser i glattstrikk
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mål:
Overvidde: (71) 76 (80) 84 (89) cm
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (52) cm
Ermelengde: (26) 29 (32) 35 (40) cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde. Disse
mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Pudderrosa 4001: (250) 300 (350) 400
(450) gram

Bakstykke:
= (58) 62 (66) 70 (74) masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake, og fell
ytterligere til ermehull i hver side fra
rettsiden slik:
*Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske løs
av, 3 rett sammen, trekk den løse
masken over, strikk til det gjenstår 5
masker, 4 rett sammen, 1 kantmaske.
Strikk vrang tilbake*, gjenta fra *-* i alt
(2) 3 (3) 3 (3) ganger = (46) 44 (48) 52
(56) masker.
Fell videre slik:
*Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske løs
av, 2 rett sammen, trekk den løse
masken over, strikk til det gjenstår 4
masker, 3 rett sammen, 1 kantmaske.
Strikk vrang tilbake*, gjenta fra *-* i alt
(2) 1 (1) 2 (2) gang = (38) 40 (44) 44
(48) masker.
*Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske løs
av, 1 rett, trekk den løse masken over,
strikk til det gjenstår 3 masker, 2 rett
sammen, 1 kantmaske. Strikk vrang
tilbake*, gjenta fra *-* i alt (2) 2 (3) 2 (3)
ganger = (34) 36 (38) 40 (42) masker.
Strikk til arbeidet måler (36) 40 (44) 48
(50) cm.
Sett de midterste (16) 18 (20) 20 (22)
maskene på en hjelpepinne til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere annenhver pinne 2,1
masker mot nakken.
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Strikk til arbeidet måler (38) 42 (46) 50
(52) cm.
Fell av de resterende (6) 6 (6) 7 (7)
skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (58) 62 (66) 70 (74) masker.
Strikk og fell til ermehull på samme
måte som på bakstykke = (34) 36 (38)
40 (42) masker.
Strikk til arbeidet måler (34) 38 (42) 46
(48) cm.
Sett de midterste (10) 12 (14) 14 (16)
maskene på en hjelpepinne til hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 2,2,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (38) 42 (46) 50
(52) cm.
Fell av de resterende (6) 6 (6) 7 (7)
skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) masker
på strømpepinne nr 5 og strikk 3 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk til ermet måler 6 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (2.) 2. (3.) 3. (4)
cm til i alt (44) 46 (48) 50 (52) masker.
Strikk til ermet måler (26) 29 (32) 35
(40) cm.
Fell 6 masker midt under erme (=
merke + 2 masker på hver side).
Strikk glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side og fell
i hver side fra rettsiden slik:
*Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske løs
av, 1 rett, trekk den løse masken over,
strikk til det gjenstår 3 masker, 2 rett
sammen, 1 kantmaske. Strikk vrang
tilbake*, gjenta fra *-* til det gjenstår 12
masker.
Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske løs av,
2 rett sammen, trekk den løse masken
over, 4 rett, 3 rett sammen, 1
kantmaske = 8 masker.
Strikk vrang tilbake.
Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske løs av,
2 rett sammen, trekk den løse masken
over, 3 rett sammen, 1 kantmaske = 4
masker.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.

Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over ca hver 4. maske/pinne
langs halsen på rundpinne nr 5, ca (56)
60 (64) 68 (72) masker.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell av i vrangbord.
Sy i ermene.

Nr 10

GENSER
Barnegenser med flette
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mål:
Overvidde: (69) 73 (78) 82 (87) 91 cm
Hel lengde: (35) 37 (41) 46 (50) 52 cm
Ermelengde: (23) 27 (29) 32 (35) 40
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Lys blå 6021: (250) 300 (300) 350
(400) 450 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr 5 =
10 cm
Vrang-glattstrikk:
Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden

2, 6, 10 år:
1 kantmaske, 2 rett, *2 vrang, 2 rett*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske
(1. pinne = vrangsiden).
4, 8 og 12 år:
1 kantmaske, 2 vrang, *2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske
(1. pinne = vrangsiden).
Alle størrelser:
Strikk vrang-glattstrikk og diagram
slik: (1. pinne = rettsiden) 1
kantmaske, (26) 28 (30) 32 (34) 36
masker vrang-glattstrikk, diagram,
(26) 28 (30) 32 (34) 36 masker vrangglattstrikk, 1 kantmaske.
Det økes 5 masker på første pinne =
(69) 73 (77) 81 (85) 89 masker.
Strikk med denne inndeling til arbeidet
måler (23) 24 (27) 32 (35) 36 cm.
Fell i begynnelsen på hver pinne til
ermehull (2,2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1)
3,2,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1,1 masker = (6)
6 (6) 7 (7) 8 masker felt i hver side.
Strikk til arbeidet måler (35) 37 (41) 46
(50) 52 cm, ermehullet måler ca (12)
13 (14) 14 (15) 16 cm.
Fell som vist på siste pinne i diagram
(motsvarende økningene på 1. pinne).
Sett de resterende maskene på en
hjelpepinne = (11) 13 (14) 15 (16) 17
masker til hver skulder og (30) 30 (32)
32 (34) 34 masker til nakke.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke til
arbeidet måler ca (31) 33 (36) 41 (45)
47 cm.
Fell 5 masker som vist på siste pinne i
diagram.
Fell på neste pinne de midterste (12)
12 (14) 14 (16) 16 maskene til hals og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 3,2,2,1,1 masker.
Strikk til arbeidet (35) 37 (41) 46 (50)
52 cm.
Sett de resterende (11) 13 (14) 15 (16)
17 skuldermaskene på en hjelpepinne.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Kantmaske strikkes hele tiden rett

Bakstykke:
Legg opp (64) 68 (72) 76 (80) 84
masker på rundpinne nr 5 og strikk (7)
7 (7) 9 (9) 11 pinner vrangbord frem og
tilbake slik:
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Ermer:
Ermene strikkes i glattstrikk og
vranges med vrangsiden ut ved
montering.
Legg opp (28) 28 (32) 32 (36) 36
masker på strømpepinne nr 5 og strikk
(4) 4 (4) 5 (5) 6 cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av merke
ved å ta opp tråden mellom 2 masker
og strikk den vridd rett.
Gjenta økningene hver (4½.) 4½. (5.)
4½. (6.) 4½. cm til i alt (36) 38 (42) 44
(46) 50 masker.
Strikk til erme måler (23) 27 (29) 32
(35) 40 cm, eller ønsket lengde.
Fell (4) 4 (4) 6 (6) 6 masker midt under
erme til ermehull.
Strikk videre frem og tilbake og fell til
ermetopp i begynnelsen på hver pinne,
likt i begge sider 2 masker 1 gang,
deretter 1 maske (6) 7 (8) 8 (9) 10
ganger, og til slutt 2 masker 3 ganger.
Fell de resterende (4) 4 (6) 6 (6) 8
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Strikk sammen på skuldrene slik:
Legg rettside mot rettside og strikk 1
maske fra hver del sammen, samtidig
som det felles av.
Sy
sammen
sidene
innenfor
kantmaske.
Vreng ermene med vrangsiden ut og
sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver maske langs
de felte maskene på for- og bakstykke,
og plukk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne over de øvrige maskene i
alt ca (72) 72 (76) 76 (80) 80 masker.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk (4) 4 (4) 5 (5) 6 cm vrangbord
rundt 2 rett, 2 vrang.
Fell løst av i vrangbord.

Nr 11

GENSER
Herregenser med sjalskrave
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 93 (100) 107 (113) 122
(129) cm
Hel lengde: (66) 68 (70) 72 (74) 74 (75)
cm
Ermelengde: (50) 50 (51) 52 (52) 52
(53) cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Marineblå 5581: (550) 600 (650) 750
(800) 900 (950) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½ og
5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker glattstrikk på pinne nr 5 =
10 cm

Kantmaske strikkes rett på alle pinner

For- og bakstykke:
Legg opp (156) 176 (188) 200 (212)
232 (248) masker på rundpinne nr 4½,
og strikk 6 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang. Skift til rundpinne nr 5 og strikk
1 omgang glattstrikk, samtidig som
masketallet reguleres til (148) 168
(180) 192 (204) 220 (232) masker. Sett
et merke i hver side med (74) 84 (90)
96 (102) 110 (116) masker til hver del.
Strikk til arbeidet måler ca (45) 46 (47)
48 (48) 48 (48) cm.
Fell (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) masker i hver
side til ermehull (= (3) 3 (4) 4 (4) 5 (5)
masker på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (68) 78 (82) 88 (94) 100 (106)
masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til ermehull i
hver side annenhver pinne (2,1) 2,1
(2,1) 2,1,1 (2,1,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1)
masker = (62) 72 (76) 80 (84) 88 (92)
masker.
Strikk til arbeidet måler ca (64) 66 (68)
70 (72) 72 (73) cm.
Fell av de midterste (30) 32 (32) 34
(34) 36 (36) maskene til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell videre mot nakke annenhver pinne
1 maske. Strikk til arbeidet måler (66)
68 (70) 72 (74) 74 (75) cm.
Fell av de resterende (15) 19 (21) 22
(24) 25 (27) skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (68) 78 (82) 88 (94) 100 (106)
masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke (62) 72 (76) 80 (84) 88 (92)
masker.
Fell de midterste (14) 16 (16) 18 (18)
20 (20) maskene til hals og strikk hver
side ferdig for seg.
Høyre side:
= (24) 28 (30) 31 (33) 34 (36) masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske hver side, og fell
til v-hals fra rettsiden slik:
Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske rett løs
av, 1 rett, trekk den løse masken over,
strikk pinnen ut.
Gjenta fellingen hver 4. pinne til det
gjenstår (15) 19 (21) 22 (24) 25 (27)
skuldermasker. Strikk til arbeidet måler
(66) 68 (70) 72 (74) 74 (75) cm. Fell av.
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Venstre side:
= (24) 28 (30) 31 (33) 34 (36) masker.
Strikk som høyre side, men speilvendt.
Fell fra rettsiden slik:
Strikk til det gjenstår 3 masker, 2 rett
sammen, 1 kantmaske.
Ermer:
Legg opp (44) 44 (44) 48 (48) 48 (52)
masker på strømpepinne nr 4½, og
strikk 6 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Skift til strømpepinne nr 5 og strikk 1
omgang glattstrikk, samtidig som
masketallet reguleres til (40) 40 (40) 42
(42) 44 (46) masker.
Sett et merke rundt 2 masker midt
under erme.
Strikk til arbeidet måler 10 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 (4.) 3½. (3.) 3.
(3.) 3. (2½.) cm til i alt (60) 62 (64) 68
(70) 72 (76) masker. Strikk til erme
måler (50) 50 (51) 52 (52) 52 (53) cm.
Fell (6) 6 (8) 8 (8) 10 (10) masker midt
under erme.
Strikk ermetopp frem og tilbake i
glattstrikk,
samtidig som det felles i hver side
annenhver
pinne
(2,2,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4)
2,2,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4
(2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4)
2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,3,4
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4,4)
masker. Fell av de resterende (6) 8 (6)
8 (8) 8 (8) maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sjalskrave:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne langs v-hals, nakke og vhals ca (120) 120 (124) 128 (128) 132
(132) masker på pinne nr 4½.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk vrangbord slik:
1 kantmaske, 2 vrang, *2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-* slutt med 1 kantmaske (1.
pinne = vrangsiden). Sett et merke
midt på hver skulder. Strikk langs vhalsen, nakken og 6 masker etter
merke, vend 1 kast, strikk til 6 maske
etter merke i andre siden, vend 1 kast.
Strikk på denne måten med 6 masker
mer i hver side i alt 4 ganger i hver
side.

Strikk videre (8) 9 (9) 10 (10) 11 (11)
cm vrangbord frem og tilbake over alle
maskene, samtidig som kastene
strikkes sammen med neste maske for
å unngå hull.
Fell av i vrangbord slik at kanten ikke
strammer.
Legg venstre side av sjalskraven over
høyre side, og sy den pent til langs de
avfelte maskene på forstykke.
Sy i ermene.

Nr 12

STRUKTURGENSER
Damegenser med strukturmønster
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 102 (109) 113 (118)
122 cm
Hel lengde: (53) 54 (56) 58 (60) 62 cm
Ermehull: (15) 16 (17) 18 (19) 20 cm
Ermelengde: (47) 46 (45) 44 (43) 42
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Lys beige 3810: (550) 600 (650) 700
(700) 750 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½ og
5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker og 25 pinner falsk patent på
pinne nr 5 = 10 x 10 cm
Falsk patent:
1. omgang/pinne (= vrangsiden):
Strikk *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
2. omgang/pinne: Strikk rett.
Gjenta 1. - 2. omgang.

OBS!
Ved trådskifte, skift tråd i siden.

Bakstykke:
Legg opp (77) 81 (87) 91 (95) 99
masker på rundpinne nr 5 og strikk 3
pinner falskpatent frem og tilbake.
Begynn slik: 1 kantmaske, 1 rett, *1
vrang, 1 rett*, gjenta fra *-* slutt med 1
kantmaske.
Øk slik: Strikk 1 kantmaske, 4 rett, øk
2 masker (ved å ta opp tråden mellom
2 masker og strikk 1 rett og 1 vridd
rett), strikk rett til det gjenstår 5
masker, øk 2 masker, 4 rett, 1
kantmaske. Det økte maskene strikkes
etter hvert med i mønster.
Gjenta økningene hver 8. pinne
ytterligere 2 ganger = (89) 93 (99) 103
(107) 111 masker.
Strikk 6 pinner (siste pinne fra
rettsiden). Legg arbeidet til side og
strikk forstykke.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke.
For- og bakstykke:
Sett for- og bakstykke inn på samme
rundpinne nr 5 og fortsett rundt med
falskpatent, samtidig som de 2
kantmaskene i hver side strikkes rett
sammen = 1 merkemaske i hver side =
(176) 184 (196) 204 (212) 220 masker.
Strikk til arbeidet måler (34) 33 (34) 34
(36) 36 cm.
Fell 3 masker i hver side til ermehull (=
merkemaske + 1 maske på hver side
av den), slutt med 1. omgang i
falskpatent. Legg arbeidet til side og
strikk ermer.
OBS! Ved felling, fell slik at kanten ikke
strammer.
Ermer:
Legg opp (38) 38 (40) 40 (42) 44
masker på strømpepinne nr 4½ og
strikk 6 cm vrangbord rundt 1 vrang, 1
rett. Sett et merke rundt omgangens
første vrange maske.
Skift til strømpepinne nr 5 og strikk
falskpatent rundt til arbeidet måler 8
cm.
Øk alltid på 1. omgang i falskpatent. Øk
1 maske på hver side av merkemasken
ved å ta opp tråden mellom to masker
og strikk den vridd vrang/rett.
OBS! Første gang økes det 1 vrang
maske på hver side av merkemasken.
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Gjenta økningene hver (4½.) 3½. (3½.)
3. (2½.) 2. cm ytterligere (7) 9 (9) 11
(11) 13 ganger = (54) 58 (60) 64 (66)
72 masker. De økte maskene strikkes
etter hvert med i falskpatent.
Strikk til erme måler ca (47) 46 (45) 44
(43) 42 cm, eller ønsket lengde. Fell 3
masker
midt
under
erme
(=
vrangmasken + 1 maske på hver side),
slutt med 1. omgang i falskpatent.
Strikk et erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(272) 288 (304) 320 (332) 352 masker.
Sett et merke rundt 7 masker i hver
sammenføyning, 6 masker på for- og
bakstykke og 1 masker på erme.
Omgangen begynner i høyre side på
bakstykke. Strikk 1 omgang rett.
Fortsett med falskpatent.
Strikk 1 rett, 1 vrang, 1 rett, 1 vrang, 1
rett, 1 vrang (= 6 merkemasker) *ta 1
maske rett løs av, 2 rett sammen, trekk
den løse masken over, strikk til det
gjenstår 3 masker før neste merke, 2
rett sammen, sett masken tilbake på
venstre pinne, trekk neste maske over
og sett masken over på høyre pinne,
strikk merkemaskene*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 16 masker felt.
Les hele neste avsnitt før det strikkes
videre.
Gjenta fellingene hver 4. omgang i alt
(12) 13 (14) 15 (15) 16
ganger
samtidig, når det gjenstår 2 fellinger
felles de midterste (15) 15 (17) 17 (19)
19
maskene på forstykke til hals.
Strikk omgangen rundt. Klipp av tråden
og begynn ved halsen. OBS! Når det
gjenstår 3 masker midt på erme
strikkes de sammen.
Strikk frem og tilbake og fell i
begynnelsen av hver pinne i hver side
(2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,1,1,1) 2,1,1,1
(2,2,1,1) 2,2,1,1 masker.
Fell videre som før annenhver pinne,
kun over bakstykke 2 ganger,
samtidig som det felles til hals i
begynnelsen av hver pinne i hver side
2,2 masker.
Fell av.
Montering:
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver maske på
pinne nr 4½ rundt halsen ca (76) 76
(80) 80 (84) 84 masker. Strikk 8 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Brett
halskanten
dobbel
mot
vrangsiden og sy til med skjulte sting.
Sy sammen under erme.

Nr 13

LUE
Herrelue i patent
Oppskrift: Anette Hellstrøm Olsen
Størrelse:
One size
Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Olivengrønn 9354: 100 gram
Veiledende pinner:
Liten rundpinne nr 4 og 4½
Strømpepinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker halvpatent lett utstrukket på
pinne nr 4½ = 10 cm
Halvpatent:
1. omgang: Strikk *1 rett i
underliggende maske, 1 vrang*, gjenta
fra *-*.
2. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*.

Legg opp 84 masker på liten rundpinne
nr 4 og strikk 4 cm vrangbord rundt, 1
rett, 1 vrang.
Skift til liten rundpinne nr 4½ og strikk
halvpatent rundt til arbeidet måler 19
cm, slutt med 2. omgang.
Fell slik:
*Ta 1 maske rett løs av, 2 rett sammen,
trekk den løse masken over, strikk 11
masker halvpatent*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 12 masker felt.
Gjenta fellingen annenhver omgang,
men med 2 masker mindre mellom
hver felling for hver gang til det
gjenstår 24 masker.
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom
maskene og fest den godt.

HALS
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Hals i patent
Oppskrift: Anette Hellstrøm Olsen

GENSER
Damegenser med knaper på skulder
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
One size

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL

Plaggets mål:
Vidde: ca 53 cm
Høyde: 20 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Lys grå 7620/Olivengrønn 9354: 100
gram
Veiledende pinner:
Liten rundpinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker halvpatent lett utstrukket på
pinne nr 4½ = 10 cm
Halvpatent:
1. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*.
2. omgang: Strikk *1 rett i
underliggende maske, 1 vrang*, gjenta
fra *-*.
Legg løst opp 84 masker på liten
rundpinne nr 4½.
Strikk halvpatent rundt til arbeidet
måler 20 cm, slutt med 2. omgang.
Strikk 1. omgang, samtidig som det
felles løst av.

Plaggets mål:
Overvidde: (85) 90 (98) 105 (110) 120
cm
Hel lengde: (55) 56 (58) 60 (62) 64 cm
Ermehull: (18) 19 (20) 21 (22) 23 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
LUN ULL (100 % merinoull, 50 gram =
ca 80 meter)
Garnmengde:
Marineblå 5581: (550) 600 (650) 700
(750) 800 gram
Tilbehør:
3 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
16 masker halvpatent lett utstrukket og
36 omganger på pinne nr 4½ = 10 X 10
cm
20 masker vrangbord på pinne nr 4½ =
10 cm
Patentmaske:
Strikk 1 rett i underliggende maske
Halvpatent:
1. omgang: Strikk *1 patentmaske, 1
vrang*, gjenta fra *-* omgangen rundt.
2. omgang: Strikk *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
Gjenta 1.-2. omgang.
OBS!
Ved trådskifte, skift tråd i siden.
Kantmaske strikkes hele tiden rett.
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For- og bakstykke:
Legg opp litt løst (136) 144 (156) 168
(176) 192 masker på rundpinne nr 4½
og strikk 1 omgang vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt en rettmaske i hver
side med (67) 71 (77) 83 (87) 95
masker til hver del.
Strikk halvpatent rundt til arbeidet
måler ca (37) 37 (38) 39 (40) 41 cm,
eller ønsket lengde.
Del arbeidet i siden ved å felle (3) 5 (5)
7 (7) 9 masker i hver side til ermehull,
slutt med 1. omgang i halvpatent.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (65) 67 (73) 77 (81) 87 masker.
Strikk frem og tilbake i halvpatent med
1 kantmaske i hver side.
Fell i hver side hver 4. pinne
(2,2,1,1,1,1) 2,1,1,1,1,1 (2,2,1,1,1,1,1)
2,2,2,1,1,1,1,1
(2,2,2,1,1,1,1,1
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,1) masker = (49) 53
(55) 55 (59) 61 masker.
Strikk til arbeidet måler (53) 54 (56) 58
(60) 62 cm.
Fell de midterste (19) 19 (21) 21 (21)
23 maskene fra rettsiden (litt løst) til
hals strikk pinnen ut. Hver side strikkes
ferdig for seg.
Venstre side:
Fell videre mot nakken annenhver
pinne 2,1,1 maske = (11) 13 (13) 13
(15) 15 skuldermasker.
Strikk til arbeidet måler (55) 56 (58) 60
(62) 64 cm. Fell av slik at kanten ikke
strammer.
Høyre side:
Strikk som venstre side til hel lengde.
Strikk videre 8 pinner halvpatent.
Skråfell til knappekant fra rettsiden
slik:
Strikk til det gjenstår 1 eller 2 maske,
(vend etter patentmaske) vend, ta 1.
maske løs av, strikk pinnen ut.
Strikk til 2 masker før forrige vending,
vend, ta 1. maske løs av, strikk pinnen
ut. Strikk på denne måten med 2
masker mindre for hver gang. Fell rett
av slik at kanten ikke strammer.
Forstykke:
= (65) 67 (73) 77 (81) 87 masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Når arbeidet måler (50) 51 (53) 55 (57)
59 cm felles de midterste (13) 13 (15)
15 (15) 17 maskene løst av fra
vrangsiden. Strikk hver side ferdig for
seg.

Høyre side:
Fell mot hals annenhver pinne 3,2,1,1
maske. Strikk til arbeidet måler (55) 56
(58) 60 (62) 64 cm. Fell av de
resterende (11) 13 (13) 13 (15) 15
skulder maskene slik at kanten ikke
strammer.
Venstre side:
Strikk og fell til hals som høyre side,
men speilvendt, samtidig som det
skråfelles til knapphulls kant likt som
på høyre knappekant.
Fell rett av.
Ermer:
Legg opp litt løst (32) 32 (32) 34 (34)
36 masker på strømpepinne nr 4½ og
strikk 1 omgang vrangbord rundt 1
vrang, 1 rett. Sett et merke rundt
omgangens første vrange maske.
Strikk halvpatent rundt til arbeidet
måler (8½) 8½ (6) 5 (4) 4 cm.
Øk alltid på 1. omgang i halvpatent. Øk
1 maske på hver side av merkemasken
ved å ta opp tråden mellom 2 masker
og strikk den vridd vrang/vridd rett.
OBS! Første gang økes det 1 vrang
maske på hver side av merkemasken.
Gjenta økningene hver (8½.) 8½. (6.)
5. (4.) 4. cm i alt (3) 3 (4) 5 (6) 6 ganger
= (38) 38 (40) 44 (46) 48 masker. De
økte maskene strikkes etter hvert med
i
halvpatent.
Videre
gjentas
økningene hver (5.) 5. (4.) 3. (3.) 3. cm
(3) 3 (4) 5 (6) 6 ganger = (44) 44 (48)
54 (58) 60 masker.
Strikk til erme måler ca 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (3) 5 (5) 7 (7) 9 masker midt under
erme.
Strikk halvpatent frem og tilbake og
fell i hver side hver 4. pinne
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,3)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3 masker.
Fell av de resterende (5) 5 (7) 7 (7) 7 7
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen langs venstre skulder.
Halskant:
Strikk opp ca (81) 81 (85) 85 (89) 89
masker langs halsen på pinne nr 4½.
Masketallet må være delelig med 2 + 1
maske.
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Strikk 12 cm vrangbord frem og tilbake
slik: (1. pinne = vrangsiden) 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* slutt med 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord slik at kanten ikke
strammer.
Knappekant:
Strikk opp ca (23) 23 (25) 25 (29) 29
masker på pinne nr 4½ langs
knappekanten og videre 6 cm langs
halsen. Masketallet må være delelig
med 2 + 1. Strikk 3 pinner vrangbord
som langs halsen. Fell av.
Knapphullskant:
Strikk som knappekant, men med 3
knapphull jevnt fordelt på 1 pinne.
Sy sammen ytterst på høyre skulder,
knapphullskant over knappekant.
Brett
halskanten
dobbel
mot
vrangsiden og sy løst til med skjulte
sting. Sy i ermer. Sy i knapper.

