1806

SOMMERFAVORITTER

Logo liten

12 mm

Pay-off liten

1806
1

MANDARIN PETIT

4

19 10
|

• LINA GENSER
S-XXXL
|

Nr 1

LINA GENSER
Genser med lange masker
rundfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

og

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL) XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 93 (101) 112 (120) 128
cm
Hel lengde: Ca (53) 54 (55) 56 (57) 58
cm
Ermelengde: Ca 34 cm alle størrelser

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:
Hvit 1001: (200) 250 (250) 300 (300)
350 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4
Strømpepinne nr 3 og 4

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

Strikkefasthet:
19 masker og 30 omganger diagram
på pinne nr 4 = 10x10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (160) 176 (192) 212 (228)
244 masker på rundpinne nr 4 og strikk
1. pinne rett = 1 rille. Vend og strikk
diagram rundt.
Sett et merke rundt 1 maske i hver side
med (79) 87 (95) 105 (113) 121
masker mellom merkene.
Strikk til arbeidet måler 34 cm.
Fell (11) 11 (11) 15 (15) 15 masker i
hver side til ermehull (= merkemaske +
(5) 5 (5) 7 (7) 7 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Ermer:
Legg opp (58) 62 (66) 70 (74) 78
masker på strømpepinne nr 3 og strikk
6 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt 1. maske.
Skift til strømpepinne nr 4 og strikk
diagram rundt til arbeidet måler 34 cm,
slutt med samme omgang som på forog bakstykke.
Fell (11) 11 (11) 15 (15) 15 masker
midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Rundfelling:
Strikk ermene inn på for- og bakstykke
på rundpinne nr 4, samtidig som det
strikkes 2 masker sammen i hver
sammenføyning = (228) 252 (276) 288
(312) 336 masker.
Omgangen
begynner
ved
en
sammenføyning på bakstykke.
Sett et merke der omgangen begynner,
strikk diagram og fell på (2.) 6. (7.) 6.
(5.) 6. omgang slik:
Strikk *10 masker, 2 rett/vrang
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = (209) 231 (253) 264 (286) 308
masker.
Strikk (9) 9 (9) 10 (9) 9 omganger uten
felling.
Fell på neste omgang slik:
Strikk *9 masker, 2 rett/vrang sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = (190)
210 (230) 240 (260) 280 masker.

Gjenta fellingene hver (10.) 8. (8.) 9. (8.)
8. omgang, men med 1 maske mindre
mellom
fellingene
for
hver
fellingsomgang (3) 4 (4) 4 (5) 5 ganger
til = (133) 126 (138) 144 (130) 140
masker.
Strikk (2) 2 (4) 2 (2) 4 omganger til,
samtidig som masketallet reguleres til
(112) 112 (116) 116 (120) 120 masker
på siste omgang.
Slutt med 1 omgang rett, 1 omgang
vrang og fell løst av med rette masker.
Montering:
Sy sammen under ermene.
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Nr 2

FLORA TOPP
Topp med rundt bærestykke
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: Ca (86) 93 (101) 108 (116)
cm
Hel lengde: Ca (54) 55 (57) 58 (60) 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:
Dus terrakotta 3513: (200) 200 (200)
250 (250) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 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
For- og bakstykke:
Legg opp (232) 252 (272) 292 (312)
masker på rundpinne nr 3, og strikk 4
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke i hver side med (116)
126 (136) 146 (156) masker til hver
del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca 36
cm, eller (18) 19 (21) 22 (24) cm før
ønsket lengde.
(Bærestykke måler ca (18) 19 (21) 22
(24) cm).
Fell (12) 12 (14) 14 (16) masker i hver
side til ermehull (= (6) 6 (7) 7 (8)
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermekanter.
Ermekanter:
Legg opp (76) 80 (88) 92 (100) masker
på strømpepinne nr 2½.

Sett et merke der omgangen
begynner, og strikk 3 cm vrangbord
rundt 2 rett, 2 vrang.
Fell (12) 12 (14) 14 (16) masker = (6)
6 (7) 7 (8) masker på hver side av
merke.
Legg arbeidet til side, og strikk en
ermekant til på samme måte.
Rundfelling:
Sett ermekantene inn på for- og
bakstykke på rundpinne nr 3 = (336)
364 (392) 420 (448) masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Omgangen begynner ved et merke på
bakstykke.

Strikk (2) 4 (8) 8 (10) omganger
glattstrikk.
Fell på neste omgang til raglan ved
hvert merke slik: Strikk 2 rett sammen
etter hvert merke, og 2 vridd rett
sammen før hvert merke = 8 masker
felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang
(1) 2 (3) 4 (5) ganger til = (320) 340
(360) 380 (400) masker.
Strikk
diagram,
og
fell
som
diagrammet viser = (128) 136 (144)
152 (160) masker.
(S) M:
Slutt med 2 omganger rett, samtidig
som masketallet reguleres til (128) 132
masker på siste omgang.
Strikk 1½ cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell løst av i vrangbord.
(L) XL (XXL):
Strikk 2 omganger rett, 2 omganger
vrang, 2 omganger rett, samtidig som
det på 5. omgang felles jevnt fordelt til
(136) 140 (144) masker.
Strikk 1½ cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell løst av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen under ermene.
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Nr 3

FLORA
GENSER
Genser med rundt bærestykke
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: Ca (86) 92 (101) 107 (116)
cm
Hel lengde: Ca (54) 55 (57) 58 (60) cm,
eller ønsket lengde
Ermelengde: 48 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:
Lys lyng 4622: (350) 350 (400) 450
(450) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3

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

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (232) 248 (272) 288 (312)
masker på rundpinne nr 3, og strikk 4
cm vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke i hver side med (116)
124 (136) 144 (156) masker til hver
del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca 36
cm, eller (18) 19 (21) 22 (24) cm før
ønsket lengde. (Bærestykke måler ca
(18) 19 (21) 22 (24) cm).

Fell (12) 12 (14) 14 (16) masker i hver
side til ermehull (= (6) 6 (7) 7 (8)
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) 64 (68) masker
på strømpepinne nr 3, og strikk 5 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk til erme måler 8 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 (3.) 3. (2½.)
2½. (2½.) cm til i alt (76) 82 (88) 94
(100) masker.
Strikk til erme måler 48 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (12) 12 (14) 14 (16) masker midt
under erme.
Legg arbeidet til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Rundfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke
på rundpinne nr 3 = (336) 364 (392)
420 (448) masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Omgangen begynner ved et merke på
bakstykke.
Strikk (2) 4 (8) 8 (10) omganger
glattstrikk.
Fell på neste omgang til raglan ved
hvert merke slik: Strikk 2 rett sammen
etter hvert merke, og 2 vridd rett
sammen før hvert merke = 8 masker
felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang
(1) 2 (3) 4 (5) ganger til = (320) 340
(360) 380 (400) masker.
Strikk
diagram,
og
fell
som
diagrammet viser = (128) 136 (144)
152 (160) masker.
(S) M:
Slutt med 2 omganger rett, samtidig
som masketallet reguleres til (128) 132
masker på siste omgang.
Strikk 1½ cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell løst av i vrangbord.
(L) XL (XXL):
Strikk 2 omganger rett, 2 omganger
vrang, 2 omganger rett, samtidig som
det på 5. omgang felles jevnt fordelt til
(136) 140 (144) masker.
Strikk 1½ cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell løst av i vrangbord.
Montering:
Sy sammen under ermene.
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KIMONOJAKK
E
Kimonojakke
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (128) 136 cm
Hel lengde: (77) 83 cm
Ermelengde: (32) 30 cm, eller ønsket
lengde

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

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose, 14
% lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Elefantgrå 2340: (650) 750 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4

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

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4 =
10 cm.
Kantmasker strikkes hele tiden rett
Høyre forstykke og ca 10 cm av
bakstykke:
Legg litt løst opp (64) 68 masker på
rundpinne nr 4.
Strikk 1 kantmaske, vrang til det
gjenstår 2 masker, 2 kantmasker (1.
pinne = vrangsiden).
Strikk 2 kantmasker, diagram,
glattstrikk til det gjenstår 1 maske, 1
kantmaske.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (67) 73 cm.
Strikk ytterligere ca 10 cm, samtidig
som det skrås til skulder med
forkortede rekker og strikk diagram
som før slik:
Strikk til det gjenstår 4 masker, vend,
kast, strikk pinnen ut.
Strikk på denne måten, men med
vekselvis 3 og 4 masker mindre for
hver gang i alt 13 vendinger. Strikk 2
pinner over alle maskene, samtidig

som kastene strikkes sammen med
neste maske slik at det ikke blir hull i
arbeidet = midt på skulder.
Skrå til skulder på bakstykke fra
rettsiden slik:
Strikk 2 kantmasker, 15 masker
diagram, (1) 5 masker glattstrikk,
vend, 1 kast, strikk pinnen ut.
Strikk og vend på samme måte med
vekselvis 4 og 3 masker mer for hver
gang i alt 13 ganger, samtidig som
kastene strikkes sammen med neste
maske for å unngå hull. Strikk 2 pinner
over alle maskene.
Legg arbeidet til side og strikk det
andre forstykke.
Venstre forstykke og ca 10 cm av
bakstykke:
Legg litt løst opp (64) 68 masker på
rundpinne nr 4.
Strikk 2 kantmasker, vrang til det
gjenstår 1 maske, 1 kantmaske (1.
pinne = vrangsiden).
Strikk 1 kantmaske, glattstrikk til det
gjenstår 17 masker, diagram, og slutt
med 2 kantmasker.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (67) 73 cm.
Strikk ytterligere ca 10 cm, samtidig
som det skrås til skulder med
forkortede rekker og strikk diagram
som før slik:
Begynn fra vrangsiden og strikk til det
gjenstår 4 masker, vend, 1 kast, strikk
pinnen ut.
Strikk på denne måten, men med
vekselvis 3 og 4 masker mindre for
hver gang i alt 13 vendinger. Strikk 2
pinner over alle maskene, samtidig
som kastene strikkes sammen med
neste maske slik at det ikke blir hull i
arbeidet = midt på skulder.
Skrå til skulder på bakstykke fra
vrangsiden slik:
Strikk 2 kantmasker, 15 masker
diagram, (1) 5 masker glattstrikk, vend
1 kast, strikk pinnen ut,
Strikk og vend på samme måte, men
med vekselvis 4 og 3 masker mer for
hver gang i alt 13 ganger, samtidig
som kastene strikkes sammen med
neste maske for å unngå hull. Strikk 1
pinne over alle maskene.
Bakstykke:
Sett høyre og venstre forstykke inn på
sammen rundpinne nr 4 = (128) 136
masker.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side.

Strikk til bakstykke måler like langt som
forstykkene ca (77) 83 cm, målt fra
midt på skulder.
Fell rett av.
Ermer:
Legg opp (68) 72 masker på rundpinne
nr 4.
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler
(10) 8 cm. Sett et merke rundt 2
masker midt under erme.
Øk 1 maske på hver side av merke ved
å ta opp tråden mellom 2 masker og
strikk den vridd rett.
Gjenta økningene hver 2. cm i alt 11
ganger = (90) 94 masker.
Strikk til erme måler (32) 30 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Lommer:
Legg opp 36 masker på rundpinne nr 4
og strikk 1 pinne rett (1. pinne =
vrangsiden).
Strikk glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
arbeid måler 20 cm. Fell av.
Strikk en lomme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen i sidene til det gjenstår ca
(23) 24 cm til ermehull. Sy i ermene. Sy
på lommene.
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Nr 5

LACE
GENSER
Genser med hullmønster og ermetopp
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 96 (109) 115 (122) cm
Hel lengde: ca (54) 56 (58) 60 (62) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde

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

Garn:
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:
Korngul 2124: (400) 450 (500) 550
(600) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og
3½

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

Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr 3½ =
10 cm.
For- og bakstykke:
Legg opp (220) 234 (262) 276 (290)
masker på rundpinne nr 3 og strikk 3
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3½.
Strikk 1 omgang glattstrikk og fell 22
masker jevnt fordelt = (198) 212 (240)
254 (268) masker.
Sett et merke rundt 1 maske i hver side
med (98) 105 (119) 126 (133) masker
mellom merkene.

Strikk
diagram,
begynn
som
diagrammet viser
ved hvert merke.
Strikk til arbeidet
måler ca (36) 37
(38) 39 (40) cm,
slutt med helt eller halvt diagram.
Fell 7 masker i hver side til ermehull (=
merke + 3 masker på hver side).
Strikk hver del ferdig for seg.
Kantmaske strikkes hele tiden rett
OBS! Hvis mønsteret begynner eller
slutter med et kast og det ikke er en
felling, eller det er en felling, men
ikke et kast strikkes maskene i
glattstrikk.
Bakstykke:
= (92) 99 (113) 120 (127) masker.
Fortsett med diagram frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side, og
fell
ytterligere
(3,2,1,1,1,1,1)
3,3,2,1,1,1,1,1
(3,3,3,2,2,1,1,1,1)
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1 (3,3,3,3,2,2,1,1,1,1)
masker i begynnelsen av hver pinne i
hver side til ermehull = (72) 73 (79) 80
(87) masker.
Strikk diagram til arbeidet måler (52)
54 (56) 58 (60) cm.
Sett de midterste (34) 35 (37) 38 (41)
maskene på en hjelpepinne til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot nakken annenhver
pinne 2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler ca (54) 56 (58)
60 (62) cm, slutt med helt eller halvt
diagram.
Fell av de resterende (16) 16 (18) 18
(20) maskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (92) 99 (113) 120 (127) masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (72) 73 (79) 80 (87)
masker.
Fortsett med diagram til arbeidet
måler ca (46) 48 (50) 52 (54) cm.
Sett de midterste (12) 13 (15) 16 (19)
maskene på en hjelpepinne til hals.

Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 3,2,2,1,1,1,1,1,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler ca (54) 56 (58)
60 (62) cm, slutt med helt eller halvt
diagram.
Fell av de resterende (16) 16 (18) 18
(20) maskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) masker
på strømpepinne nr 3, og strikk 3 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3½.
Sett et merke rundt første maske, som
hele tiden strikkes rett.
Strikk diagram til ermet måler 7 cm,
tell ut i fra midt på ermet hvor
diagrammet begynner.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (3.) 2½. (2½.)
2½. (2½.) cm til i alt (70) 74 (78) 80 (82)
masker, de nye maskene strikkes i
mønster.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 7 masker midt under erme (=
merke + 3 masker på hver side).
Fortsett med diagram frem og tilbake
og fell ytterligere i begynnelsen av hver
pinne
(2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2)
masker = (26) 27 (29) 29 (30) masker
felt i hver side.
Fell de resterende (11) 13 (13) 15 (15)
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne
langs halsen på rundpinne nr 3, ca (98)
102 (106) 110 (114) masker.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.
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Nr 6
JULIE TOPP
Topp med raglanøkning og korte ermer
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: Ca (84) 90 (99) 105 (111)
cm
Hel lengde: Ca (53) 54 (54) 55 (56) cm,
eller ønsket lengde
Ermelengde: Ca 8 cm alle størrelser
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 rosa 4621: (250) 250 (300) 300
(350) gram
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

Begynn ved halsen
Legg opp (132) 135 (138) 141 (144)
masker på rundpinne nr 2½.
Strikk 7 pinner rett frem og tilbake,
samtidig som det på siste pinne økes
slik:
Strikk 1 rett, øk 1 maske, *3 rett, øk 1
maske*, gjenta fra *-*, slutt med 2 rett
= (176) 180 (184) 188 (192) masker.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk neste
pinne slik (= rettsiden):
*Strikk (28) 28 (26) 26 (26) rett, 7
masker diagram, (46) 48 (52) 54 (56)
rett, 7 masker diagram*, gjenta fra *-*.
Strikk videre rundt.

Strikk 1 omgang med samme
inndeling.
Sett merker rundt hver av de 7
maskene med mønster.
Øk til raglan på 3. omgang i
diagrammet ved å ta et 1 kast på hver
side av merkene = 8 masker økt.
Gjenta økningene annenhver omgang
til det er økt i alt (18) 20 (23) 25 (27)
ganger = (320) 340 (368) 388 (408)
masker.
Strikk videre uten økning, men med
kast og 2 masker sammen slik:
Strikk til 2 masker før diagram, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, 1 kast, strikk 1 kast og 2
rett sammen etter diagram.
Strikk til bærestykke måler ca (18) 19
(21) 22 (23) cm.
Klipp av garnet.
Ta 2 masker over på høyre hånds
pinne, uten å strikke maskene, og del
arbeidet slik:
*Sett (60) 64 (68) 72 (76) masker på en
hjelpepinne til erme, legg opp (14) 16
(18) 20 (22) nye masker, strikk (100)
106 (116) 122 (128) masker* (=
forstykke), gjenta fra *-* (= bakstykke).
For- og bakstykke:
= (228) 244 (268) 284 (300) masker.
Strikk glattstrikk og diagram som før,
med kast og 2 masker sammen på
hver side til arbeidet måler (52) 53 (53)
54 (55) cm, eller 1 cm før ønsket
lengde.
Skift til rundpinne nr 2½, og strikk 7
omganger riller, vekselvis 1 omgang
vrang, 1 omgang rett.
Fell løst av med rette masker = 4 riller.
Korte ermer:
Ta maskene fra hjelpepinnen over på
strømpepinne nr 3, og legg opp (14) 16
(18) 20 (22) nye masker midt under
erme = (74) 80 (86) 92 (98) masker.
Sett et merke midt under erme.
Strikk 2 cm glattstrikk.
Fell 1 maske på hver side av merke
ved å strikke 2 rett sammen før merke
og 2 vridd rett sammen etter merke.
Gjenta fellingene annenhver cm 2
ganger til = (68) 74 (80) 86 (92)
masker.
Strikk til erme måler ca 7 cm, likt for
alle størrelser.
Skift til strømpepinne nr 2½ og strikk 7
omganger riller, vekselvis 1 omgang
vrang, 1 omgang rett.
Fell løst av med rette masker.
Strikk det andre erme på samme måte.

Montering:
Sy sammen under ermene, og sy
sammen rillekant i halsen.
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Nr 7

BATIKKGENSE
R
Stripegenser med rundfelling
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 93 (103) 110 (120) 127
cm
Hel lengde: (54) 54 (57) 57 (60) 60 cm
Ermelengde: 47 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)
LINE (53 % bomull, 33 % viskose, 14
% lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
MANDARIN PETIT
Khaki 2205: (200) 200 (200) 250 (250)
300 gram
LINE
Støvet aqua 6841: (100) 150 (150) 150
(150) 200 gram
Elefantgrå 2340: (100) 100 (150) 150
(150) 150 gram
Støvet lys blå 7521: (100) 100 (100)
100 (100) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 7
Liten rundpinne nr 6

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

Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på pinne nr 7 = 10 cm
Hele genseren strikkes med 1 tråd
khaki MANDARIN PETIT og 1 tråd
støvet aqua/elefantgrå/lys blå LINE
For- og bakstykke:
Legg opp (120) 130 (144) 154 (168)
178 masker med 1 tråd MANDARIN
PETIT khaki, og 1 tråd LINE støvet
aqua på rundpinne nr 7.
Sett et merke i hver side med (60) 65
(72) 77 (84) 89 masker til hver del.

Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca
(18) 18 (19) 19 (20) 20 cm.
Skift LINE til elefantgrå, og forsett til
arbeidet måler ca (36) 36 (38) 38 (40)
40 cm.
Fell (10) 10 (12) 12 (12) 12 masker i
hver side til ermehull (= (5) 5 (6) 6 (6)
6 masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (34) 34 (36) 36
masker med 1 tråd MANDARIN PETIT
khaki, og 1 tråd LINE støvet aqua på
strømpepinne nr 7.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler
6 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (6½.) 5½. (5.)
4½. (5.) 4½. cm til i alt (44) 46 (50) 52
(52) 54 masker, samtidig som det
skiftes LINE til elefantgrå når arbeidet
måler 29 cm, eller 18 cm før ønsket
lengde.
Fell (10) 10 (12) 12 (12) 12 masker
midt under erme.
Strikk et erme til på samme måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(168) 182 (196) 210 (224) 238 masker.
Skift LINE til lys blå og strikk (2) 2 (4) 4
(6) 6 omganger glattstrikk rundt.
Fell slik: Strikk *12 rett, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = (156) 169 (182) 195 (208) 221
masker.
Strikk 3 omganger uten felling.
Fell slik: Strikk *11 rett, 2 rett
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = (144) 156 (168) 180 (192) 204
masker.
Strikk 3 omganger uten felling.
Gjenta fellingene på samme måte hver
4. omgang med 1 maske mindre
mellom
hver
felling
for
hver
fellingsomgang til det gjenstår (96) 104
(112) 120 (128) 136 masker.
Skift til rundpinne nr 6.
Strikk 3 omganger uten felling.
Fell slik: Strikk *2 rett, 2 rett sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = (72) 78
(84) 90 (96) 102 masker.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
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(6) 6½ (7) 7 (7½) 7½ cm støvet petrol,
1½ cm grå, (2½) 2½ (2½) 3 (3) 3½ cm
lys blå, strikk med jeansblå til alle
raglanfellingene er strikket.
Stripete sommertopp
Oppskrift: Sanne Lousdal
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 93 (102) 109 (118) 124
cm
Hel lengde: ca (56) 58 (61) 62 (64) 67
cm
Ermelengde: (3) 4 (4) 5 (5) 5 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:
Grå 6030: (50) 50 (50) 100 (100) 100
gram
Støvet petrol 6822: (100) 100 (150)
150 (150) 150 gram
Jeansblå 9463: (100) 100 (100) 100
(150) 150 gram
Lys blå 5930: (50) 50 (100) 100 (100)
100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 =
10 cm
Stripemønster:
Strikk 2 cm grå, (3) 3 (3) 3 (3) 3½ cm
støvet petrol, (3½) 4 (4) 4½ (5) 5 cm
jeansblå, 1 cm lys blå, 2 cm grå, 2 cm
jeansblå, (4) 4 (5) 5 (5) 5½ cm støvet
petrol, 2 cm lys blå, 4 cm jeansblå, 1
cm grå, (3) 3 (3) 3½ (4) 4 cm støvet
petrol, (4½) 5 (5) 5 (5) 5 cm lys blå, skift
til støvet petrol og strikk til arbeidet
måler (35) 36 (37) 38 (39) 40 cm, 1 cm
grå, (2) 2½ (2½) 3 (3) 3½ cm jeansblå,

For- og bakstykke:
Legg opp (252) 276 (300) 318 (342)
360 masker med grå på rundpinne nr 3
og strikk 1 cm vrangbord rundt slik: 1
vrang, *1 vridd rett, 2 vrang*, gjenta fra
*-* slutt med 1 vridd rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (126)
138 (150) 159 (171) 180 masker til
hver del, og sett et merke rundt (20) 20
(20) 26 (26) 26 masker i hver side med
sidemerkene i midten.
Disse maskene strikkes hele tiden i
vrangbord som før, men ved
fargeskifte
strikkes
de
vrange
maskene rett, og maskene som
strikkes vridd rett strikkes som før.
Strikk stripemønster til arbeidet måler
(6) 6 (7) 7 (8) 8 cm.
Fell 1 maske før og etter hvert felt i
vrangbordstrikk ved å strikke 2 rett
sammen etter merke og 2 vridd rett
sammen før merke = 4 masker felt.
Gjenta fellingene hver 3. cm i alt 6
ganger = (228) 252 (276) 294 (318)
336 masker.
Strikk til arbeidet måler (35) 36 (37) 38
(39) 40 cm.
Fell de midterste (8) 8 (8) 14 (14) 14
maskene i hver side til ermehull (= (4)
4 (4) 7 (7) 7 masker på hver side av
sidemerkene) = (212) 236 (260) 266
(290) 308 masker.
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (93) 99 (105) 111 (117) 120
masker med lys blå på strømpepinne
nr 3, og strikk 1 cm vrangbord slik:
Strikk 1 vrang, *1 vridd rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-* slutt med 1 vridd rett, 1
vrang.
Sett et merke rundt (20) 20 (20) 26 (26)
26 masker midt under erme som
strikkes i vrangbord, de øvrige
maskene strikkes i glattstrikk slik: (1) 1
(1) 1½ (1½) 1½ cm lys blå, skift til
støvet petrol og strikk til erme måler (3)
4 (4) 5 (5) 5 cm.
Fell de midterste (8) 8 (8) 14 (14) 14
maskene = (85) 91 (97) 97 (103) 106
masker.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(382) 418 (454) 460 (496) 520 masker.

Strikk 1 omgang som maskene viser,
samtidig som det strikkes 2 rett
sammen i hver sammenføyning =
(378) 414 (450) 456 (492) 516 masker.
Fell til raglan ved hver sammenføyning
slik: Strikk 2 rett sammen etter
vrangbordmaskene og strikk til 2
masker før vrangborden, ta 1 maske
løs av, 1 rett, trekk den løse masken
over = 8 masker felt.
Gjenta raglanfellingene annenhver
omgang til i alt (30) 31 (32) 33 (35) 37
ganger = (138) 166 (194) 192 (212)
220 masker. La maskene være på
pinnen til halskant.
Montering:
Sy sammen under erme.
Halskant:
Reguler masketallet til ca (138) 165
(192) 192 (195) 198 masker,
masketallet skal være delelig med 3.
OBS! Pass på at vrangbordsmaskene
i raglanfellingen stemmer overens med
halskanten.
Strikk 1 cm vrangbord som på for- og
bakstykke.
Fell av i vrangbord.

1806
9

TYNN LINE

3

27 10
|

• JULIE TOPP
S-XXL

|

25

Nr 9
JULIE TOPP
Topp med raglan økning, uten ermer
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: Ca (84) 90 (99) 105 (111)
cm
Hel lengde: Ca (53) 54 (54) 55 (56) 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:
Lys blå 5930: (150) 200 (200) 250
(250) gram
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
Begynn ved halsen
Legg opp (132) 135 (138) 141 (144)
masker på rundpinne nr 2½.
Strikk 7 pinner rett frem og tilbake,
samtidig som det på siste pinne økes
slik:
Strikk 1 rett, øk 1 maske, *3 rett, øk 1
maske*, gjenta fra *-*, slutt med 2 rett
= (176) 180 (184) 188 (192) masker.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk neste
pinne slik (= rettsiden):
*Strikk (28) 28 (26) 26 (26) rett, 7
masker diagram, (46) 48 (52) 54 (56)
rett, 7 masker diagram*, gjenta fra *-*.
Strikk videre rundt.
Strikk 1 omgang med samme
inndeling.
Sett merker rundt hver av de 7
maskene med mønster.
Øk til raglan på 3. omgang i
diagrammet ved å ta et 1 kast på hver
side av merkene = 8 masker økt.

Gjenta økningene annenhver omgang
til det er økt i alt (18) 20 (23) 25 (27)
ganger = (320) 340 (368) 388 (408)
masker.
Strikk videre uten økning, men med
kast og 2 masker sammen slik:
Strikk til 2 masker før diagram, ta 1
maske løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, 1 kast, strikk 1 kast og 2
rett sammen etter diagram.
Strikk til bærestykke måler ca (18) 19
(21) 22 (23) cm.
Klipp av tråden.
Ta 2 masker over på høyre hånds
pinne, uten å strikke maskene, og del
arbeidet slik:
*Sett (60) 64 (68) 72 (76) masker på en
hjelpepinne til erme, legg opp (14) 16
(18) 20 (22) nye masker, strikk (100)
106 (116) 122 (128) masker* (=
forstykke), gjenta fra *-* (= bakstykke).
For- og bakstykke:
= (228) 244 (268) 284 (300) masker.
Strikk glattstrikk og diagram som før,
med kast og 2 masker sammen på
hver side til arbeidet måler (52) 53 (53)
54 (55) cm, eller 1 cm før ønsket
lengde.
Skift til rundpinne nr 2½, og strikk 7
omganger riller, vekselvis 1 omgang
vrang, 1 omgang rett.
Fell løst av med rette masker = 4 riller.
Montering:
Ermekanter:
Ta maskene fra hjelpepinnen over på
strømpepinne nr 2½, og legg opp (14)
16 (18) 20 (22) nye masker midt under
erme = (74) 80 (86) 92 (98) masker.
Strikk 7 omganger riller, vekselvis 1
omgang vrang, 1 omgang rett.
Fell løst av med rette masker.
Strikk den andre ermekanten på
samme måte.
Sy sammen under ermene, og sy
sammen rillekanten i halsen.
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Nr 10

TREKANTTOP
P
Topp med hullmønster
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 94 (102) 110 (121) cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (62) cm
Ermelengde: (10) 12 (12) 12 (14) 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)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, MANDARIN PETIT, BABYULL
LANETT, TYNN MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk
kan endres

Garnmengde:
Støvet aqua 6841: (200) 200 (200) 250
(250) gram

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

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

For- og bakstykke:
Legg opp (234) 254 (274) 298 (326)
masker på rundpinne nr 3. Strikk 7
omganger vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Sett et merke i hver side med (117)
127 (137) 149 (163) masker til hver
del. Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(36) 37 (38) 39 (40) cm.
Fell 14 masker i hver side til ermehull
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (103) 113 (123) 135 (149) masker.
Les hele neste avsnitt før du begynner.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og fell
til ermehull i begynnelsen av hver
pinne
i
hver
side
(2,1,1,1,1)
2,2,1,1,1,1,1
(2,2,2,2,1,1,1,1)
2,2,2,2,2,1,1,1,1 (3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1)
masker, samtidig når arbeidet måler
(36) 38 40 (42) 44 cm strikkes
diagram, tell ut fra midt foran/bak

merke hvor mønsteret begynner.
Diagrammet måler ca 18 cm i høyden.
Etter alle fellingene gjenstår det (91)
95 (99) 107 (115) masker. Fell av.
Forstykke:
= (103) 113 (123) 135 (149) masker.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Fell de midterste 23 masker
til hals som diagrammet viser, og strikk
hver side ferdig for seg.
OBS! Pass på at hullene videre
kommer slik de skal og på
strikkefastheten. Fell av de resterende
(18) 20 (22) 26 (30) skuldermaskene.
Ermer:
Legg opp (82) 86 (92) 98 (102) masker
på rundpinne nr 3.
Strikk 7 omganger vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang. Sett et merke der
omgangen begynner.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler (10)
12 (12) 12 (14) cm.
Fell 14 masker midt under erme.
Strikk videre glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det felles i begynnelsen
av hver pinne i hver side (2,2) 2,2
(2,2,2) 2,2,2 (3,2,2) masker, videre 1
maske til det gjenstår (40) 40 (42) 44
(46) masker. Fell i begynnelsen av
hver pinne i hver side 2,2,3,4,4
masker. Fell av de resterende (10) 10

(12) 14 (16) maskene. Strikk et erme
til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Strikk opp, 1 maske i hver maske, men
hopp over hver 4. maske/pinne rundt
halsen på rundpinne nr 3. OBS!
Langs de 7 midterste vrangbord
maskene stikkes det opp 2 pinner
under slik at ikke kanten buler. Strikk
3 omganger vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang. OBS! pass på slik at vrangbord
maskene på for- og bakstykke
stemmer med halskantens vrangbord.
Fell av i vrangbord.
Sy i ermene.
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Nr 11

BATIKKJAKKE
Lang jakke med raglanfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(XS) S (M) L-XL (XXL) XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 94 (102) 110 (118) 126
cm
Hel lengde: Ca (76) 78 (79) 81 (82) 83
cm
Ermelengde: Ca 48 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)
MANDARIN PETIT (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnmengde:
TYNN LINE
Bunnfarge
Kitt 1015: (250) 250 (250) 300 (300)
350 gram
MANDARIN PETIT
Mønsterfarge 1
Jeansblå 6543/ Lys lyng 4622: (100)
100 (150) 150 (150) 150 gram
Mønsterfarge 2
Støvet petrol 6822/ Støvet rosa 4621:
(150) 150 (150) 150 (150) 200 gram
Mønsterfarge 3
Mintgrønn 8511/ Pudder rosa 3511:
(100) 100 (150) 150 (150) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4

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

Strikkefasthet:
20 masker og 30 pinner glattstrikk med
1 tråd i hver kvalitet på pinne nr 4 =
10x10 cm
Jakke strikkes med 1 tråd i hver
kvalitet
Kantmaske strikkes hele tiden rett
For- og bakstykke:
Legg opp (171) 187 (203) 219 (235)
251 masker med 1 tråd bunnfarge og

1 tråd mønsterfarge 1 på rundpinne nr
4.
Strikk 6 cm vrangbord frem og tilbake
slik: (1. pinne = vrangsiden) 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske.
Sett et merke i hver side med (47) 51
(55) 59 (63) 67 masker til hvert
forstykke, og (77) 85 (93) 101 (109)
117 masker til bakstykke.
Strikk 11 masker vrangbord i hver side
som før til forkanter, de øvrige
maskene strikkes i glattstrikk til
arbeidet måler (26) 26 (27) 27 (28) 28
cm. Skift til mønsterfarge 2. Strikk
som før til arbeidet måler 51 cm, likt for
alle størrelser, og fell til v-hals fra
rettsiden slik:
Strikk 11 forkantmasker, 2 rett
sammen, strikk til det gjenstår 13
masker, 2 vridd rett sammen, strikk
pinnen ut.
Gjenta fellingene til v-hals hver 6.
pinne 3 ganger til, og skift til
mønsterfarge 3 når arbeidet måler
(52) 52 (53) 54 (55) 56 cm.
Strikk 2 pinner etter siste felling, og
arbeidet måler ca. 58 cm.
Fell 6 masker til ermehull i hver side på
neste pinne fra vrangsiden (= 3 masker
på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) 50
masker med 1 tråd bunnfarge og 1
tråd mønsterfarge 1 på strømpepinne
nr 4. Strikk 6 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 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.
Les hele neste avsnitt før det strikkes
videre.
Gjenta økningene hver (3.) 3. (2½.)
2½. (2½.) 2. cm til i alt (64) 68 (72) 76
(80) 84 masker.
Skift til mønsterfarge 2 når arbeidet
måler (16) 16 (17) 17 (18) 18 cm, og
skift til mønsterfarge 3 når arbeidet
måler (42) 42 (43) 44 (45) 46 cm.
Strikk til erme måler 48 cm, slutt med
likt antall omganger med farge 3 som
på på for- og bakstykke.
Fell 6 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side, og strikk et erme
til på samme måte.

Raglanfelling:
Strikk ermene inn på for- og bakstykke
= (267) 291 (315) 339 (363) 387
masker. Sett et merke i hver
sammenføyning, og strikk 1 pinne
tilbake.
Fell på neste pinne til v-hals som før,
og fell til raglan ved å strikke 2 rett
sammen før hvert merke, 2 vridd rett
sammen etter hvert merke = 10
masker felt.
Gjenta fellingene til raglan annenhver
pinne, og til v-hals hver 6. pinne.
OBS!
Der
felling
til
v-hals
møter
raglanfellingen,
settes
11
forkantmasker i hver side på en
hjelpepinne, og fell 2 masker i
begynnelsen på hver pinne til det er felt
til raglan i alt (23) 25 (28) 30 (33) 35
ganger over bakstykkets masker.
Fell de resterende maskene.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Sett 11 forkantmasker på pinne nr 4.
Legg opp 1 ny maske mot forstykke til
kantmaske og strikk vrangbord
innenfor 1 kantmaske i hver side til
forkanten rekker til skulder og midt bak
i nakken, men strekk forkanten litt
langs nakken.
Sett maskene på en hjelpepinne, og
strikk forkantmaskene på den andre
siden på samme måte.
Strikk kantene sammen, rettside mot
rettside, samtidig som det felles av.
Sy kanten pent til langs nakken,
innenfor kantmaske med skjulte sting.
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VÅRGENSER
Raglangenser med striper
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 102 (110) 120 (128)
cm
Hel lengde: ca (54) 56 (58) 60 (62) cm
Ermelengde: 45 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)
TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28
% silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212
meter)
Garnmengde:
LINE
Støvet lys blå 7521: (200) 250 (300)
350 (400) gram
TYNN SILK MOHAIR
Støvet petrol melert 7210: (50) 50 (75)
75 (75) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4

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

Strikkefasthet:
20 masker x 31 omganger glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 x 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (198) 216 (232) 254 (270)
masker med LINE på rundpinne nr 4
og strikk 4 omganger vrangbord rundt
1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk og fell (10)
12 (12) 14 (14) masker jevnt fordelt =
(188) 204 (220) 240 (256) masker.
Sett et merke i hver side med (94) 102
(110) 120 (128) masker til hver del.
Strikk diagram til arbeidet måler ca
(35) 35 (36) 36 (37) cm.
Slutt med 2 omganger LINE, samtidig
som det på siste omgang felles 8
masker i hver side til ermehull (= 4
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Ermer:
Legg opp (38) 38 (40) 40 (42) masker
med LINE på strømpepinne nr 4 og
strikk 4 omgang vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk og sett et
merke rundt første og siste maske.
Strikk diagram til ermet måler 5 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Fortsett med diagram og gjenta
økningene ca hver (3.) 2½. (2½.) 2. (2.)
cm til i alt (62) 66 (70) 74 (78) masker.
Strikk til ermet måler 45 cm, eller
ønsket lengde.
Slutt med samme omgang som for- og
bakstykke, samtidig som det felles 8
masker midt under erme (= merke + 3
masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(280) 304 (328) 356 (380) masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Omgangen
begynner
i
en
sammenføyning på bakstykke.
Fortsett med diagram og fell til raglan
ved hvert merke slik:
Strikk 2 rett sammen før hvert merke,
ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over etter hvert merke = 8
masker felt.
Gjenta fellingene hver 4. omgang i alt
(3) 4 (4) 5 (5) ganger = (256) 272 (296)
316 (340) masker.
Fell til raglan annenhver omgang
ytterligere (13) 14 (16) 17 (19) ganger
= (152) 160 (168) 180 (188) masker.
Sett de midterste (18) 20 (22) 24 (26)
maskene på forstykke på en
hjelpepinne til hals.
Klipp av tråden og begynn på ny i
halsen.
Strikk diagram frem og tilbake, og fell
videre
3,3,2,2,1,1,1
masker
i
begynnelsen av hver pinne, samtidig
som raglanfellingene fortsetter som før
der det er mulig ytterligere 7 ganger,
og det er felt i alt (23) 25 (27) 29 (31)
ganger over bakstykkets masker.
OBS! Pass på at raglanfellingen
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

med LINE på liten rundpinne nr 4, ca
(92) 96 (100) 104 (108) masker.
Strikk 4 omgang vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av.
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LINA GENSER
Genser med lange masker
rundfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

og

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL) XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 93 (101) 112 (120) 128
cm
Hel lengde: Ca (53) 54 (55) 56 (57) 58
cm
Ermelengde: Ca 48 cm alle størrelser

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:
Grå 6030: (250) 300 (300) 350 (350)
400 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4
Strømpepinne nr 3 og 4

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

Strikkefasthet:
19 masker og 30 omganger diagram
på pinne nr 4 = 10x10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (160) 176 (192) 212 (228)
244 masker på rundpinne nr 4 og strikk
1. pinne rett = 1 rille. Vend og strikk
diagram rundt.
Sett et merke rundt 1 maske i hver side
med (79) 87 (95) 105 (113) 121
masker mellom merkene.
Strikk til arbeidet måler 34 cm.
Fell (11) 11 (11) 15 (15) 15 masker i
hver side til ermehull (= merke + (5) 5
(5) 7 (7) 7 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Ermer:
Legg opp (58) 62 (66) 70 (74) 78
masker på strømpepinne nr 3 og strikk
6 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt 1. maske.
Skift til strømpepinne nr 4 og strikk
diagram rundt til arbeidet måler 48 cm,
slutt med samme omgang som på forog bakstykke.
Fell (11) 11 (11) 15 (15) 15 masker
midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Rundfelling:
Strikk ermene inn på for- og bakstykke
på rundpinne nr 4, samtidig som det
strikkes 2 masker sammen i hver
sammenføyning = (228) 252 (276) 288
(312) 336 masker.
Omgangen
begynner
ved
en
sammenføyning på bakstykke.
Sett et merke der omgangen begynner,
strikk diagram og fell på (2.) 6. (7.) 6.
(5.) 6. omgang slik:
Strikk *10 masker, 2 rett/vrang
sammen*, gjenta fra *-* omgangen
rundt = (209) 231 (253) 264 (286) 308
masker.
Strikk (9) 9 (9) 10 (9) 9 omganger uten
felling.
Fell på neste omgang slik:
Strikk *9 masker, 2 rett/vrang sammen*,
gjenta fra *-* omgangen rundt = (190)
210 (230) 240 (260) 280 masker.

Gjenta fellingene hver (10.) 8. (8.) 9. (8.)
8. omgang, men med 1 maske mindre
mellom
fellingene
for
hver
fellingsomgang (3) 4 (4) 4 (5) 5 ganger
til = (133) 126 (138) 144 (130) 140
masker.
Strikk (2) 2 (4) 2 (2) 4 omganger til,
samtidig som masketallet reguleres til
(112) 112 (116) 116 (120) 120 masker
på siste omgang.
Slutt med 1 omgang rett, 1 omgang
vrang og fell løst av med rette masker.
Montering:
Sy sammen under ermene.
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