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Håndstrikket - alltid spesielt!
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Design: Gerd Auestad
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SandnesGarn presenterer her moteriktige modeller strikket i våre
gode og kjente merkegarn.
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Lykke til!
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Modell:3. xxs-xxl
Modell:4. xs-l		
Design: Gerd Auestad/
Tina Østby
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Gerd Auestad
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Modell:8. xs-xxl
Design: Gerd Auestad
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Design: Lene Holme Samsøe
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Design: Gerd Auestad
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Modell:11. s-xl

Design: Lene Holme Samsøe
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Modell:12. xs-xl

Design: Porleif Sigurdardottir
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Modell:13. s-xl

Design: Lene Holme Samsøe
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Design: Åsa Johansson
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Modell:15. xxs-xxl
15b.34-41

Design: Gerd Auestad/
Liv Stangeland
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Modell:16b. lue

Design: Sanne Lousdal/
Gerd Auestad
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Modell:18. xxs-l

Design: Brit Frafjord Ørstavik
Merethe Vandås
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Design: Gerd Auestad
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Modell:21b. skjerf
Design: Brit Frafjord Ørstavik
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Design: Merethe Vandås
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Modell:25-26. xs/l
Modell:25b. lue
Design: Sigrun Betuelsd/
Bodil Ersland Wiersholm
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Modell:27. lue
Modell:27. skjerf

Design: Gerd Auestad/
Lene Holme Samsøe
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Nr 1
Tunika i kitten
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 84 (89) 93 (97)
102 cm
Hel lengde: (66) (66) 69 (70) 73
(73) cm
Ermelengde målt under ermet:
(44) 45 (46) 46 (47) 48 cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)
Garnmengde:
Blå 6863: (200) 200 (250) 300
(300) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk på p nr 4½ = 10
cm
Bakstykket:
Legg opp (184) 192 (200) 208
(216) 224 m på rundp nr 4½ og
strikk rundt i vrangbordstrikk 2 r,
2 vr, 4 cm.
Sett en merketråd i hver side
med (112) 116 (120) 124 (128)
132 m = forstykke, og (72) 76
(80) 84 (88) 92 m = bakstykke.
Fortsett rundt i glattstrikk til arb
måler (36) 36 (37) 37 (38) 38
cm.
Strikk 1 omg slik: (17) 19 (20)
21 (23) 24 r, over de nest 30 m
strikkes 3 og 3 m r sammen,
strikk (18) 18 (20) 22 (22) 24 r,
over de nest 30 m strikkes 3 og
3 m r sammen, (17) 19 (20) 21
(23) 24 r, sidemerke, strikk m på
bakstykke r.
Strikk videre rundt slik: **1 r, *2
vr, 2 r* gjenta fra *-*, 2 vr, 1
r**, sidemerke, gjenta fra **-**
til neste sidemerke, fortsett med
denne inndeling til arb måler hel
lenge.

Strikk til arb (46) 46 (48) 48
(50) 50 cm, fell 4 m i hver side
(2
m
på
hver
side
av
merketråden).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (68) 72 (76) 80 (84) 88 m.
Fell for ermehull i hver side
annenhver p (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) m = (54) 58 (60) 64
(66) 70 m.
Strikk til arb måler (66) 66 (69)
70 (73) 73 cm.
Fell av i r og vr m.
Forstykke:
= (68) 72 (76) 80 (84) 88 m.
Strikk og fell som på bakstykke,
samtidig når arb måler (49) 49
(51) 51 (53) 53 cm felles de
midterste (26) 26 (26) 30 (30)
30 m for halsringning, og hver
del strikkes ferdig for seg.
Strikk til arb måler (66) 66 (69)
70 (73) 73 cm.
Fell av i r og vr m.
Ermer:
Legg opp (56) 56 (60) 60 (64)
64 m på strømpep nr 4½, strikk
rundt i vrangbordstrikk 2 r, 2 vr.
Første og siste m er merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem
hver (5½) 5½ (5½) 4½ (4½) 4½
cm, i alt (8) 8 (8) 10 (10) 10
ganger = (72) 72 (76) 80 (84)
84 m.
De økte m strikkes etter hvert
med i r og vr m
Strikk til arb måler (44) 45 (46)
46 (47) 48 cm eller ønsket
lengde.
Del arb og strikk videre frem og
tilbake, samtidig som det felles
til ermetopp i beg av hver p på
begge
sider:
(4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3)
4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3
(4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
3)
4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3
(5,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,
3)
5,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3
m.
Fell av de resterende m på en
gang.
Montering:
Sy sammen skuldersømmene.
Sy i ermer.
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Sjal
Plaggets mål:
Ca 50 x 000 cm
Garn:
sandnes mini palett (75 %
superwash ull, 25 % nylon, 100
gram = ca 420 meter)
Garnmengde:
Blåmelert 0961: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 8
Strikkefasthet:
16 m glattstrikk på p nr 8 = 10
cm
Legg opp 3 m.
Strikk 1 p vr (vrangsiden).
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det økes 1 m
innenfor 1 m i slutten av
annenhver p (på rettsiden).
Strikk på denne måte til det er
økt ut til 80 m.
Fortsett i glattstrikk men nå
felles 1 m i slutten av p innenfor
1 m, ved å strikke 2 r sammen.
Strikk på denne måte til det
gjenstår 3 m.
Fell av.

Nr 2
Jakke med glidelås i alfa
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (79) 84 (88) 92 (97)
102 (112) cm
Lengde: (54) 56 (58) 60 (62) 64
(68) cm
Ermelengde: (44) 45 (46) 46
(47) 47 (48) cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Rosa 4634: (200) 200 (200) 250
(250) 250 (250) gram
Lilla 5037: (100) 100 (100) 100
(100) 150 (150) gram
Natur 1002: (200) 200 (250) 250
(250) 300 (300) gram
Perlegrå 1056: (100) 150 (150)
150 (200) 200 (200) gram
Tilbehør:
Passe lang delbar glidelås
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykket:
Legg opp (103) 109 (115)
121 (127) 133 (145) m med
natur på p nr 7 og strikk ribb 1 r,
1 vr fram og tilbake i striper slik:
4 p natur, 2 p rosa, 1 p lilla, 1 p
perlegrå, 2 p rosa, 4 p natur, 2 p
rosa, 1 p perlegrå, 1 p lilla, 2 p
rosa 2 p natur.
Strikk 1 p rett i natur, legg opp 4
m
på
slutten
av
p
(=
oppklippsmasker og ikke med i
senere masketall). Alle omganger
begynner midt foran. Strikk
rundt i glattstrikk og mønster
etter diagram A. Etter diagram A,
strikk glattstrikk i perlegrå til
arbeidet måler (34) 34 (34) 36
(37) 38 (39) cm. Strikk 3 omg
diagram
B.

Sett et merke i hver side med
(25) 27 (28) 30 (32) 33 (36) m
på hvert forstykke og (53) 55
(59) 61 (63) 67 (73) m på
bakstykket.
På
siste
omg
diagram B felles 6 m i hver side
(3
m
på
hver
side
av
sidemerkene).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (30) 32 (34)
36 (38) m med natur på p nr 7.
Strikk ribb 1 r, 1 vr rundt 4 omg
natur, 2 omg rosa, 1 omg lilla, 1
omg perlegrå, 2 omg rosa, 4
omg natur, 2 omg rosa, 1 omg
perlegrå, 1 omg lilla, 2 omg rosa
1 omg natur.
Strikk 1 omg glattstrikk i natur,
samtidig som det økes 6 m jevnt
fordelt. Strikk mønster etter
diagram A. Etter diagram A,
strikkes resten av ermet i
perlegrå. Første m er merkem og
strikkes hele tiden vr. Tell ut fra
midt på ermet hvor mønsteret
begynner. Øk 1 maske på hver
side av merkem ca hver 4 cm, de
nye m strikkes etter hvert med i
mønster. Øk til i alt (42) 44 (46)
48 (50) 54 (58) m og strikk til
ermet måler 3 cm før oppgitt
lengde. Strikk diagram B. På
siste omg felles merkem + 3 m
på hver side.
Strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen =
(161) 171 (181) 191 (201) 215
(235) m. Strikk diagram C, på 3.
omg felles (16) 14 (12) 10 (8) 10
(18) m jevnt fordelt til (145) 157
(169) 181 (193) 205 (217) m.
Strikk ferdig diagram C, på siste
omg felles ved å strikke *2 r
sammen, 2 r*. Gjenta fra *-*
hele omg = (36) 39 (42) 45 (48)
51 (54) m felt = (109) 118 (127)
136 (145) 154 (163) m igjen.
Strikk (6) 7 (8) 9 (10) 12 (13)
omg glattstrikk i natur. Fell ved å
strikke *1 m r, 2 rett sammen*.
Gjenta fra *-* hele omg = (36)
39 (42) 45 (48) 51 (54) m felt =
(73) 79 (85) 91 (97) 103 (109)
m igjen.
Strikk til arb måler 5 cm før hel
lengde.
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Fell de midterste 16 m (6 m på
ene forstykket + 4 oppklippsm +
6 m på andre forstykke). Strikk
fram og tilbake og fell 2 m i beg
av hver p til arb måler hel
lengde, samtidig som det når arb
måler ca 2 cm før hel lengde
felles (16) 18 (20) 22 (24) 26
(28) m jevnt fordelt. Strikk til hel
lengde fell av.
Halskant:
Strikk opp fra rettsiden (61) 61
(67) 67 (67) 67 (73) m med
natur på liten rundp nr 7 (=
første p i diagram D).
Strikk
resten diagram D fram og
tilbake. Etter diagram D strikkes
1 p rett (fra vrangsiden =
brettekant).
Strikk 7 p glattstrikk Fell av.
Brett inn halskanten og sy den
til.
Montering:
Damp lett over arbeidet. Sy
sammen under ermene.
Sy
med
små
tette
maskinsømmer midt foran og
klipp opp mellom sømmene. Sy
med sikksakk langs kanten og
hekle evnt en omg fm slik at
kanten blir jevn og fin.
Sy i en passe lang glidelås.

Nr 3
Alfagenser med rund sal
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 86 (92) 98
(103) 110 (116) cm
Lengde: (58) 60 (62) 63 (64) 66
(68) cm
Ermelengde: (44) 45 (46) 46
(47) 47 (48) cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde, genser:
Svart 1099: (100) 100 (100) 100
(150) 150 (150) gram
Natur 1002: (400) 400 (450) 450
(500) 500 (550) gram
Perlegrå 1056: (100) 100 (150)
150 (150) 150 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
For- og bakstykket:
Legg opp (104) 112 (120)
128 (136) 144 (152) m med
svart på p nr 7 og strikk ribb 1 r,
1 vr rundt i striper slik: 2 omg
svart, 2 omg perlegrå, 4 omg
natur, 2 omg svart, 2 omg
perlegrå, 4 omg natur, 2 omg
svart, 2 omg perlegrå, 2 omg
natur.
Strikk rundt i glattstrikk i natur
til arbeidet måler (38) 39 (40) 40
(41) 42 (42) cm. Sett et merke i
hver side med (52) 56 (60) 64
(68) 72 (76) m på hvert stykke.
Fell 6 m i hver side (3 m på hver
side av sidemerkene).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (28) 32 (32)
36 (36) m med svart på p nr 7.
Strikk ribb rundt som på for- og
bakstykket.
Strikk
glattstrikk
i
natur,
samtidig som det på første omg
økes
6
m
jevnt
fordelt.
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Første m er merkem og strikkes
hele tiden vr. Øk 1 maske på
hver side av merkem ca hver 4
cm. Øk til i alt (42) 44 (46) 48
(50) 52 (54) m og strikk til
ermet måler oppgitt lengde. På
siste omg felles merkem + 3 m
på hver side.
Strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett ermene inn på bolen =
(162) 174 (186) 198 (210) 222
(234) m. Strikk (2) 3 (5) 6 (7) 8
(9) omg glattstrikk. På siste omg
felles 18 m jevnt fordelt til (144)
156 (168) 180 (192) 204 (216)
m. Strikk mønster etter diagram,
og fell som diagrammet viser.
Strikk til merket for halsfelling.
Det er nå (72) 78 (84) 90 (96)
102 (108) m igjen. Fell de
midterste 12 m på forstykket.
Strikk fram og tilbake med
perlegrå og fell 2 m i beg av hver
p til arb måler hel lengde,
samtidig som det på siste p felles
(16) 18 (20) 22 (24) 26 (28) m
jevnt fordelt. Fell av.
Halskant:
Strikk opp fra rettsiden ca (60)
62 (64) 66 (68) 70 (72) m med
natur på liten rundp nr 7. Strikk
ribb 1r, 1 vr og stripemønster:
*4 omg natur, 2 omg perlegrå, 2
omg svart*. Strikk fra *-* til
sammen 5 ganger. Fell av med
svart.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Damp lett over arbeidet.

Nr 4
Jakke
Størrelse:
(XS-S) M-L
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 110 cm
Hel lengde: (74) 76 cm
Ermelengde: (50) 52 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Perlegrå 1056: (650) 700 gram
Blå 6863: (150) 200 gram
Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Legg opp (122) 142 m med
perlegrå, på p nr 7. Strikk ribb
fram og tilbake slik: Strikk *2 vr,
2 r*. Gjenta fra *-*, avslutt med
2 vr. Strikk til ribben måler 8 cm.
Legg opp 4 m på slutten av p og
strikk rundt. De 4 m er
oppklippsmasker og ikke med i
mønsteret og oppgitte masketall.
Strikk glattstrikk til arb måler
(34) 36 cm. Strikk mønster etter
diagram A, på første omg
korrigeres masketallet med å
felle 1 m.
På siste omg felles for ermehull i
hver side slik: Strikk (28) 33 m,
fell 6 m, strikk (53) 63 m, fell 6
m, strikk (28) 33 m. Legg arb til
side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (32) 36 m med
perlegrå, på strømpep nr 7.
Strikk ribb rundt, 2 r, 2 vr i 6 cm.
Første m er merkem. Strikk
glattstrikk samtidig som det økes
1 m på hver side av merkem,
hver 5 cm til i alt (50) 54 m.
Samtidig når ermet måler (40)
41 cm strikkes mønster A. På
siste omg på mønsteret felles 6
m
midt
under
ermet.

Legg arb til siden og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen over de
avfelte m = (205) 233 m. Strikk
mønster B.
Strikk med perlegrå og fell raglan
slik: Strikk til 3 m før sammen
føyingen, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r 2 r
sammen. Fell slik i de neste 3
sammenføyingene = 8 m felt.
Fell slik annenhver omg (17) 19
ganger,
samtidig
som
det
skråfelles på forstykkene til vhals slik: Strikk til 2 m før de 2
oppklippsm, ta 1 m løs av, 1 r, 2
r, 2 r sammen. Fell slik hver 4.
omg i alt (7) 9 ganger = (14) 18
m felt. Sett de (55) 59 m på en
hjelpep.
Montering:
Sy 2 tette maskinsømmer på
forkantene. Klipp opp.
Strikk opp langs forkantene, og
ta med de avsatte m med
perlegrå, ca (250) 270 m. Mtallet må være delelig med 4+2.
Strikk 2 p ribb, 2 r, 2 vr, avslutt
med 2 r.
Nå strikkes kraven høyere bak
slik: Strikk ribb langs høyre
forkant og nakken til mønster B
på venstre forkant, vend, strikk
til mønster B på høyre forkant,
vend og strikk til 8 m før siste
vending, vend og strikk til 8 m
før siste vending. Fortsett slik
med 8 m mindre før hver
vending i hver side i alt 6
ganger. Nå strikkes over alle m,
samtidig som det lages 6
knapphull i venstre side. Den
øverste i beg av v-halsen, den
nederste ca 2½ fra kanten,
resten jevnt fordelt.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Strikk ytterligere 2 p. Fell av med
rette og vrange m.
Brett inn klippekanten, og sy den
til med små sting. Er det
vanskelig å få det pent, kan det
strikkes belegg som syes over
klippekanten.
Sy i knapper.
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Nr 5

Nr 6

Nr 7

Lue

Skjerf

Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)

Plaggets mål:
20 x 180 cm

Lue, skuldervarmer
pulsvotter

Garnmengde:
Mellomgrå 1053: 150 gram
Veiledende pinner:
Liten rundp eller strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Legg opp 58 m og strikk ribb 1 r,
1 vr rundt til ribben måler ca 3
cm.
Strikk 1 omg rett, samtidig som
det økes jevnt fordelt til 70 m.

Strikk mønster etter diagram til
luen måler 21 cm. Strikk 1 omg
2 og 2 m sammen = 35 m. Strikk
2 omg uten felling. Strikk 1 omg
2 og 2 m sammen = 18 m. Strikk
1 omg. Klipp av tråden og trekk
den gjennom m og stram til.
Lag en stor dusk og fest i toppen.

Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Perlegrå 1056: 250 gram
Garnrester i forskjellige kvaliteter
i grå, aqua, gul, grønn, og korall
til fletter
Veiledende pinner:
Rundp nr 8

og

Garn:
easy (100 % australsk merinoull,
50 gram = ca 51 meter)
Garnmengde:
Cerise 4617
Skuldervarmer: 200 gram
Lue: 150 gram
Pulsvotter: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr 5 og nr 8

Strikkefasthet:
13 m mønsterstrikk på p nr 8 =
10 cm

Strikkefasthet:
12 m glattstrikk på p nr 8 = 10
cm

Legg opp 25 m på p nr 8 og strikk
mønster frem og tilbake etter
diagram.
Strikk til arb måler 180 cm, slutt
med helt mønster.
Fell av.

Lue:

Lag 3-4 fletter i hvert hjørne.
Hver flette flettes av 6 eller 9
tråder, 25-30 cm lange.
Brett disse trådene og trekk de
gjennom hvor fletten skal være
(som en frynse).
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Legg opp 68 m på p nr 5 og strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt til arb måler 8
cm.
Strikk 1 omg r. På neste p økes 1
m i hver fjerde m = 17 m økt.
Strikk 6 omg. På neste p økes 1
m i hver femte m = 17 m økt.
Strikk 6 omg. På neste p økes 1
m i hver sjette m = 17 m økt.
Strikk 7 omg. På neste p
begynner felling. Strikk *5 m, 2
m rett sammen*. Gjenta fra *-*
hele omg = 17 m felt.
Strikk 3 omg.
Gjenta fellingen med 4 m mellom.
Strikk 3 omg.
Gjenta fellingen med 3 m mellom.
Strikk 2 omg.
Gjenta fellingen med 2 m mellom.
Strikk 2 omg.
Gjenta fellingen med 1 m mellom.
Strikk 2 omg.
Strikk 2 og 2 m sammen hele
omg. Klipp av tråden og trekk
gjennom m.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 2½ og 3

Skuldervarmer:
Legg opp 76 m på p nr 8 og strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt til arb måler
25 cm.
Øk 1 m midt i alle rette felt og
strikk ribb 3 r, 2 vr 4 cm.
Øk 1 m i alle vrange felt og strikk
ribb 3 r, 3 vr 5 cm.
Øk 1 m i alle vrange felt og strikk
ribb 3 r, 4 vr 8 cm eller til det
meste av garnet er oppbrukt. Fell
av med rette og vrange m.

Pulsvotter:
Legg opp 28 m på p nr 5 og strikk
ribb 2 r, 2 vr til arb måler 20 cm.
Lag tommelhull ved å felle de 4
første m, som legges opp igjen på
neste p. Strikk videre i ribb til
hele arb måler 29 cm. Fell av med
rette og vrange m.

Nr 8
Jakke
raglan

med

ribb

og

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 88 (94) 99
(105) 110 cm
Hel lengde: (52) 54 (56) 58 (60)
62 cm
Ermelengde: (45) 46 (47) 47
(48) 48 cm
Garn:
sandnes mini palett (75 %
superwash ull, 25 % nylon, 100
gram = ca 420 meter)
Garnalternativ:
sisu, mandarin petit, sandnes
mini alpakka, mini duett
Garnmengde:
Blå melert 961: (300) 300 (300)
400 (400) 400 gram
Tilbehør:
9 knapper

Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
For og bakstykke:
Legg opp (218) 234 (250) 266
(282) 298 m på p nr 2 ½ og
strikk ribb 2 r, 2 vr fram og
tilbake til arb måler 14 cm.
Skift til p nr 3 og strikk
glattstrikk. Strikk til arb måler
(33) 34 (35) 35 (36) 36 cm. Sett
et merke i hver side med (54) 58
(62) 66 (70) 74 m til hvert
forstykke og (110) 118 (126)
134 (142) 150 m til bakstykke.
Fell 10 m i hver side (5 m på
hver side av sidemerket). Legg
arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (56) 56 (60) 60 (64) 64
m på p nr 2 ½ og strikk ribb 2 r,
2 vr rundt.
Strikk til ribben måler 8 cm. Skift
til p nr 3 og strikk glattstrikk,
samtidig som det økes 1 m midt
under ermet. Dett er merkem og
strikkes hele tiden vr. Øk 1 m på
hver side av merkem ca hver 7.
omg til det er (87) 93 (97) 103
(109) 115 m.
Strikk til ermet måler ca (45) 46
(47) 47 (48) 48 cm. Fell merkem
og 5 m på hver side.
Strikk et erme til på samme
måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykket = (350) 378 (402)
430 (458) 486 m. Strikk 2 p
glattstrikk. På neste p fra
rettsiden begynner raglanfelling,
strikk til 2 m før sammenføyning,
strikk 2 m vridd rett sammen,
strikk de neste 2 m rett sammen.
Gjenta
dette
i
alle
sammenføyninger = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen annenhver
p hele tiden til det er felt 10
ganger. Nå strikkes arb høyere
bak samtidig som raglanfellingen
fortsetter der det er mulig:
*Strikk til 10 m gjenstår, vend
arb, strikk til 10 m gjenstår,
vend
arb.*
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Gjenta fra *-* til det er vendt (6)
7 (7) 8 (8) 8 ganger på hver
side. Strikk 1 p over alle m,
samtidig
som
masketallet
reguleres til (226) 240 (261) 275
(296) 317 m. Strikk ribb slik: 2 r,
*5 vr, 2 r*. Gjenta fra *-* hele
p. Strikk ribb på denne måte til
arb målt midt bak måler (46) 48
(50) 42 (54) 56 cm. Fell 1 m i
alle vrange felt ved å strikke 2 m
sammen = (32) 34 (37) 39 (42)
45 m felt. Strikk 3 cm ribb som
før, men med 4 vr m. På neste p
felles 1 m i alle vrange felt ved å
strikke 2 m sammen = (32) 34
(37) 39 (42) 45 m felt. Strikk 2
cm ribb som før, men med 3 vr
m. På neste p felles 1 m i alle
vrange felt ved å strikke 2 m
sammen = (32) 34 (37) 39 (42)
45 m felt = (130) 138 (150) 158
(170) 182 m. Skift til p nr 2 ½
og strikk ribb som før, men med
2 vr m til arb måler hel lengde.
Fell av med rette og vrange m.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Forkanter og halskant:
Strikk opp på p nr 2 ½ ca 13 m
pr 5 cm langs forkanten. Strikk
perlestrikk slik: 1 r, 1 vr. Neste
p: vr på r, og r på vr. Strikk 6 p.
På neste p lages 9 knapphull på
høyre side, det nederste ca 2 cm
fra kanten, de andre jevnt fordelt
oppover.
Knapphull: Fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Strikk til sammen 10 p. Fell av
med rette og vrange m fra
vrangsiden.
Sy i knapper.

Nr 9
Genser i kitten og sisu
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 100 (108) 116
(124) cm*
Hel lengde: (56) 58 (60) 62 (64)
cm
*Genseren er stor i størrelsene.
OBS! Strikkefasthet
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 m)
Garnmengde:
kitten mohair
Perlegrå 1032: (200) 200 (200)
250 (250) gram
sisu
aqua 7211: (200) 200 (200) 250
(250) gram

Rillestrikk: Rett på alle p.
OBS! Hele genseren strikkes i
dobbelt garn, 1 tråd av hver
kvalitet.
Strikk på tvers fra erme til erme.
Ribben nederst strikkes til slutt.
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) m
på p nr 7. Strikk ribb 1 r, 1 vr 7
cm.
Skift til p nr 9 og strikk rillestrikk,
samtidig som det på første p økes
jevnt fordelt til (54) 56 (58) 60
(62) m. Strikk til arbeidet måler
27 cm.
Legg (løst) opp (20) 21 (22) 23
(24) nye m i hver side = (94) 98
(102) 106 (110) m. Strikk videre
(9) 10 (12) 13 (15) cm i
rillestrikk. På neste p felles de
midterste 4 m av til hals. Strikk
hver del for seg til arb måler (28)
30 (30) 32 (32) cm etter deling.
Legg opp 4 nye m mellom hver
del og strikk videre over alle (94)
98 (102) 106 (110) m.
Strikk (9) 10 (12) 13 (15) cm.
Fell (løst) av (20) 21 (22) 23 (24)
m i hver side og strikk 20 cm over
de resterende = (54) 56 (58) 60
(62) m. Skift til p nr 7, strikk ribb,
samtidig som det på første p
felles jevnt fordelt til (44) 46 (48)
50 (52) m. Strikk 7 cm ribb (1 r,
1 vr). Fell av i ribb.
Montering og kant:
Sy erme- og sidesømmene. Strikk
eller plukk opp 1 m i hver rille på
rundp nr 7 langs kanten nede og
strikk 9 cm ribb med 1 r, 1 vr.
Fell av i ribb. Sy i knappen på
forstykket over høyre skulder.
Hekle en hempe med luftmasker
til knapphull og sy den til
bakstykket, se foto.

Tilbehør:
1 stor knapp
Veiledende pinner:
Rundp nr 7 og 9
Strikkefasthet:
10 m rillestrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 9 = 10 cm
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Nr 10 A
Tunika med høg hals
Størrelse:
(XXS) XS (S-M) M-L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde, utstrakt: (76) 82 (88)
94 (100) 106 cm
Lengde: ca (76) 77 (78) 80 (81)
82 cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
165 m)
Garnmengde:
Lys grå 1032: (250) 250 (300)
300 (300) 350 gram
Veiledende strikkepinner:
Rundp og strømpep nr 4 og 4 ½
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 4 ½ =
10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp (154) 168 (182) 196
(210) 224 m på p nr 4 ½ og
strikk rundt i ribb *2 vr, 4 r, 1
vr*. Gjenta fra *-* hele tiden.
Strikk 41 cm ribb. Fell 1 m i alle
vrange felt ved å strikke 2 vr
sammen = (132) 144 (156) 168
(180) 192 m. Strikk 10 cm ribb.
Sett et merke i hver side med
(66) 72 (78) 84 (90) 96 m på
hver del. På neste p økes i hver
side slik: Strikk til 1 m før
sidemerke, øk 1 m, strikk 2 m,
øk 1 m. Gjenta dette i andre
siden. Gjenta økingen etter 4 cm
og etter 8 cm = 6 m økt i hver
side = (144) 156 (168) 180
(192) 204 m til sammen.
De økte m strikkes etter hvert
med i ribben.
Strikk til arbeidet måler 62 cm
alle str. Sett ett merke i hver
side med (72) 78 (84) 90 (96)
102
m
på
forstykke
og
bakstykke.
Nå felles for ermehull. Fell først
10 m (5 m på hver side av
sidemerkene) i hver side.
Legg arb til side og strikk ermer.

Ermer:
Legg opp (60) 66 (66) 72 (72)
78 m på p nr 4 ½ og strikk rundt
i ribb som på bolen, men strikk
*1 vr, 4 r, 1 vr*.
Strikk ribb med denne inndeling
til arb måler 2 cm.
Fell 10 m midt under ermet
(tilsvarende de felte masker på
bolen).
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen =
(224) 248 (260) 284 (296) 320
m. Strikk 2 omg ribb over alle m.
På
neste
p
begynner
raglanfelling: Strikk ribb som før
fram
til
3
m
før
første
sammenføyning, ta 1 m løs av,
strikk 1 r/vr, trekk den løse m
over, strikk 2 m r, strikk 2 m r/vr
sammen. Gjenta denne fellingen
i alle 4 sammenføyninger = 8 m
felt.
Strikk ribb som før og gjenta
fellingen annenhver p til det
gjenstår (112) 120 (132) 140
(144) 152 m. Fell av.
Montering:
Høg hals:
Strikk opp masker med p nr 4
rundt
halsåpningen
fra
vrangsiden, til sammen (120)
130 (140) 150 (160) 170 m.
Strikk ribb rundt 1 vr, 4 rett til
halskanten måler 5 cm. Arb skal
nå måle ca (76) 77 (78) 80 (81)
82 cm.
På neste p økes ved å øke 1 m i
alle vrange m = (144) 156 (168)
180 (192) 204 m. Skift til p nr 4
½ og strikk 2 vr, 4 r til halsen
måler til sammen (26) 27 (28)
29 (30) 31 cm. Fell av med rette
og vrange m.

Nr 10 B
Topp med høg hals
Størrelse:
(XXS) XS (S-M) M-L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde, utstrakt: (76) 82 (88)
94 (100) 106 cm
Lengde: ca (26) 27 (28) 30 (31)
32 cm
Ermelengde: (45) 46 (47) 48
(49) 49 cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle. 50 gram =
165 m)
Garnmengde:
Gammelrosa 4622: (200) 200
(200) 250 (250) 250 (250) gram
Veiledende strikkepinner:
Rundp og strømpep nr 4 og 4 ½
Strikkefasthet:
19 m glattstrikk på p nr 4 ½ =
10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp (132) 144 (156) 168
(180) 192 m på p nr 4 og strikk
rundt i ribb *1 vr, 4 r, 1 vr*.
Gjenta fra *-* hele tiden. Sett et
merke i hver side med (66) 72
(78) 84 (90) 96 m på hver del.
Strikk 3 cm ribb. Skift til p 4 ½
og øk i hver side slik: Strikk til 1
m før sidemerke, øk 1 m, strikk 2
m, øk 1 m. Gjenta dette i andre
siden. Gjenta økingen etter 6 cm
og etter 9 cm = 6 m økt i hver
side = (144) 156 (168) 180
(192) 204 m til sammen.
De økte m strikkes etter hvert
med i ribben.
Strikk til arbeidet måler 11 cm
alle str. Sett ett merke i hver
side med (72) 78 (84) 90 (96)
102
m
på
forstykke
og
bakstykke.
Nå felles for ermehull. Fell først
10 m (5 m på hver side av
sidemerkene) i hver side.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (36) 42 (42) 48 (48)
48 m på pinne nr 4 ½ og strikk
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rundt i ribb som på bolen, men
strikk *2 m rett, 2 vr, 2 rett*.
Strikk ribb med denne inndeling
til arb måler(10) 10 (11) 11 (12)
12 cm.
Første og siste m er merkem og
strikkes hele tiden r.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økingen ca hver 3 cm til
det er (60) 66 (66) 72 (72) 78
m. De økte maskene strikkes
etter hvert med i ribben.
Strikk til ermet måler (45) 46
(47) 48 (49) 49 cm. Fell 10 m
midt under ermet (de 2 merkem
+ 4 m på hver side).
Raglanfelling:
Sett ermene inn på bolen =
(224) 248 (260) 284 (296) 320
m. Strikk 2 omg ribb over alle m.
På
neste
p
begynner
raglanfelling: Strikk ribb som før
fram
til
3
m
før
første
sammenføyning, ta 1 m løs av,
strikk 1 r/vr, trekk den løse m
over, strikk 2 m r, strikk 2 m r/vr
sammen. Gjenta denne fellingen
i alle 4 sammenføyninger = 8 m
felt.
Strikk ribb som før og gjenta
fellingen annenhver p til det
gjenstår (112) 120 (132) 140
(144) 152 m. Fell av.
Montering:
Høg hals:
Strikk opp masker med p nr 4
rundt
halsåpningen
fra
vrangsiden, til sammen (120)
130 (140) 150 (160) 170 m.
Strikk ribb rundt 1 vr, 4 rett til
halskanten måler 5 cm, arb
måler nå ca (26) 27 (28) 30 (31)
32 cm.
På neste p økes ved å øke 1 m i
alle vrange m = (144) 156 (168)
180 (192) 204 m. Skift til p nr 4
½ og strikk 2 vr, 4 r til halsen
måler til sammen (26) 27 (28)
29 (30) 31 cm. Fell av med rette
og vrange m.

Nr 11
Topp
Størrelse:
(S/M) L/XL
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 108 cm
Hel lengde: (72) 74 cm
Garn:
alfa (85% ull, 15% mohair, 50
gram = ca 60 m)
Garnmengde:
Grå 1053: (450) 550 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Strikkes ovenfra og ned.
Legg opp (50) 54 m på rundp nr
7, og strikk rundt i glattstrikk.
Når arb måler (10) 11 cm beg
økningene på bærestykke slik:
Strikk *2 r, øk 1 m ved å strikke
tråden mellom m vridd r*, gjenta
fra *-* = (75) 81 m.
Strikk (4) 4 omg r.
Neste omg: *3 r, øk 1 m ved å
strikke tråden mellom m vridd
r*, gjenta fra *-* = (100) 108
m.
Strikk (5) 5 omg r.
Neste omg: *4 r, øk 1 m ved å
strikke tråden mellom m vridd
r*, gjenta fra *-* = (125) 135
m. Strikk (5) 5 omg r.
Neste omg: *5 r, øk 1 m ved å
strikke tråden mellom m vridd
r*, gjenta fra *-* = (150) 162
m.
Strikk (4) 5 omg r.
Neste omg: *6 r, øk 1 m ved å
strikke tråden mellom m vridd
r*, gjenta fra *-* = (175) 189
m.
Strikk (1) 2 omg r, samtidig som
m tallet reguleres til (174) 190
m.
Sett merketråder slik at det er
(34) 36 m til hvert erme og (53)
59 m til for- og bakstykke.
Strikk 3 omg over alle m, hvor
erme m strikkes vr og for- og
bakstykke m strikkes r.

På neste omg felles erme m vr
løs av.
Videre strikkes for- og bakstykke
hver for seg.
Bakstykke:
= (53) 59 m.
Fortsett i glattstrikk, men strikk
de 3 ytterste m r på alle p,
samtidig økes 1 m ut i hver side,
innenfor de 3 r m, på annenhver
p i alt (2) 3 ganger = (57) 65 m.
Sett m på en hjelpep og strikk
forstykke.
Forstykke:
Strikkes som bakstykke.
For- og bakstykke:
Sett delene på rundp nr 7 og
legg opp (3) 5 m mellom delene
= (120) 140 m.
Fortsett rundt med mønster etter
diagram over alle m.
Strikk til toppen måler (70) 72
cm eller ønsket lengde (slutt med
helt eller halvt mønster).
Til slutt strikkes 1 omg vr, 1 omg
r.
Fell
av.

Nr 12
Vest med omslag
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: ca (78) 84 (90) 96
(102) cm
Hel lengde, målt midt bak: (40)
42 (44) 46 (48) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde hele settet:
Koks 1088: (250) 300 (300) 350
(350) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4 og 4 ½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk med p nr 4 ½ =
10 cm
Begynn med omslaget:
Legg opp (293) 311 (329) 347
(365) m på p nr 4 og strikk fram
og tilbake 3 p rett = 2 riller. Skift
til p nr 4 ½ og strikk mønster
slik:
1. p (rettsiden): Rett alle m.
2. p: (vrangsiden): Begynn
med 1 r (er kantm), strikk 3 vr,
*3 r, 3 vr*. Gjenta fra *-* hele
p. Avslutt med 1 r kantm.
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Gjenta disse 2 p til arb måler
(18) 19 (20) 21 (22) cm.
Strikk 3 p rett fram og tilbake.
På neste p (fra vrangsiden)
strikkes slik:
Fell av med rette m (112) 118
(124) 130 (136) m, strikk (69)
75 (81) 87 (93) m r, fell av (112)
118 (124) 130 (136) m.
Nå
strikkes
nedre
del
av
bakstykket over det resterende
m.
Bakstykke:
= (69) 75 (81) 87 (93) m. Strikk
2 p rett (det er nå 4 riller til
sammen).
Strikk videre slik (fra rettsiden):
1 r kantm, 3 vr, glattstrikk til det
gjenstår 4 m, 3 vr, 1 r kant.
Fra vrangsiden: 1 kantm r, 3 r,
glattstrikk (vr) til det gjenstår 4
m, 3 m r, 1 kantm r.
Gjenta disse 2 p til arb måler
(38) 40 (42) 44 (46) cm. Skift til
p nr 4 og strikk 5 p rett. Fell av
fra vrangsiden med rette m.
Montering:
Legg bakstykket med rettsiden
ned, legg omslaget fra høyre side
av
arb
mot
venstre
bakstykkeside. Vend arb og sy
kortsiden på omslaget til siden
på bakstykket.
Gjenta dette på motsatt side.

Vrangt glattstrikk:
Vr på rettsiden, r på vrangsiden.
Flette:
1.p: (= rettsiden) 4 r.
2.p: 4 vr.
3.p: Sett 2 m på hjelpep foran
arb, 2 r, strikk m fra hjelpep r.
4.p: 4 vrang.
Gjenta p 1.-4. p
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden rett.

Nr 13
Jakke med ¾ ermer
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 92 (100) 108 cm
Hel lengde: (46) 48 (50) 52 cm
Ermelengde: 32 cm eller ønsket
lengde
Garn:
sandnes alpakka
(100
%
alpakka, 50 gram = ca 110
meter)
Garnmengde:
Ink blå 6063: (400) 450 (500)
550 gram
Tilbehør:
10 knapper
Veiledende pinner:
Strømpep og rundp nr 3 og 4
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10
cm
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For- og bakstykket:
Legg opp (188) 204 (224) 240 m
på rundp nr 3 og strikk ribb fram
og tilbake slik: (1. p = vangsiden)
1 kantm, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta
fra *-*, avslutt med 1 kantm.
Strikk ribb til måler 6 cm. Siste p
strikkes fra vrangsiden, samtidig
som det felles jevnt fordelt til
(171) 187 (207) 223 m.
Skift til rundp nr 4½ og fortsett
med
mønster
med
denne
inndeling (1.p er rettsiden): 1
kantm, (2) 3 (4) 5 m vrangt
glattstrikk, flette (se forklaring),
(2) 3 (4) 5 m vrangt glattstrikk,
20 m mønster etter diagram,
(113) 125 (141) 153 m vrangt
glattstrikk, 20 m mønster etter
diagram, (2) 3 (4) 5 m vrangt
glattstrikk, flette, (2) 3 (4) 5 m
vrangt glattstrikk, 1 kantm.
Strikk til arb måler (27) 28 (29)
30 cm, fell til ermehull slik: Strikk
(36) 40 (45) 49 m (= forstykke),
fell 4 m, strikk (91) 99 (109) 117
m (= bakstykke), fell 4 m, strikk
(36) 40 (45) 49 m (= forstykke).
Strikk hver del ferdig for seg.
Forstykke:
Fell videre til ermehull annenhver
p (2,1,1,1) 2,2,1,1,1 (3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1,1 m = (31) 33 (36) 39
m.
Strikk til ermehullet måler (12)
13
(14)
15
cm.
Fell
til
halsringning
annenhver
p
(3,2,2,1,1)
3,2,2,1,1,1
(4,2,2,1,1,1) 4,2,2,1,1,1 m.

Når ermehullet måler (18) 19
(20) 21 cm, felles det til skulder
på hver p fra ermehullsiden
(7,7,8) 7,8,8 (8,8,9,) 9,9,10 m.
Strikk det andre forstykket på
samme måte, men speilvendt.
Bakstykket:
Fell til ermehull i hver side som
på forstykket = (81) 85 (91) 97
m.
Når ermehullet måler (18) 19
(20) 21 cm, felles det til skulder i
hver side, annenhver p (6,6,7)
6,7,7 (7,7,8) 8,8,9 m.
Sett de resterende (43) 45 (47)
47 m på en hjelpep til hals.
Ermer:
Legg opp (60) 64 (64) 68 m på
strømpep nr 3 og strikk 6 cm
rundt i ribb med 2 r, 2 vr.
På siste omg reguleres m-tallet
til (58) 62 (64) 68 m.
Skift til strømpep nr 4 og fortsett
rundt i vrangt glattstrikk (vend
arb og strikk glattstrikk fra
ermets vrangsside).
Øk 2 m på innsiden av ermet når
arb måler 10 cm, deretter med
(5) 5 (4) 4 cm mellomrom i alt
(5) 5 (6) 6 ganger = (68) 72 (76)
80 m.
Strikk til ermet måler 32 cm, eller
ønsket lengde. Strikk videre frem
og tilbake og fell samtidig til
ermetopp
i
hver
side
på
annenhver p 4,2,2,2 m, videre 1
m (5) 7 (7) 7 ganger og deretter
2 m (3) 3 (4) 5 ganger. Fell til
slutt 3 m i hver side annenhver p
i alt 3 ganger. Fell av de
resterende 8 m.
Strikk det andre ermetpå samme
måte.

Venstre forkant: Plukk eller
strikk opp ca (114) 118 (122)
126 m (m-tallet skal være delelig
med 4 + 2) på rundp nr 3 langs
forstykket
(også
langs
halskanten). Strikk 13 cm ribb
OBS! Fra retten skal det være 2
m glattstrikk i hver side. Fell av i
ribb. Merk av til knappene langs
venstre forkant. Det skal være i
alt 2 rekker med knapper (5
knapper i hver rekke). Det
øverste og nederste ca 2 cm fra
kantene og de øvrige jevnt
fordelt.
Høyre forkant: Strikk som
venstre
forkant,
men
med
knapphull tilsvarende plassering
av knappene på venstre forkant.
Det skal være samme avstand
mellom alle knapphullene. Hvert
knapphull strikkes ved å felle av
2 m som legges opp igjen på
neste p. Sy i ermene og sy i
knappene.

Nr 14
Topp
Størrelse:
(XXS-XS) XS-S (S-M) M-L (XL)
XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (73) 81 (90) 98
(107) 116 cm
Hel lengde målt midt bak: (46)
47 (48) 50 (51) 52 cm
Garn:
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 160 meter)
Garnalternativ:
sandnes
mini
mandarin petit

alpakka,

kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
165 meter)
Garnmengde:
sisu:
Mørk aqua 6755:
(100) 150 (150) 200
kitten mohair:
Mørk aqua 6755:
(100) 150 (150) 150

Forkanter og montering:
Sy skuldersømmene. Plukk eller
strikk opp ca (92) 96 (100) 100
m (m tallet skal være delelig
med 4) på rundp nr 3 langs
halsringningen
(inkl
m
fra
hjelpep), men strikk 2 m i
samme m ca hver 8. m langs
nakken. Strikk 3-3½ cm ribb.
OBS! Fra rettsiden skal det være
2 m glattstrikk + 1 kantm ytterst
i hver side. Fell av i ribb.

(100)
gram

100

(100)
gram

100

Tilbehør:
2 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 6
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
14 m ribb på p nr 6 = 10 cm
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For og bakstykke:
Legg opp (102) 114 (126) 138
(150) 162 m med 1 tråd kitten
mohair og 1 tråd sisu. Strikk
rundt i ribb (hele arb strikkes i
ribb). Beg slik: (0) 3 r (0) 3 r (0)
3 r. Fortsett med ribb *3 vr, 3 r*.
Gjenta rundt fra *-* til arb måler
(29) 29 (30) 31 (31) 31 cm.
Sett en merketråd i hver side
med (51) 57 (63) 69 (75) 81 m
til hver del. Fell 6 m i hver side
til ermehull (3 m på hver side av
merketråden) og den midterste
m midt foran til splitt.
Klipp av tråden og begynn på
nytt midt fram (dette er nå beg
av arb).
Strikk høyre forstykke, legg opp
(42) 42 (48) 48 (54) 54 m til
erme, strikk bakstykke, legg opp
(42) 42 (48) 48 (54) 54 m til
erme, strikk venstre forstykke =
(173) 185 (209) 221 (245) 257
m. For at kanten i splitten skal bli
pen tas 1. m av uten å strikkes i
beg av forstykkene.
Strikk 3 p, der ermemaskene
strikkes med i ribbmønstret. På
neste p beg raglanfellingene slik:
strikk
til
3
m
før
sammenføyningen, ta 1 m løs av,
1 r, trekk den løse m over, 2 r, 2
r sammen.
Gjenta fellingen i de andre
sammenføyningene = 8 m felt
hver p. Fell slik annenhver omg i
alt (13) 14 (16) 17 (19) 20
ganger = (69) 73 (81) 85 (93)
97 m igjen. Strikk til hel lengde.
Fell av.
Brett forkantene ut mot ermene,
se foto. Sy en knapp på hvert
hjørne.

Nr 15
Seleskjørt med fletter
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (72) 76 (80) 84 (88)
92 (96) cm
Hel lengde, målt midt foran: (74)
76 (78) 80 (82) 82 (84) cm
Garn:
smart (100 % ull, superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
peer gynt, sandnes alpakka,
mandarin classic
Garnmengde:
Blågrå 6162: (350) 400 (400)
450 (450) 500 (500) gram
Lilla 5226: 50 gram alle str
Tilbehør:
4 lilla knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4 ½ og 3 ½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 ½ =
10 cm
For og bakstykket:
Legg opp (200) 210 (220) 230
(240) 250 (260) m med blågrå
på p nr 3 ½ og strikk ribb, 1 r, 1
vr rundt slik: 3 omg grå, 2 omg
lilla, 2 omg grå, 2 omg lilla, 1
omg grå.
Skift til p nr 4 ½ og strikk
mønster etter diagram i grått
slik: Strikk *(5) 6 (6) 7 (7) 8 (8)
m vr, 10 m mønster etter
diagram, (5) 5 (6) 6 (7) 7 (8) m
vr*. Gjenta fra *-* omg rundt =
10 ganger til sammen. Strikk
med denne inndeling til arb
måler (19) 20 (20) 21 (18) 18
(18) cm. Nå felles 1 m i alle
vrange felt ved å strikke 2 vrangt
sammen = 10 m felt. Strikk 7
cm. Gjenta fellingen. Strikk 7
cm, gjenta fellingen, strikk (0) 0
(0) 0 (6) 6 (7) cm, gjenta
fellingen på str (L) XL (XXL) =
(170) 180 (190) 200 (200) 210
(220) m. Strikk til arb måler (37)
38 (39) 40 (41) 41 (42) cm.
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På neste omg felles 2 m over
hvert mønster ved å strikke 2 m
rett sammen 2 ganger, i tillegg
felles det (3) 5 (7) 9 (1) 3 (5) m
jevnt fordelt ved å strikke 2 vr
sammen i vrange felt = (147)
155 (163) 171 (179) 187 (195)
m. Skift til p nr 3 ½, fell 1 m og
strikk ribb 1 r, 1 vr rundt til arb
måler (45) 46 (47) 48 (49) 49
(50) cm. På siste p økes 1 m.
Sett et merke i hver side med
(74) 78 (82) 86 (90) 94 (98) m
forstykket og (73) 77 (81) 85
(89) 93 (97) på bakstykket.
Skift til p nr 4 ½ og strikk 1 omg
og fell 6 m midt foran. Klipp av
tråden og begynn midt foran fra
rettsiden og strikk glattstrikk
fram og tilbake.
Strikk til arbeidet måler (60) 61
(62) 63 (64) 64 (65) cm. Nå
felles for ermehull.
Strikk til 4 m før sidemerket, fell
8 m, strikk til 4 m før det andre
sidemerket, fell 8 m. Strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykket:
= (65) 69 (73) 77 (81) 85 (89)
m. Strikk glattstrikk fram og
tilbake og fell videre for ermehull
annenhver p i hver side (3,1,1)
3,2,1 (3,2,1,1) 4,2,1,1 (4,3,1,1)
4,3,1,1,1 (4,3,2,1,1) m = (55)
57 (59) 61 (63) 65 (67) m igjen.
Strikk til hele arb måler (64) 65
(66) 67 (68) 68 (68) cm.
Nå felles for nakke, slik at
maskene til skulderstropper står
igjen på p: Strikk 21 m, fell av
(13) 15 (17) 19 (21) 23 (25) m,
strikk 21 m. Strikk hver side
ferdig for seg og fell videre for
nakke annenhver p 4,3,2,1,1 m
= 10 m igjen. Strikk til arb måler
hel lengde. Sett maskene på en
hj.p. Strikk andre side på samme
måte.
Forstykkene:
= (30) 32 (34) 36 (38) 40 (42)
m. Strikk glattstrikk fram og
tilbake og fell for ermehull som
på bakstykket, samtidig som det
felles for hals annenhver p
(8,3,2,1,1)
9,3,2,1,1
(10,3,2,1,1)
10,3,2,1,1,1
(10,4,2,1,1,1)
10,4,3,1,1,1
(10,4,3,2,1,1) m = 10 m igjen.
Strikk til forstykket er like langt
som bakstykket.

Montering:
Sy
eller
mask
sammen
skuldrene.
Ermehullskanter: Bruk p nr 3
½ og strikk opp m med grått
rundt ermehullet, ca 10 m pr 5
cm. Strikk rundt, 1 r, 1 vr, først
1 omg grått, 2 omg lilla, 1 omg
grått. Fell av med rette og
vrange m i grått.
Strikk på samme måte rundt
andre ermehullet.
Knappekant, midt foran:
Venstre side: Bruk p nr 3 ½ og
strikk opp m med grått ca 10 m
pr 5 cm. Strikk 1 r, 1 vr fram og
tilbake, først 3 p grått, 2 p lilla, 2
p grått. Fell av med rette og
vrange m i grått.
Høyre side: Strikkes på samme
måte, men med 3 knapphull på
første p i lilla, fell 3 m, som
legges opp igjen på neste p. Det
første knapphull ca 3 cm fra
nederste kant, det siste ca 4 cm
fra øverste kant og et midt i
mellom.
Halskant: Begynn på høyre
forkant og strikk opp masker
med p nr 3 ½ rundt hele
halsåpningen og på venstre
forkant. Strikk ribb 1 r, 1 vr.
Strikk først 1 p grått, 2 p lilla,
samtidig som det lages det siste
knapphullet over de andre på
første p i lilla, avslutt med 1 p
grått, fell av med rette og vrange
m i grått.
Sy i knapper.

Nr 15 B
Strømper
Størrelse:
(34/37) 38/41 sko størrelse
Plaggets mål:
Fot lengde: ca (24) 26 cm
Strømpelengde: ca (60) 65 cm
Garn:
sandnes mini palett (75 %
superwash ull, 25 % nylon, 100
gram = ca 420 meter)
Garnmengde:
Grå 0951: (200) 200 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinner nr 2 ½
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10
cm
Legg opp (104) 120 m på
strømpepinner nr 2 ½. Strikk
ribb 2 r, 2 vr rundt til ribben
måler (5) 10 cm.
Sett ett merke over 2 r m midt
bak og fell 1 m på hver side av
merket. Strikk videre som før og
fell ved å strikke 2 m r sammen
før merket og 2 m vridd r
sammen etter merket hver 2 cm
i alt 8 ganger = (88) 104 m.
Strikk til arbeidet måler (40) 45
cm. Fell 1 m på hver side av
merket på vekselvis hver 1 og
1½ cm for størrelse (34/37) og
på hver 1 cm for størrelse 38/41
i alt (14) 18 ganger = (60) 68 m.
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Strikk til arbeidet måler (60) 65
cm. Strikk 2 omg glattstrikk.
Hæl:
Strikk hælen over de bakerste
(30) 34 m. Strikk fram og tilbake
i glattstrikk. Ta 1. m løs av p
(slik at det dannes kjm i hver
side av hælen). Strikk til hælen
måler (5½) 6 cm.
Fell slik: Strikk (18) 20 m r (fra
retten), strikk 2 m r sammen og
1 m r. Vend, ta 1. m løs av p, str
8-8 m vr, strikk 2 m vr sammen
og 1 m vr. Vend, ta første m løs
av p, str (9) 9 m r, strikk 2 m r
sammen, 1 r, vend.
Fortsett med å strikke fram og
tilbake med 1 m mer før hver
vending til alle m i hver side er
strikket.
Kile:
Del m på 2 p. Plukk eller strikk
opp (15) 17 m på hver side av
hælen og strikk videre rundt i
glattstrikk på 4 p. Strikk 1 omg
glattstrikk og fell ved å strikke 2
m r sammen på hver side av
hæl-m (sett et merke). Fell på
hver omg til det er (60) 64 m på
omg.
Strikk videre i glattstrikk til hele
foten måler (19) 22 cm.
Tå-felling:
Sett et merke i hver side av
strømpen. Strikk til 3 m før
merket, strikk 2 m r sammen, 2
m r, 2 m vridd r sm. Strikk til 3
m før neste merke, strikk 2 m r
sammen, 2 m r og 2 m vridd r
sammen. Gjenta denne fellingsomg på hver 3. omg i alt 2
ganger og videre på annenhver
omg til det er (20) 22 m på omg.
Fell videre på hver omg til det er
(8) 8 m igjen på omg. Klipp av
garnet og trekk tråden gjennom
de resterende m.
Fest tråden godt.
Strikk en strømpe til på samme
måte.

Nr 16
Stor jakke i alfa
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 92 (98) 106
(116) cm
Vidde nederst: (103) 110 (118)
126 (134) cm
Hel lengde: (78) 80 (82) 84 (86)
cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Lilla 5037: (750) 800 (850) 900
(950) gram
Tilbehør:
3 store knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 7
Nr 6 til lommer
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på pinne nr 7 =
10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp (145) 155 (170) 180
(190) m på p nr 7 og strikk 9 p
ribb slik: (1. p = vrangen) 1
kantm, 1 r, * 1 vr, 4 r *, gjenta
fra *-*, avslutt med 1 vr, 1 r, 1
kantm. Strikk videre i glattstrikk
samtidig som det på 1. p felles
jevnt fordelt til (126) 136 (146)
156 (166) m.
Sett et merke i hver side med
(66) 72 (76) 82 (88) m til
bakstykke og (30) 32 (35) 37
(39) m til hvert forstykke.
Når arb måler 10 cm felles det på
hver side av merkene slik: Strikk
til 3 m før første merke, ta 1 m
løst av, strikk 1 m r og trekk den
løse m over, strikk 2 m r og 2 m
r sammen. Strikk til 3 m før
neste merke og fell på samme
måte = 4 m felt på p. Gjenta
fellingene hver 6. cm i alt 6
ganger = (102) 112 (122) 132
(142) m på p.

Strikk til arb måler (58) 60 (61)
62 (63) cm. Fell av 4 m i hver
side (2 m på hver side av
merkene) og strikk bakstykke og
forstykkene ferdig hver for seg.
Bakstykke:
= (50) 56 (60) 66 (72) m. Fell
videre i hver side annenhver p
(1,1) 1,1 (1,1,1) 2,1,1 (2,1,1) m
= (46) 52 (54) 58 (64) m.
Strikk til 2 cm før hel lengde.
Sett de midterste (14) 16 (18)
20 (22) m på en tråd til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell videre 1 m mot nakken.
Strikk til hel lengde og sett de
resterende (15) 17 (17) 18 (20)
m på en tråd.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke
= (22) 24 (27) 29 (31) m. Strikk
og fell til ermehull som på
bakstykke, samtidig som det
felles til V-hals fra rettsiden, mot
forkanten slik: 1 r, 1 m løst av, 1
r, trekk den løse m over. Gjenta
fellingene på hver 4. p til det er
(15) 17 (17) 18 (20) m igjen på
p. Strikk til hel lengde og sett m
på en tråd.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
fell til V-hals ved å strikke 2 m r
sammen og 1 m r på slutten av
p.
Ermer:
Legg opp (35) 35 (40) 40 (40) m
på strømpep nr 7 og strikk 9
omg rundt i ribb med 1 vr, 4 r.
Strikk videre i glattstrikk og
reguler masketallet på første
omg til (32) 32 (34) 36 (38) m.
Strikk til arb måler 10 cm.
Sett et merke der omg beg og øk
1 m på hver side av merket.
Gjenta økningene på hver 4. cm
til det er (46) 46 (48) 52 (54) m
på omg.
Strikk til arb måler (43) 43 (44)
44 (44) cm, eller til ønsket
lengde. Fell av 1. m på omg og
strikk videre fram og tilbake.
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Fell samtidig til ermehull i hver
side
på
annenhver
p
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,) m.
Fell av de resterende m.
Strikk det andre ermet på
samme måte.
Forkanter, krave og lommer:
Strikk
eller
sy
sammen
skuldrene.
Forkant og krave: Plukk eller
strikk opp ca 6 m pr 5 cm på
rundp
nr
7.
Beg
ved
oppleggskanten
langs
høyre
forstykke og videre langs Vringningen, langs nakken, langs
V-ringningen og forstykket på
venstre side. Masketallet skal
være delelig med 5 (+1). Strikk
slik: 1. p (= vrangen) * 1 vr, 4 r
*, gjenta fra *-*, avslutt med 1
vr. Strikk til arb måler knapt 3
cm. Strikk 3 knapphull jevnt
fordelt langs høyre forstykke. Det
nederste
ca
18
cm
fra
oppleggskanten, det øverste ca 2
cm
før
V-ringningen.
Hvert
knapphull strikkes ved å felle 2
m, som legges opp igjen på
neste p.
Strikk som før til kanten måler 6
cm. Fell av m langs forstykkene
fra rettsiden, til der V-ringningen
beg og slutter. Strikk videre 4 p
glattstrikk fra vrangsiden (=
brettekant) over de resterende m
(til krave). Strikk videre 15 cm
ribb som før, men med r over vr
og vr over r (kraven skal brettes
utover). Fell av i ribb.
Lommer: Legg opp 31 m på p nr
6. Strikk *1 vr, 4 r*, gjenta fra
*-*, avslutt med 1 vr. (1. p =
vrangsiden). Strikk 20 cm med r
over r og vr over vr. Strikk den
andre lommen på samme måte.
Montering:
Sy i ermene og sy i knappene.
Sy på lommene (se foto).

Nr 16 B
Lue i alfa
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Lilla 5037: 150 gram
Veiledende pinner:
Liten rundp eller strømpep nr 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Legg opp 70 m på p nr 6 og strikk
rundt 3 p glattstrikk. Strikk
mønster etter diagram og fell som
diagrammet
viser.
Når
diagrammet er ferdig strikket
gjenstår 20 m. Klipp av tråden og
trekk gjennom m. Lag en liten
dusk og sy på i toppen.

Nr 17

Strikk til arb måler (58) 60 (62)
64 (66) 68 cm.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Sett m på en hjelpep.

Vest herre
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 94 (100) 106
(112) 118 cm
Hel lengde: (58) 60 (62) 64 (66)
68 cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Brun 3082: (300) 350
450 (500) 550 gram

(400)

Veiledende pinner:
Rundp nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10
cm
Perlestrikk:
1. omg: *1 r, 1 vr*, gjenta fra
*-*.
2. omg: *1 vr, 1 r*, gjenta fra
*-*.
Gjenta omg 1 og 2.
For- og bakstykke:
Legg opp (114) 122 (130) 138
(146) 154 m på rundp nr 6.
Strikk rundt i perlestrikk 4 omg.
Sett en merketråd i hver side
med (57) 61 (65) 69 (73) 77 m
til hver del.
Skift til p nr 7 og fortsett rundt i
glattstrikk.
Strikk til arb måler (37) 38 (39)
41 (42) 44 cm, fell 4 m i hver
side til ermehull, og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden rett.
Fell 1 m innenfor kantm i hver
side annenhver p (2) 2 (2) 2 (3)
3 ganger = (49) 53 (57) 61 (63)
67 m.
Strikk til ermehullet måler (20)
20 (21) 22 (23) 24 cm.
Fell de midterste (21) 23 (25) 25
(27) 27 m = (14) 15 (16) 18
(18) 20 m til hver skulder.
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Forstykke:
Strikk og fell som på bakstykke,
samtidig når ermehullet måler 5
cm felles den midterste m for vhals, og hver side strikkes ferdig
for seg.
Høyre side:
Fortsett med glattstrikk frem og
tilbake og fell fra rettsiden
annenhver p slik:
1 kantm, 2 r sammen i alt (10)
11 (12) 12 (13) 13 ganger =
(14) 15 (16) 18 (18) 20 m til
skulder. Strikk til arb måler hel
lengde.
Sett m på en hjelpep.
Venstre side:
Strikk og fell som høyre side,
men fell mot slutten av p ved å
strikke til det gjenstår 3 m, strikk
2 r sammen, 1 kantm.
Montering:
Strikk eller
sammen.

mask

skuldrene

Ermekanter:
Strikk opp ca (62) 66 (70) 74
(78) 82 m langs ermekanten
(masketallet må være delelig på
2) på en liten rundp nr 6.
Strikk rundt i perlestrikk 4 omg.
Fell av med r og vr m.
Halskant:
Plukk opp m på liten rundp nr 6,
langs sidene på v-halsen og
rundt halsen, masketallet må
være delelig på 2.
Strikk rundt i perlestrikk, OBS:
det skal det være 2 r midt foran.
Fell 1 m på hver side av de 2 r
midtm annenhver omg.
Strikk 4 omg perlestrikk.
Fell av med r og vr m.

Nr 18

Fell av. Strikk andre skulder på
samme måte.

Genser i dobbel kitten
Størrelse:
(XXS- XS) S (M) L
Plaggets mål:
Overvidde på plagget, plagget er
svært tøyelig: (74) 80 (86) 92
cm
Lengde: (56) 58 (60) 62 cm
Ermelengde: (50) 51 (52) 53 cm
Garn:
kitten mohair (30 % mohair, 20
% ull, 50 % courtelle, 50 gram =
ca 165 meter)
Garnmengde:
Cerise 4517: (250) 250 (300)
300 gram
Garnalternativ:
easy
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinner nr 8
Strikkefasthet:
12 m glattstrikk på p nr 8 = 10
cm
Hele plagget
dobbel tråd.

er

strikket

i

For- og bakstykket:
Legg opp (88) 96 (104) 112 m
på p nr 8 og strikk ribb 2 r, 2 vr
rundt til arb måler 28 cm.
Strikk rundt i glattstrikk til
arbeidet måler (36) 37 (37) 37
cm. Sett et merke i hver side
med (44) 48 (52) 56 m på hvert
stykke.
Fell 4 m i hver side (2 m på hver
side av sidemerkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
Strikk glattstrikk fram og tilbake
og fell videre for ermehull i
begge sider annenhver p (1,1,1)
1,1,1 (1,1,1,1) 1,1,1,1 m = (34)
38 (40) 44 m. Strikk til arb måler
(54) 56 (58) 60 cm. Fell for
nakke ved å sette de midterste
(16) 18 (18) 20 m på en hj.p.
Strikk hver skulder ferdig for seg
og fell ved halssiden ytterligere 1
m = (8) 9 (10) 11 m til skulder.
Strikk til arb måler hel lengde.

Forstykket:
Strikk og fell for ermehull som på
bakstykket. Når arb måler (51)
53 (54) 56 m felles for hals. Sett
først de midterste (12) 14 (14)
16 m på en hj.p. Strikk hver side
ferdig for seg og fell ved
halssiden ytterligere 1,1,1 m =
(8) 9 (10) 11 m til skulder. Strikk
til arb måler hel lengde. Fell av.
Strikk andre skulder på samme
måte.
Ermer:
Legg opp (28) 28 (32) 32 m og
strikk ribb rundt som på for- og
bakstykket til ribben måler 20
cm.
Strikk glattstrikk rundt. Første m
er merkem og strikkes hele tiden
vr. Øk 1 maske på hver side av
merkem på første omg og senere
ca hver 4 cm. Øk til i alt (42) 44
(48) 50 m og strikk til ermet
måler oppgitt lengde. På siste
omg felles merkem + 2 m på
hver side.
Strikk fram og tilbake og fell
videre
for
ermetopp
(1,1,1,1,1,1,2,4)
1,1,1,1,1,1,1,2,4
(1,1,1,1,1,1,1,1,2,4)
1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,4 m. Fell av
de resterende m.
Strikk et erme til på samme
måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Høy hals:
Strikk opp fra rettsiden og ta
samtidig med de avsatte m = ca
(64) 68 (72) 76 m på liten rundp
nr 8. Strikk ribb 2 r, 2 vr til
halsen måler (20) 21 (23) 24 cm.
Fell av i ribb.
Sy i ermene.

Lue:
Garnmengde:
Cerise 4825: 50 gram
Legg opp 52 m med dobbel tråd
på p nr 8. Strikk ribb 2 r, 2 vr
rundt til ribben måler 5 cm.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det økes 1 m i hver fjerde m
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= 65 m. Strikk rundt i glattstrikk
til arb måler 20 cm.
På neste omg felles slik: *3 r, 2 r
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg. Strikk 2 omg rett.
På neste omg felles slik: *2 r, 2 r
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg. Strikk 1 omg rett.
På neste omg felles slik: *1 r, 2 r
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg. Strikk 1 omg rett.
På neste omg felles slik: *2 r
sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg. Strikk 1 omg rett.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom m og stram til.
Lag en passe stor dusk og fest i
toppen.

Nr 19
Kort vest
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (76) 80 (84) 88 (92)
96 (100) cm
Hel lengde: (30) 30 (32) 34 (36)
38 (38) cm
Garn:
sandnes duett (55 % bomull, 45
% ull, 50 gram = ca 90 meter)
Garnmengde:
Brun 3381: (200) 250 (250) 300
(350) 400 (450) gram
Tilbehør:
1 knapp
Veiledende pinner:
Rundp nr 3 og 4

Strikkefasthet:
20 m på p nr 4 = 10 cm
Legg opp (151) 159 (167) 175
(183) 191 (199) m på rundp nr
3.
Strikk 7 p vrangbord frem og
tilbake slik: 1 vr, *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-* p ut (1 p er
vrangsiden).
På 3. p strikkes 1 knapphull på
høyre side slik: 1 vr, 1 r, fell 2
m, strikk videre som m viser.
På neste p legges opp 2 nye m
over de felte.
Etter vrangbord skift til rundp nr
4.
Sett en merketråd i hver side
med (36) 38 (40) 42 (44) 46
(48) m til hvert forstykke og (79)
83 (87) 91 (95) 99 (103) m til
bakstykke.
Strikk neste p slik: Fell de første
6 m, strikk glattstrikk til det
gjenstår 6 m, fell av.
Fortsett frem og tilbake i
glattstrikk, OBS: første og siste
m er kantm og strikkes hele
tiden rett.
Samtidig som det felles for hals 1
m i hver side (innenfor kantm),
hver 4. p (5) 5 (6) 7 (7) 8 (9)
ganger.
Strikk til arb måler (10) 10 (11)
12 (13) 13 (14) cm, fell 2 m i
hver side (1 m på hver side av
merketråden), og strikk hver del
ferdig for seg.
Bakstykke:
Fortsett i glattstrikk frem og
tilbake til arb måler (28) 28 (30)
32 (34) 36 (36) cm, fell de
midterste (25) 25 (27) 29 (29)
31 (33) m til halsringning, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
1
m
ved
halskanten.
Strikk til arb måler (30) 30 (32)
34 (36) 38 (38) cm.
Sett (25) 27 (28) 29 (31) 32
(33) m på en hjelpep til skulder.
Strikk den andre side på samme
måte men speilvendt.

Venstre forstykke:
Fortsett i glattstrikk og felling.
Strikk til arb måler (30) 30 (32)
34 (36) 38 (38) cm.
Sett de resterende (25) 27 (28)
29 (31) 32 (33) m på en hjelpep
til skulder.
Høyre forstykke:
Strikk
som
venstre
men
speilvendt.
Montering:
Strikk eller
sammen.

mask

skuldrene

Ermer:
Strikk opp (75) 79 (83) 87 (91)
95 (95) m på rundp nr 4 og
strikk vrangbordstrikk frem og
tilbake (1. p vrangsiden) slik: *1
vr, 1 r*. Gjenta fra *-*, avslutt
med 1 vr.
Fortsett
i
vrangbordstrikk,
samtidig som det felles 1 m på
annenhver p i hver side til det
gjenstår (43) 47 (51) 53 (57) 59
(61) m.
Fell av de resterende m i
vrangbordstrikk.
Halskant:
Strikk opp m (fra de felte m på
forstykke) langs hver forkant
(strikk opp 1 m i hver p, men
hopp over hver 4.), og over de
felte m på halsringningen .
Masketallet må være delelig på 2
+ 1 m.
Strikk slik (1. p er vrangsiden): 1
kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra ** p ut, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Strikk til forkanten måler ca 2
cm.
Fell av (fra rettsiden) i r og vr m.
Sy kort enden til langs de felte 6
m i hver side.
Sy i ermer.
Sy i knapp.

Nr 20
Lue og skjerf
Garn:
easy (100 % australsk merinoull,
50 gram = ca 51 meter)
Garnmengde:
Blå 5836
Skjerf: 300 gram
Lue: 100 gram
Veiledende pinner:
Nr 8
Strikkefasthet:
12 m glattstrikk på p nr 8 = 10
cm

Lue:
Legg opp 56 m på p nr 8 og strikk
ribb 1 r, 1 vr rundt til arb måler
23 cm.
Strikk 2 og 2 m sammen hele
omg slik at alle vrang masker blir
felt. Strikk 4 omg rett. Strikk 1
omg 2 r, 2 r sammen. Strikk 2
omg. Strikk 1 omg 2 og 2 m rett
sammen. Strikk 1 omg rett. Klipp
av tråden og trekk gjennom m.

Skjerf:
Legg opp 31 m på p nr 8 og strikk
ribb 1 r, 1 vr til arb måler 110
cm, eller til det meste av garnet
er brukt.
Fell av med rette og vrange m.
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Nr 21
Kort vest
Størrelse:
(XXS-XS) S-M (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 104 (110) cm
Hel lengde: (38) 40 (42) cm
Garn:
easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)
Garnmengde:
Mørk fiolett 4855: (350) 400
(450) gram
Tilbehør:
8 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 8
Strikkefasthet:
12 m glattstrikk på p nr 8 = 10
cm
Første og siste m er kantm,
og strikkes hele tiden rett.
Bakstykke:
Legg opp (48) 52 (56) m på p nr
8 og strikk vrangbord 1 kantm,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* slutt
med 2 r, 1 kantm (1. p =
rettsiden).
Strikk til vrangborden måler 4
cm.
Fortsett frem og tilbake i
glattstrikk til arb måler (36) 40
(44) cm.
Fell de midterste (20) 22 (24) m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Fell ytterligere for halsringning 1
m.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett m på en hjelpep til skulder.
Strikk den andre siden på samme
måte.
Venstre forstykke:
Legg opp (24) 26 (28) m på p nr
8 og strikk vrangbord 1 kantm,
*2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* slutt
med 2 r, 1 kantm (1. p =
rettsiden).
Strikk til vrangborden måler 4
cm.

Fortsett frem og tilbake i
glattstrikk til arb måler 6 cm før
hel lengde.
Fell for halsringning (4) 5 (6) m.
Fell ytterligere (3,2,1,1) m, i beg
av annenhver p mot halssiden.
Strikk til arb måler hel lengde.
Sett m på en hjelpep til skulder.
Strikk høyre forstykke på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Strikk
eller
mask
skuldersømmene.

Merk av for 8 knapphull, det
øverste og nederste 1 cm fra
kanten, de resterende med jevne
mellomrom.
Høyre forkant:
Strikkes som venstre, men med
8 knapphull.
Strikk 2 p. Strikk knapphull ved å
felle 2 m. På neste p legges 2
nye m opp over de felte.
Fell av i r og vr m.

sammen

Erme- og sidekanter:
Strikk opp m (ca 1 m i hver p,
men hopp over hver 4.) langs
erme- og sidekantene på rundp
nr 8, m tallet må være delelig på
4 + 2.
Strikk *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*,
slutt
med
2
vr
(1.p
=
vrangsiden).
Strikk 5 p vrangbord frem og
tilbake.
Fell av i r og vr m.
Strikk på samme måte på den
andre siden.
Montering:
Sy sammen sidesømmene.
Ca (15) 16 (17) cm i hver side.
Halskant:
Strikk opp ca (66) 70 (74) m
langs halsringningen med rundp
nr 8, m tallet må være delelig på
4 + 2.
Strikk (1. p fra vrangsiden) 1
kantm, *2 vr, 2 r*, gjenta fra ** slutt med 2 vr, 1 kantm.
Strikk med denne inndeling til
halskanten måler ca 16 cm.
Fell av med r og vr m.
Brett
halskanten
til
på
vrangsiden og sy til med løse
sting
Venstre forkant:
Strikk opp (54) 58 (62) m på
rundp nr 8 langs venstre forkant
og halskant (ca 1 m i hver p,
men
hopp
over
hver
4.),
masketallet må være delelig på 4
+ 2.
OBS:
Langs
halskanten
strikkes m opp gjennom både
for- og bakstykke.
Strikk tilbake slik: *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-* slutt med 2 vr.
Strikk 5 p frem og tilbake.
Fell av i r og vr m.
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Heklet lue
Størrelse:
Dame
Garn:
easy (100 % australsk merinoull,
50 gram = ca 51 meter)
Garnmengde:
Mørk fiolett 4855: 100 gram
Heklenål:
Nr. 7
Heklefasthet:
10 st på heklenål nr 7 = 10 cm
3 lm erstatter 1 st i beg av
omg på alle omg med st.
1 lm erstatter 1 fm i beg av
omg på alle omg med fm.
Legg opp 4 lm og ta sammen til
en ring med 1 kjm.
1. omg: Hekle 6 fm i ringen. Ta
sammen med 1 kjm i første fm.
2. omg: Hekle 2 st i hver fm omg
rundt = 12 st. Ta sammen med 1
kjm i 3. lm.
3. omg: Hekle 2 st i hver st omg
rundt = 24 st. Ta sammen med 1
kjm i 3. lm.
4. omg: Hekle *1 st i st, 2 st i
neste st*. Gjenta fra * - * hele
omg = 36 st. Ta sammen med 1
kjm i 3. lm.
5. omg: Hekle *1 st i hver av de
2 neste st, 2 st i neste st*. Gjenta
fra *-* omg rundt = 48 st. Ta
sammen med 1 kjm i 3. lm.
6. omg: Hekle *1 st i hver av de
neste 5 st, 2 st i neste st*.

Gjenta fra *-* omg rundt. Ta
sammen med 1 kjm i 3. lm. = 56
st.
7. - 12 omg: 1 st i hver st = 56
st.
13. – 14. omg: Hekle 9 fm, 1
hst, 36 st, 1 hst, 9 fm. Ta
sammen med 1 kjm i første fm.
OBS: på siste omg settes en
merketråd i hver hst.
Klipp av tråden.
Skygge:
Fest tråden i hst på siste omg,
med 1 kjm.
Hekle 1 fm i hver st frem til hst i
andre siden. *Vend, hekle 3 kjm,
1 fm i hver fm til det gjenstår 3
fm*. Gjenta fra *-* til det er
heklet i alt 7 rader med fm.
Hekle 1 omg krepsem rundt hele
luen.

Samtidig økes 1 m på hver side
av merketrådene hver (4) 4 (4½)
4½ (5) cm i alt 4 ganger = (132)
142 (150) 160 (170) m.
Strikk 4 p glattstrikk.
Fell 1 m annenhver p på
forstykkene innenfor 1 kantm,
(12) 14 (15) 15 (17) ganger.
Strikk til arb måler (19) 20 (21)
22 (23) cm.
Fell 6 m i hver side til ermehull
(3
m
på
hver
side
av
merketrådene). Strikk hver del
ferdig for seg.

Nr 22
Vest
Størrelse:
(XXS) XS (S-M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (78) 84 (88) 94
(100) cm
Hel lengde: (36) 38 (40) 42 (44)
cm

Nr 21 B
Skjerf
Garn:
sandnes palett (100 % ull,
superwash, 50 gram = ca 100
meter)
Garnmengde:
Multifarge 0578: 250 gram
Veiledende pinner:
Pinne nr 5 ½
Legg opp 42 m og strikk ribb 2 r
2 vr fram og tilbake til det meste
av garnet er oppbrukt, eller til
ønsket lengde. Fell av med rette
og vrange m.

Garn:
sandnes palett (100 % ull,
superwash, 50 gram ca 100
meter)
Garnmengde:
Gråmelert 0571: (100) 150 (150)
200 (200) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½
Heklenål nr 5
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Legg opp (96) 102 (108) 118
(126) m og strikk glattstrikk
fram
og
tilbake.
Sett
en
merketråd med (18) 19 (20) 22
(24) m til hvert forstykke og (60)
64 (68) 74 (78) m til bakstykke.
Øk 1 m annenhver p innenfor 1
kantm på forstykkene i alt (10)
12 (13) 13 (14) ganger i hver
side.
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Bakstykke:
Fell
videre
for
ermehull
annenhver p (2,2,1,1) 2,2,1,1
(2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1
(2,2,2,1,1,1) m. Strikk til 3 cm
før hel lengde.
Fell de midterste (24) 26 (28) 30
(32) videre 1,1 m mot halsen =
(11) 12 (12) 13 (13) m igjen til
skulder.
Strikk til hel lengde. Sett m på
en hjelpep.
Forstykkene:
Strikk og fell som på bakstykke,
samtidig som det felles på
forstykkene. Strikk til hel lengde.
Sett m på en hjelpep.
Montering:
Strikk
eller
mask
sammen
skuldrene.
Hekle en kant fm rundt ermehull
og rundt hele arb.
Hekle evt en snor med lm til
knytting foran eller bruk en nål til
lukking.

Øk
på
denne
måten
på
annenhver p i alt (3) 3 (4) 4 (4)
ganger. Deretter økes det på
hver 4.p i alt (2) 2 (2) 2 (3)
ganger.
Strikk 5 p perlestrikk etter siste
økning og øk igjen på neste p =
(83) 91 (99) 107 (115) m.
Fortsett i perlestrikk uten å øke.
Strikk til arb måler (19) 19 (20)
20 (20) cm og fell for ermehull
slik: Strikk (19) 21 (23) 25 (27)
m = høyre forstykke, fell av 3 m,
strikk (39) 43 (47) 51 (55) m =
rygg, fell av 3 m, strikk (19) 21
(23) 25 (27) m = venstre
forstykke.
Strikk hver del ferdig for seg.

Nr 23
Vest
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (70) 77 (83) 90 (97)
cm
Hel lengde: (35) 36 (38) 39 (40)
cm
Garn:
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Lilla 5037: (200) 200 (200) 250
(250) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Heklenål nr 7
Strikkefasthet:
12 m perlestrikk på p nr 7 = 10 cm

Perlestrikk:
1.p: Strikk 1 r, 1 vr p ut
2. p: Strikk vr over r, og r over vr
Gjenta disse to p.
For- og bakstykke:
Legg opp (59) 67 (71) 79 (83) m
på p nr 7.
Strikk 1 p perlestrikk.
Neste p: Strikk 2 m perlestrikk,
øk 2 m slik: strikk tråden mellom
m 1 vridd r, 1 r, strikk perlestrikk
til det gjenstår 2 m, øk 2 m, 2 m
perlestrikk.

Venstre forstykke:
Fell for hals ved strikke 3 m
sammen innenfor de 2 ytterste m
på hver 8.p i alt (3) 4 (4) 5 (5)
ganger, samtidig strikkes 3 m
sammen innenfor de 2 ytterste m
ved ermehullet på hver 4.p 2
ganger = (9) 9 (11) 11 (13) m.
Strikk til ermehullet måler (16)
17 (18) 19 (20) cm.
Sett de resterende (9) 9 (11) 11
(13) m på en hjelpep til skulder.
Høyre forstykke: Strikkes som
venstre, men motsatt.
Bakstykke:
Fell
for
ermehull
som
på
forstykkene = (31) 35 (39) 43
(47) m.
Når arb har samme lengde som
forstykkene, felles de midterste
(13) 17 (17) 21 (21) m til
halsringning.
Strikk skuldermaskene sammen
slik:
Legg rette mot rette, og strikk 1
m fra hver p, samtidig som det
felles av.
Montering:
Hekle to snorer med lm og
dobbelt garn.
Sy en snor fast i hver side, rett
under der hvor halsringningen
beg.
Lag en liten dusk som festes i
enden av hver snor.
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Nr 25
Jakke
Størrelse:
(XXS) XS (S) M (L)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 82 (84) 88 (94)
cm
Hel lengde: (46) 48 (50) 52 (54)
cm
Ermelengde (målt under erme):
(47) 48 (48) 49 (50) cm
Garn:
smart (100 % ull – superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Grå 1042: (400) 400 (450) 450
(500) gram
Tilbehør:
(6) 6 (6) 7 (7) store knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p
nr 4½ = 10 cm
For- og bakstykket:
Legg opp (150) 154 (158) 166
(174) m på p nr 4½. Strikk frem
og tilbake i ribb med 2 vr, *2 r, 2
vr*, gjenta fra *-*. Strikk til arb
måler 12 cm (likt for alle str).
Strikk glattstrikk til arb måler
(33) 34 (35) 36 (37) cm. Sett ett
merke i hver side med (35) 36
(37) 39 (41) m til hvert forstykke
og (80) 82 (84) 88 (92) m til
bakstykke. Nå deles arb til for- og
bakstykke, ved å felle til ermehull
5 m på hver side av merke.
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (40) 40 (40) 44 (44) m
på p nr 4½. Strikk rundt i ribb
med 2 r, 2 vr til arb måler 12 cm
(likt for alle str). Strikk
glattstrikk. På første omg økes
jevnt fordelt til (42) 42 (44) 46
(46) m.

Første m strikkes hele tiden vr
(merke m på undersiden). Øk 1 m
på hver side av merke m hver 3
cm til det er
(60) 62
(64) 66 (68) m. Strikk til arb
måler (47) 48 (48) 49 (50) cm.
Fell av 10 m på undersiden av
erme. Strikk ett erme til på
samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykke på rund p
nr 4½ = (230) 238 (246) 258
(270) m. Sett et merke i alle 4
sammenføyningene.
Strikk til 3 m før merke, ta 1 m
løs av, strikk 1 r, trekk den løse
m over, 2 r, 2 r sammen. Gjenta
denne fellingen ved alle 4 merker
og på hver andre p. Strikk til arb
måler (41) 42 (44) 46 (47) cm og
fell til halsringning ved forkanten,
annen hver p med 5, 2,2,1,1,1,1
m. Strikk til arb måler (46) 48
(50) 52 (54) cm og fell rett av.
Halskant:
Strikk opp ca (122) 122 (126)
130 (134) m på p nr 4½ langs
halsringningen. Strikk 12 cm ribb
med 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-* p ut. Fell rett av.

Lue

Nr 25

Størrelse:
one size

Stjerne jakke

Plaggets mål:
Hodeomkrets: 52-55 cm
Garn:
smart (100 % ull – superwash,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Grå 1042: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½
Strikkefasthet:
24 m mønster på p nr 4½ = 10
cm
Legg opp 100 m på p nr 4½.
Strikk rundt i ribb med 2 r, 2 vr til
arb måler 6 cm. Strikk 1 omg
glattstrikk og øk til 130 m.
Strikk
med
mønster
etter
diagram, men når arb måler 22
cm strikkes 2 m vr sammen i
hvert vr felt = 110 m. Fell på
samme måte på neste omg = 90
m.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom m. Fest tråden godt.

Venstre forkant: Strikk opp ca
(106) 110 (110) 114 (114) m på
p nr 4½ langs forkanten (ikke
over halskanten). Strikk 5 cm ribb
med 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra ** p ut. Fell rett av.
På høyre side lages (6) 6 (6) 7
(7) knapphull når arb måler 2½
cm. Det øverste plasseres ca 1½
cm fra øverste kant, det nederste
ca 1½ cm fra nederste kant. De
andre jevnt fordelt.
Knapphull: Lages ved å felle 2 m
som legges opp igjen på neste p.

Størrelse: (XS/S) M/L
Plaggets mål:
Overvidde: (79) 103 cm
Hel lengde: (67) 72 cm
Ermelengde (målt under erme):
(50) 52 cm
*Jakken kan strekkes mer.
Strikk den størrelsen du pleier,
men
vær
oppmerksom
på
strikkefastheten, den skal strikkes
forholdsvis løst!
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
kitten mohair (30% mohair,
20% ull, 50% courtelle = ca 165
m)
Garnmengde:
tove
Rød 4120: (150) 200 gram
Hvit 1012: (50) 100 gram
kitten mohair
Rød 4219: (150) 200 gram
Hvit 1002: (50) 100 gram
Tilbehør: (6) 7 store knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk og mønster på p
nr 7 = 10 cm
Strikkes med dobbelt garn, 1
tråd med tove og 1 tråd med
kitten mohair.
For- og bakstykket:
Legg opp (97) 127 m med rødt på
p nr 7. Strikk frem og tilbake i
ribb med 1 vr, *2 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* p ut. Strikk til arb måler
(8) 10 cm.
Strikk (3) 5 p glattstrikk samtidig
som det økes (0) 2 m på første p.
Strikk mønster etter diagram.
Strikk videre med rødt til arb
måler (28) 31 cm. Strikk mønster

Montering:
Sy eller mask sammen under
ermene. Sy i knappene.
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etter diagram og videre med rødt
til arb måler (43) 46 cm.
Sett et merke i hver side med
(23) 32 m til hvert forstykke og
(51) 65 m til bakstykke. Nå deles
arb til for- og bakstykke, ved å
felle til ermehull 4 m på hver side
av merke.
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (30) 36 m med rødt på
p nr 7. Strikk rundt i ribb med 1
vr, 2 r til arb måler (10) 12 cm.
Strikk
videre
i
glattstrikk
samtidig som det på 1. omg
økes jevnt fordelt til (36) 44 m.
Strikk til arb måler (16) 18 cm og
øk 1 m i beg og slutten av omg.
Gjenta økingene på hver (5.) 3.
cm i alt (6) 10 ganger.
Strikk mønster etter diagram, tell
ut fra midt på ermet hvor de
forskjellige størrelsene begynner.
Strikk videre med rødt til arb
måler (35) 37 cm. Strikk mønster
etter diagram og videre med rødt
til arb måler (50) 52 cm = (48)
64 m på omg. Fell av 4 m i beg
og slutten av omg.
Strikk ett erme til på samme
måte.

Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykke på rund p
nr 7 (= (161) 225 m). Sett et
merke
i
alle
4
sammenføyningene.
Strikk til 2 m før merke, ta 1 m
løs av, strikk 1 r, trekk den løse
m over, 2 r sammen, strikkes
hele tiden med rødt.
Gjenta fellingene på annenhver p,
men når arb måler (48) 51 cm
strikkes mønster etter diagram.
Pass ut at stjernene i diagrammet
kommer rett over hverandre.
Strikk videre med rødt til det
arbeidet måler (63) 68 cm. Strikk
jakken høyere bak (halsfelling)
slik: Strikk til det er (6) 8 m igjen
på p vend, strikk til (6) 8 m igjen
på p vend. Strikk (6) 8 m mindre
til hver side i alt 3 ganger. Strikk
1 p over alle m og fell jevn fordelt
til (43) 61m på p. Strikk ribb med
1 vr, *2 r, 1 vr*, gjenta fra *-* p
ut. Strikk ribb 4 cm og fell rett av.
Venstre forkant: Strikk opp med
rødt på p nr 7 langs hele
forkanten, plukk 1 m i hver m,
men hopp over hver fjerde m.
Strikk 8 p ribb med 1 vr, *2 r, 1
vr*, gjenta fra *-* p ut. Fell rett
av.
På høyre side lages (6) 7
knapphull på 5. p. Det øverste
plasseres ca 2 cm fra øverste
kant, det nederste ca 2 cm fra
nederste kant. De andre jevnt
fordelt.
Knapphull: Lages ved å felle 2 m
som legges opp igjen på neste p.
Montering:
Sy eller mask sammen under
ermene. Sy i knappene.
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Lue:
Garn:
easy (100 % merinoull, 50 gram
= ca 51 meter)
Garnmengde:
Natur 1002: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 7 og 10
Strikkefasthet:
11 m glattstrikk på p nr 9 = 10
cm
Legg opp 60 m på p nr 7. Strikk
rundt i ribb 2 r, 2 vr til arb måler
10 cm. Skift til p nr 10, fortsett
med ribb 2 r, 2 vr, men forskyv
ribben med 1 m mot venstre på
hver omg til arb måler ca 25 cm.
Strikk glattstrikk og fell slik:
1. omg: *2 r sammen, 1 r*.
Gjenta fra *-* hele omg.
2. omg: rett
Gjenta disse 2 omg 1 gang.
Neste omg: 2 r sammen hele
omg.
Klipp av tråden, trekk gjennom m
og fest den godt.

Nr 26
Genser
Størrelse:
(XS/S) M/L
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 99 cm
Hel lengde: (70) 74 cm
Ermelengde (målt under erme):
(50) 52 cm
*Genseren kan strekkes mer.
Strikk den størrelsen du pleier,
men
vær
oppmerksom
på
strikkefastheten, den skal strikkes
forholdsvis løst!
Garn:
tove (100 % ull, 50 gram = ca
160 meter)
kitten mohair (30% mohair,
20% ull, 50% courtelle = ca 165
m)
Garnmengde:
tove
Sort 1099: (150) 200 gram
Hvit 1012: (50) 100 gram
kitten mohair
Sort 1099: (150) 200 gram
Hvit 1002: (50) 100 gram

Sett en merke tråd i hver side
med (56) 64 m til hver del. Strikk
til arb måler arb ca 52 56 cm.
Nå deles arb til for og bakstykke,
ved å felle til ermehull 7 m i hver
side.
Legg arb til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (30) 36 m med hvitt på
p nr 7. Strikk rundt i ribb med 1
vr, 2 r til arb måler (10) 12 cm.
Strikk
videre
i
glattstrikk
samtidig som det på 1. omg
økes jevnt fordelt til (36) 44 m.
Strikk til arb måler (11) 13 cm.
*Strikk
mønster
A
etter
diagrammet. Tell ut fra midt på
ermet hvor mønsteret begynner.
Strikk mønster B etter diagram*,
gjenta fra *-* til erme måler ca
(57) 59 cm
samtidig som det økes 1 m i beg
og 1 m slutten av omg.
Gjenta økingene på hver (6.) 4.
cm i alt (6) 10 ganger (=(48) 64
m i omg).
Fell av 7 m midt under ermet.
Strikk ett erme til på samme
måte.

Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk og mønster på p
nr 7 = 10 cm
Strikkes med dobbelt garn, 1
tråd med tove og 1 tråd med
kitten mohair
For- og bakstykket:
Legg opp (111) 126 m med hvitt
på p nr 7. Strikk rundt i ribb med
*1 vr, 2 r*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk til arb måler (7) 10
cm. Strikk (1) 2 omg glattstrikk
hvor det på første omg økes ut til
(112) 128 m. *Strikk mønster A
etter diagrammet. Strikk mønster
B etter diagram*. Gjenta fra *-*
til
hel
lengde.
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Raglanfelling:
Sett ermene inn over de avfelte
m på for- og bakstykke på rund p
nr 7 (= (180) 228 m). Strikk
mønster som før. Sett en
merketråd
i
alle
4
sammenføyninger. Strikk til 2 m
før merke, ta 1 m løs av, strikk 1
r, trekk den løse m over, 2 r
sammen, strikkes hele tiden med
bunnfargen.
Gjenta
fellingene
i
alle
sammenføyninger på hver andre
p. Men når arb måler ca (65) 69
cm, strikk genseren høyere bak
(halsfelling)
slik:
Sett
et
trådmerke midt foran. Strikk til
(6) 8 m før merke, vend og strikk
til (6) 8 m før merke, vend. Strikk
med (6) 8 m mindre til hver side i
alt 3 ganger. Strikk 1 omg over
alle m og fell jevn fordelt til (54)
66 m på p. Strikk ribb i hvitt med
*2 r, 1 vr*, gjenta fra *-* omg
rundt. Strikk ribb 4 cm. Videre
strikkes ribben slik: *2 vr, 1 r*,
gjenta fra *-* omg rundt. Stikk
(9) 10 cm. Fell rett av.
Montering:
Sy eller mask sammen under
ermene.

4.rad: 1 fm i den andre av de 3
dbst, * 3 lm, 1 fm i neste fm, 3
lm, 1 fm i den 2. av de 4 dbst*.
Hekle fra *-* raden ut, den siste
fm hekles i den øverste av de 4
lm. Vend med 1 lm.
5.rad: 1 fm i første fm, * 2 lm, 4
dbst i neste fm, 2 lm, 1 fm i
neste fm*. Hekle fra *-* raden
ut,
Gjenta rad 2-5 til skjerfet måler
ca. 190 cm (det skal være garn
igjen til frynser). Klipp av tåden.
Sett 5 frynser i hver ende. Hver
frynse består av 6 tråder, 45-50
cm lange.

Nr 27
Hekla skjerf
Plaggets mål:
24 cm x 190 cm
Garn:
fritidsgarn (100 % ren ny ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Cerise 4529: 300 gram
Veiledende heklenål:
Nr 6
Heklefasthet:
2 mønstrer i bredden = 12 cm
Legg opp 34 lm.
1.rad: 1 fm i 2. lm fra nålen, * 2
lm, hopp over 3 lm, 4 dbst i
neste lm, 2 lm, hopp over 3 lm, 1
fm i neste lm *. Hekle fra *-*
raden ut. Vend med 1 lm.
2.rad: 1 fm i første fm, * 3 lm, 1
fm i den 2. av de 4 dbst, 3 lm, 1
fm i neste fm *. Hekle fra *-*
raden ut. Vend.
3.rad: 4 lm (= 1 dbst), 1 dbst i
første fm, *2 lm, 1 fm i neste fm,
2 lm, 4 dbst i neste fm*. Hekle
fra *-* raden ut, men avslutt
med 3 dbst (ikke 4). Vend med 1
lm.
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Lue i palett
Garn:
Sandnes palett (100 % ull,
superwash, 50 gram = ca 100
meter)
Garnmengde:
Grønn/lilla 578: 50 gram
Veiledende pinner:
Pinne nr 5 ½
Legg opp 76 m og strikk rundt i
ribb 2 r, 2 vr til arb måler 24-25
cm (det må være igjen nok garn
til felling).
Strikk 1 omg og fell alle vrange m
slik: Strikk 1 r, *ta neste m løs
av, 1 vr, trekk den løse m over, 2
r sammen*. Gjenta fra *-* hele
omg og fell siste m sammen med
første m.
Strikk 2 omg r. Strikk 2 og 2 m
sammen hele omg. Strikk 1 omg
rett. Klipp av tråden og trekk den
gjennom m og fest den godt.

