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Nr 1
Kortermet jakke
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (81) 89 (97) 105 (113)
121 cm
Hel lengde: (47) 48 (49) 50 (51) 52
cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (300) 350 (400) 450
(500) 550 gram
Tilbehør:
6 knapper
Hjelmtvedt K300659
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Vr-glattstrikk:
Strikk vr på r-siden, r på vr-siden
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (160) 176 (192) 208
(224) 240 m på rundp nr 4.
Strikk vekselvis 2 p vr-glattstrikk,
2 p glattstrikk frem og tilbake,
innenfor 1 kantm i hver side (1. p =
vr-siden og strikkes r).
Sett et merke i hver side med (40)
44 (48) 52 (56) 60 m til hvert
forstykke, og (80) 88 (96) 104
(112) 120 m til bakstykke.
Strikk med denne inndeling til arb
måler 31 cm, alle str.
Del arb ved merkene, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (80) 88 (96) 104 (112) 120 m.
Strikk mønster som før til arb
måler (45) 46 (47) 48 (49) 50 cm.

Fell de midterste (32) 34 (34) 36
(36) 38 m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 2,1 m.
Strikk til arb måler (47) 48 (49) 50
(51) 52 cm.
Fell de resterende (21) 24 (28) 31
(35) 38 skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Høyre forstykke:
= (40) 44 (48) 52 (56) 60 m.
Strikk som før til arb måler (41) 42
(43) 44 (45) 46 cm.
Sett (8) 9 (9) 10 (10) 11 m mot
forkant på en hj.p til hals, og fell
ytterligere mot hals annenhver p
4,3,2,1,1 m.
Strikk til arb måler (47) 48 (49) 50
(51) 52 cm.
Fell de resterende (21) 24 (28) 31
(35) 38 skulderm.
Venstre forstykke:
= (40) 44 (48) 52 (56) 60 m.
Strikk som høyre, men speilvendt.
Montering og ermer:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Ermekant:
Beg midt under erme, og strikk
opp 1 m i hver m/p på rundp nr
3½, vend strikk 1 p r tilbake,
samtidig som m-tallet reguleres til
(90) 98 (106) 110 (114) 122 m.
Strikk 2 p vr-bord frem og tilbake
slik: 1 kantm, 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 2 vr, 1 r, 1
kantm.
Strikk frem og tilbake med
forkortede rekker slik: *Strikk til det
gjenstår 6 m, vend, strikk til det
gjenstår 6 m i den andre siden,
vend, *strikk til det gjenstår 6 m før
forrige vending, vend*, gjenta fra ** til det gjenstår (18) 14 (10) 14
(18) 14 m.
Strikk 1 p vr-bord rundt over alle
m, samtidig som det felles av.
Strikk den andre ermekanten på
samme måte.
Halskant:
Ta med m på hj.p og strikk opp 1
m i hver m/p, men hopp over hver
4. m/p på rundp nr 3½ langs
halsen.
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Strikk 1 p r tilbake (= rille),
samtidig som m-tallet reguleres til
(100) 104 (104) 108 (108) 112 m.
Strikk ca 2 cm vr-bord frem og
tilbake slik: 1 kantm, 2 r, *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Fell av fra r-siden med r og vr m.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
3½ langs venstre forstykke og
halskant.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 1 p r tilbake (= rille).
Strikk ca 2 cm vr-bord som
halskant.
Høyre forkant:
Strikk som venstre forkant, men
med 6 knapphull jevnt fordelt når
kanten måler ca 1 cm.
Det øverste midt på halskant, det
nederste
ca
3
cm
fra
oppleggskant.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Sy i knapper.

Nr 2
Genser med korte ermer
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 103 (110) 118
(123) 130 cm
Hel lengde: (55) 56 (57) 58 (59) 60
cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Lys grå 6030: (250) 300 (350) 400
(450) 500 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Heklenål nr 5
Strikkefasthet:
18 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (176) 186 (198) 212
(222) 234 m på rundp nr 5, og
strikk (30) 31 (32) 32 (33) 34 cm
glattstrikk rundt.
Del arb i hver side med (88) 93
(99) 106 (111) 117 m til hver del,
og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (88) 93 (99) 106 (111) 117 m.
Fortsett med glattstrikk frem og
tilbake, samtidig som det økes ut
5 m til erme i hver side annenhver
p til i alt (138) 143 (149) 156 (161)
167 m.
Strikk til arb måler (55) 56 (57) 58
(59) 60 cm.
Fell av.
Forstykke:
= (88) 93 (99) 106 (111) 117 m.
Strikk og øk til erme som på
bakstykke = (138) 143 (149) 156
(161) 167 m.
Når arb måler (49) 50 (51) 51 (52)
53 cm, felles de midterste (10) 11
(13) 14 (15) 17 m til hals og hver
side strikkes ferdig for seg.
Fell videre 3 m i hver side
annenhver p i alt (7) 7 (7) 8 (8) 8
ggr = (43) 45 (47) 47 (49) 51
skulderm. Strikk til arb måler (55)
56 (57) 58 (59) 60 cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Sy sm erme og skulderm.
Sy sm under erme.
Hekle med heklenål nr 5, en omg
krepsem rundt halsen.

Nr 3
Singlet med hullmønster
Størrelse:
(XS-S) S-M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 90 (100) 110 (120)
cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 60 (61)
cm

OBS! Hvis mønster ikke går opp
med 2 kast + 3 m sm, strikkes m i
glattstrikk.
Strikk til arb måler (56) 57 (58) 60
(61) cm.
Fell av (21) 25 (27) 30 (33)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Hekle en omg fm rundt halsen og
ermehullene.

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (150) 200 (250) 300
(350) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5
Heklenål nr 5
Strikkefasthet:
18 m mønster på p nr 5 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (144) 162 (180) 198
(216) m på rundp nr 5, og strikk
diagram til arb måler (38) 38 (38)
39 (39) cm.
Del arb i hver side med (72) 81
(90) 99 (108) m til hvert stykke, og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (72) 81 (90) 99 (108) m.
Fortsett med mønster frem og
tilbake til arb måler (55) 56 (57) 59
(60) cm.
Fell de midterste (30) 31 (36) 39
(42) m til nakke og strikk hver side
ferdig for seg.
Strikk ytterligere 2 p.
Fell av (21) 25 (27) 30 (33)
skulderm.
Forstykke:
= (72) 81 (90) 99 (108) m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(50) 51 (52) 54 (55) cm.
Fell de midterste (18) 19 (24) 27
(30) m til hals og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell videre mot halsen 3,2,1 m.
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Nr 4
Jakke med lange masker
Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (100) 120 cm
Hel lengde: (48) 51 cm
Ermelengde: (18) 20 cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (300) 350 gram
Tilbehør:
2 knapper
Hjelmtvedt K261084
Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Heklenål 3½
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p 4 = 10 cm

Mønster:
1. p: (= r-siden) Strikk 1 kantm, *3
r, 1 vr, 1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt
med 3 r, 1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, *3 vr, 1 r, 1
vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 3
vr, 1 kantm.
Gjenta 1. og 2. p hele arb.
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r
Jakken strikkes på tvers fra
erme til erme.
På siste p slippes m ned, helt til
oppleggskanten.
Jakken får rette mål, etter at
maskene er sluppet ned.

Erme venstre side:
Legg opp (71) 77 m på rundp nr 4,
og strikk mønster til erme måler
(18) 20 cm. Klipp av garnet.
Legg opp (48) 54 nye m i beg på p
til bakstykke, strikk mønster over
ermem, og legg opp (48) 54 nye m
på slutten av p til forstykke = (167)
185 m.
Strikk mønster over alle m,
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler (17) 23 cm, målt fra de nye
m.
Strikk (83) 92 m (= bakstykke), fell
1 m, strikk p ut.

Sett bakstykkets m inn på samme
p, samtidig som det legges opp 1
ny m mellom delene = (167) 185
m.
Strikk (17) 23 cm mønster frem og
tilbake over alle m.
Fell de første (48) 54 m, men
strikk et kast motsvarende venstre
forstykke, og slipp ned vr m,
samtidig som det felles av, sett
(71) 77 m på en hj.p til erme, og
fell de resterende (48) 54 m på
samme måte som i beg på p.
Strikk mønster til det gjenstår 2 p
før erme måler (18) 20 cm.
Strikk 1 p fra vr-siden slik:
Strikk 1 kantm, *3 vr, 1 r, 1 kast,
slipp ned den vr m, slik at den
rakner helt ned til oppleggskanten,
1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 3 vr, 1
kantm.
Fell løst av.
Montering:
Løs opp alle m ned til
oppleggskanten.
Sy sm i sidene og ermene.
Heklet kant:
Hekle 1 rad krepsem langs
forkanter, nakke.
Sy i 2 knapper langs forstykke, og
bruk de lange m på høyre
forstykke til knapphull, se foto.

Venstre forstykke:
Strikk over de (83) 92 første m fra
vr-siden slik:
Strikk 1 kantm, *3 vr, 1 r, 1 kast,
slipp ned den vr m, slik at den
rakner helt ned til oppleggskanten,
1 r*, gjenta fra *-*, slutt med (3) 0
vr, 1 kantm, vend og fell løst av.
Bakstykke:
Strikk ytterligere (16) 16
mønster over bakstykkets m.
La m hvile.

cm

Høyre forstykke:
Legg opp (83) 92 m og strikk 16
cm mønster frem og tilbake som
på venstre forstykke.
L-XL: Beg slik: (1. p = vr-siden) 1
kantm, *1 r, 1 vr, 1 r, 3 vr*, gjenta
fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.
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Nr 5
Lang topp med
hullmønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 91 (97) 109 (114)
cm
Hel lengde, målt midt bak: (72) 73
(74) 75 (76) cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Mørk grå 5870: (400) 450 (500)
550 (600) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Heklenål nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk og 21 m mønster
på p nr 4 = 10 cm

Legg opp (52) 52 (52) 52 (52) m
på rundp nr 4 og strikk 1 p vr (= vrsiden).
Strikk mønster etter diagram,
samtidig som det økes 5 m i
slutten av hver p som vist i
diagram til i alt (172) 192 (202)
222 (232) m. De nye m strikkes i
mønster etter hvert.
Øk (4) 0 (1) 3 (4) m i hver side en
gang = (180) 192 (204) 228 (240)
m.
Ta sm omg og strikk videre rundt.
Sammenføyningen = midt foran.
Sett et merke i hver side med (90)
96 (102) 114 (120) m til hver del.
Strikk til arb måler (45) 46 (46) 47
(48) cm, målt midt bak.
Del arb ved merkene og strikk
hver del for seg.
Bakstykke:
= (90) 96 (102) 114 (120) m.
Fortsett frem og tilbake med
mønster som før samtidig som
det økes 5 m i slutten av hver p til
erme i alt 8 ggr i hver side = (170)
176 (182) 194 (200) m.

Strikk til arb måler (71) 72 (73) 74
(75) cm.
Fell av de midterste (30) 32 (34)
36 (38) m til nakke, og strikk hver
side for seg.
Strikk til arb måler (72) 73 (74) 75
(76) cm.
Fell av (70) 72 (74) 79 (81)
skulder/ermem.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (90) 96 (102) 114 (120) m.
Strikk og øk til erme som på
bakstykke, samtidig som det
felles til v-hals fra r-siden når arb
måler 10 cm fra ermehullsdelingen
slik: Fell først de midterste 2 m, og
strikk hver del ferdig for seg.
Høyre side:
Fell til v-hals ved å strikke 1 r
kantm, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over.
Gjenta fellingene annenhver p til
det gjenstår (70) 72 (74) 79 (81)
skulderm. Strikk til erme måler likt
som på bakstykke. Fell av (70) 72
(74) 79 (81) skulder/ermem.
Venstre side:
Strikk som høyre, men speilvendt
og 2 r sm, 1 kantm til v-hals felling.
Montering:
Sy sm skuldrene og under
ermene.
Hekle en omg fm nede på
genseren og rundt hals og ermer.

Nr 6

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Topp med lange masker

Bakstykke:
Legg opp (63) 67 (73) 77 (81) 85
m med dobbel tråd på rundp nr 4.
Strikk 1 p r tilbake med enkel tråd.
Fortsett med enkel tråd, og strikk
mønster frem og tilbake til arb
måler (33) 34 (34) 36 (36) 38 cm.
Legg opp 5,3 nye m i beg på hver
p til erme i hver side = (79) 83 (89)
93 (97) 101 m.
Strikk til arb måler ca (48) 50 (52)
54 (56) 58 cm, siste p fra vr-siden.
Skråfell til skulder fra ermesiden
(11,12) 12,13 (14,14) 13,14
(14,15) 15,16 m.
Arb måler ca (50) 52 (54) 56 (58)
60 cm.
Sett de resterende (33) 33 (33) 39
(39) 39 m på en hj.p til nakke.

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (81) 87 (95) 100 (105)
111 cm
Hel lengde: (50) 52 (54) 56 (58) 60
cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (200) 200 (250) 250
(250) 300 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Strikkefasthet:
15 m mønster på p nr 4 = 10 cm
Mønster:
1. p: Strikk 1 kantm, 1 kast, *1 vr,
1 kast*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, slipp ned
kastet, *1 r, slipp ned kastet*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Gjenta disse 2 p hele arb.
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Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy sm i sidene.
Halskant:
Sett m på hj.p på rundp nr 4 = (66)
66 (66) 78 (78) 78 m.
Strikk 1 omg vr.
Skift til dobbel tråd, og fell av med
r m.
Ermekanter:
Strikk opp (60) 66 (72) 72 (78) 78
m rundt erme, og strikk som
halskant.

Fell de resterende (25) 26 (28) 31
(34) 37 skulderm i hver side.

Nr 8
Sommertopp

Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)

Høyre forstykke:
= (44) 45 (49) 52 (56) 59 m.
Strikk som før til arb måler (55) 57
(58) 59 (60) 61 cm.
Sett de ytterste 6 m mot hals på
en hj.p, og strikk p ut.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p (5,4,2,1,1) 5,4,2,1,1 (5,4,3,2,1)
5,4,3,2,1 (5,4,3,2,1,1) 5,4,3,2,1,1
m.
Strikk til arb måler (60) 62 (64) 65
(66) 67 cm.
Fell de resterende (25) 26 (28) 31
(34) 37 skulderm i hver side.

Garnmengde:
Blå 6055: (300) 300 (350) 400
(400) 450 gram

Venstre forstykke:
= (44) 45 (49) 52 (56) 59 m.
Strikk som høyre, men speilvendt.

Tilbehør:
1 knapp
Hjelmtvedt K261084

Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Halskant:
Beg fra r-siden med rundp nr 4, og
strikk 6 m på hj.p r, strikk opp 1 m i
hver m/p, men hopp over hver 4.
m/p langs halsen, og ta med m fra
hj.p.
Strikk 11 p r, samtidig som det på
6. p strikkes 1 knapphull i høyre
side slik:
Strikk 2 m, fell 2 m, som legges
opp igjen på neste p.
Fell av med r m.
Sy i knapp.

Nr 7
Vest med hullmønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (83) 87 (94) 101 (108)
115 cm
Hel lengde: (60) 62 (64) 65 (66) 67
cm

Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Rillestrikk:
Strikk r på alle p

For- og bakstykke:
Legg opp (166) 173 (187) 201
(215) 229 m med dobbel tråd på
rundp nr 4.
Strikk 3 p r med enkel tråd =
rillestrikk.
Sett et merke i hver side med (44)
45 (49) 52 (56) 59 m til hvert
forstykke, og (78) 83 (89) 97 (103)
111 m til bakstykke.
Fortsett med enkel tråd, og strikk
mønster innenfor 6 m rillestrikk i
hver side til arb måler (40) 41 (42)
42 (42) 42 cm.
Del arb ved merkene, og strikk
hver del ferdig for seg.

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 100 (108) 114 cm
Hel lengde: (54) 55 (57) 58 cm
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Natur 1012: (300) 300 (350) 350
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
Mønster:
1. p: Strikk (10) 9 (8) 6 r, 2 r sm, 2
kast, 2 r sm, *(10) 12 (14) 16 r, 2 r
sm, 2 kast, 2 r sm*, gjenta fra *-* til
det gjenstår (10) 9 (8) 6 m som
strikkes r.
2. p: *Strikk vr, og (1 vr, 1 vridd r) i
kastene p ut.
3. p: Strikk r.
4. p: Strikk vr.
Bakstykke:
Legg opp (94) 102 (110) 116 m på
p nr 4, og strikk 3 p glattstrikk frem
og tilbake (1. p = vr-siden).
Strikk mønster til arb måler (36)
37 (37) 38 cm. Legg opp (14) 14
(16) 16 nye m i hver side til ermer
= (122) 130 (142) 148 m.
Fortsett med mønster over alle m
til ermet måler (18) 18 (20) 20 cm.
Sett de ytterste (36) 40 (44) 46 m i
hver side på en hj.p til skulder, og
de midterste (50) 50 (54) 56 m på
en hj.p til nakke.

Bakstykke:
= (78) 83 (89) 97 (103) 111 m.
Strikk som før til arb måler (60) 62
(64) 65 (66) 67 cm.
Sett de midterste (28) 31 (33) 35
(35) 37 m på en hj.p til nakke.

Forstykket:
Strikk som bakstykke til det er økt
til ermer.
Etter en hullrad, deles arb med
(61) 65 (71) 74 m til hver side.
Strikk hver side for seg og fell til vhals slik:
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Venstre side:
Strikk 2 r sm mot halsen
annenhver p til det gjenstår (36)
40 (44) 46 m. Strikk til arb måler
(54) 55 (57) 58 cm.
Sett m på en hj.p.
Høyre side:
Strikkes som venstre, men med 2
vridd r sm i beg av p.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p rundt
halsen, men hopp over hver 4.
m/p.
Sett et merke i bunnen av vhalsen.
Strikk 4 omg glattstrikk rundt,
samtidig som det felles 1 m på
hver side av merke hver omg slik:
Strikk til 2 m før merke, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 2 r
sm.
Fell av.

Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

Forstykke:
Legg opp 20 m på rundp nr 5½, og
strikk første p r = vr-siden.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
samtidig som det legges opp 5
nye m i beg på hver p til det i alt er
(80) 90 (100) m.
Sett m på en hj.p.
Bakstykke:
Legg opp og strikk som forstykke.
For- og bakstykke:
Sett begge delene inn på rundp nr
5½ = (160) 180 (200) m.
Sett et merke i hver side med (80)
90 (100) m til hver del.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(35) 36 (37) cm, målt midt foran.
Fell 6 m i hver side til ermehull (= 3
m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.

Nr 9
Stor genser i glattstrikk
Størrelse:
(XS/S) M (L/XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 106 (118) cm
Hel lengde, målt midt bak: (56) 58
(60) cm
Ermelengde: (44) 43 (42) cm, eller
ønsket lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (350) 400 (500) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Heklenål nr 5
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5½ = 10
cm

Bakstykke:
= (74) 84 (94) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake og
fell til ermehull i hver side
annenhver p (3,2,1) 3,2,1,1,1
(3,2,2,1,1) m = (62) 68 (76) m.
Strikk til arb måler (54) 56 (58) cm,
målt midt bak.
Fell de midterste (38) 40 (44) m til
nakke, og strikk hver side ferdig for
seg.
Strikk til arb måler (56) 58 (60) cm.
Fell de resterende (12) 14 (16)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (74) 84 (94) m.
Strikk og fell til ermehull i hver side
som på bakstykke til arb måler (44)
46 (48) cm.
Fell de midterste (18) 18 (20) m til
hals, og strikk hver side ferdig for
seg.
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Fell ytterligere mot hals annenhver
p (4,3,2,1) 4,3,2,1,1 (5,3,2,1,1) m.
Strikk til arb måler (56) 58 (60) cm,
målt midt foran.
Fell de resterende (12) 14 (16)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) m på
strømpep nr 5½, og strikk 1 omg
vr.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk glattstrikk rundt, samtidig
når arb måler 3½ cm, økes det 1 m
på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (3½.) 3. (3.)
cm til i alt (60) 64 (68) m.
Strikk til erme måler (44) 43 (42)
cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m under erme (= merkem og
2 m på hver side).
Strikk frem og tilbake og fell til
ermetopp i hver side annenhver p
2,2,1,1,1,1,1,1,3,5,6 m.
Fell de resterende (6) 10 (14) m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
1. omg: Hekle 1 fm i hver m, men
hopp over ca hver 4. m/p rundt
halsen med heklenål nr 5.
2. omg: Hekle 1 fm i hver fm omg
rundt.
Kant nede på genseren:
Hekle
2
omg
fm
rundt
oppleggskanten.

Nr 10
Kjole med skjørt strikket
på tvers
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (80) 86 (92) 100 (110)
cm
Hel lengde: (82) 84 (86) 88 (90)
cm
Garn:
LINE (53% bomull, 33% viscose,
14% lin, 50 gr = 110 m).
Garnmengde:
Aks gul 2124: (350) 400 (450) 500
(550) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4 og 5
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
16 m rillestrikk på p nr 5 = 10 cm
1 rille:
Strikk 2 p r frem og tilbake
Strikk 1 omg vr, 1 omg r rundt

Skjørt:
Strikk riller frem og tilbake på tvers
med forkortede rekker.
Legg opp 84 m (alle str) på rundp
nr 5.
1. p: Strikk r.
2. p: Strikk 3 m, sett et merke = 1.
merke, strikk til det gjenstår 16 m,
sett et merke = 2. merke, strikk p
ut.
3. - 4. p: Strikk til 1. merke, 1 kast,
vend og strikk tilbake.
5. - 6. p: Strikk r over alle m,
samtidig som kastet strikkes
sammen med neste m for å unngå
hull i arb.
7. - 8. p: Strikk til 2. merke, 1 kast,
vend og strikk tilbake.
9. - 10. p: Strikk som 5. -6.p.
Gjenta 3. - 10. p
til arb måler (72) 78 (84) 92 (102)
cm, målt langs den korteste siden
(= øverst på skjørtet).
Fell løst av.

Sy sm oppleggs- og avfellingskant
= midt bak.
Overdel:
Beg øverst på skjørtet midt bak,
og strikk opp 1 m i hver rille omg
rundt på rundp nr 4.
Alle mål tas herfra.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r, samtidig
som m-tallet reguleres til (144) 156
(168) 184 (204) m.
Sett et merke i hver side med (72)
78 (84) 92 (102) m til hver del.
Strikk glattstrikk, samtidig når arb
måler 3 cm, økes det 1 m på hver
side
av
merkene.
Gjenta
økningene hver 2. cm i alt 4 ggr =
(160) 172 (184) 200 (220) m.
Strikk til arb måler (11) 12 (13) 14
(15) cm.
Strikk videre 2 riller over (12) 12
(12) 14 (16) m i hver side (= (6) 6
(6) 7 (8) på hver side av merkene),
de øvrige m strikkes i glattstrikk.
Fell (6) 6 (6) 8 (10) m i hver side til
ermehull (= (3) 3 (3) 4 (5) m på
hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (74) 80 (86) 92 (100) m.
Strikk 2 cm glattstrikk frem og
tilbake, innenfor 3 m rille i hver
side, siste p fra vr-siden.
Strikk
videre
med
samme
inndeling, samtidig som det økes
med 1 kast innenfor 3 m rille i hver
side fra r-siden, og strikk kastet
vridd vr på neste p.
Gjenta økningene hver 4. p i alt 8
ggr = (90) 96 (102) 108 (116) m.
Strikk til arb måler (28) 30 (32) 34
(36) cm.
Fell de midterste (32) 32 (34) 34
(36) m til nakke, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakken
annenhver p 1,1 m = (27) 30 (32)
35 (38) skulderm.
Strikk til arb måler (30) 32 (34) 36
(38) cm. Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (74) 80 (86) 92 (100) m.

Strikk og øk til erme som på
bakstykke, samtidig når arb måler
(18) 19 (21) 22 (24) cm, felles de
midterste (22) 22 (24) 24 (26) m til
hals, og hver side strikkes ferdig
for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,2,1,1,1 m = (27) 30 (32) 35
(38) skulderm.
Strikk til arb måler (30) 32 (34) 36
(38) cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Montering:
Mask eller sy sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over ca hver 4. m/p rundt
halsen på rundp nr 4 = ca 100 120 m.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr.
Fell av med r m.

Nr 11
Jakke med hullmønster
og v-hals
Størrelse:
(S) M (L) XL (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 95 (103) 111 (119)
cm
Hel lengde: (60) 62 (63) 64 (64)
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Grå 5870: (450) 500 (450) 550
(600) 650 gram
Tilbehør:
1 knapp
Hjelmtvedt K340344
Veiledende pinner:
Rundp nr 2½ og 4
Strømpep nr 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
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Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (89) 97 (105) 113 (121)
m på rundp nr 4, og strikk 1 p r (=
vr-siden).
Strikk 42 p diagram innenfor 1
kantm i hver side.
OBS! Beg som diagrammet viser
for valgt str. Når det ikke er nok m
til 2 sm, 1 kast, strikkes m r/vr.
Arb måler ca 16 cm.
Skift til rundp nr 2½. Strikk 4 cm
vr-bord slik: 1 kantm, 1 r, *1 vr, 1
r*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Skift til rundp nr 4. Fortsett med
mønster etter diagram, der som
det sluttet før vr-borden.
Strikk til arb måler (42) 43 (43) 43
(42) cm.
Fell 4 m i hver side til ermehull.
Fell ytterligere til ermehull i hver
side hver 4. p slik: Strikk 1 kantm,
2 vridd r sm, strikk til det gjenstår 3
m, strikk 2 r sm, 1 kantm.
Gjenta fellingene i alt 6 ggr = (69)
77 (85) 93 (101) m.
Strikk til arb måler (58) 60 (61) 62
(62) cm.
Fell de midterste (23) 25 (29) 31
(35) m til nakke, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 2,1,1 m = (19) 22
(24) 27 (29) skulderm.
Strikk til arb måler (60) 62 (63) 64
(64) cm.
Fell av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Høyre forstykke:
Legg opp (45) 49 (53) 57 (61) m
på rundp nr 4, og strikk 1 p r (= vrsiden).
Strikk glattstrikk med 1 kantm i
hver side til arb måler ca 16 cm
(samme lengde som bakstykke før
vr-bord).
Skift til rundp nr 2½. Strikk 4 cm
vr-bord slik: 1 kantm, 1 r, *1 vr, 1
r*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Skift til rundp nr 4. Beg fra r-siden
og strikk 6 p glattstrikk, og fell til vhals slik: Strikk 1 kantm, 2 vridd r
sm, strikk p ut. Strikk glattstrikk og
gjenta fellingen hver 8. p i alt (12)
11 (0) 0 (0) ggr, og videre hver 6.
p (4) 6 (19) 20 (22) ggr.
OBS!
Fell til ermehull i siden ved samme
lengde og likt som på bakstykke.
Strikk til arb måler (60) 62 (63) 64
(64) cm.
Fell de resterende (19) 22 (24) 27
(29) skulderm.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Fell til v-hals slik: Strikk til det
gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1
kantm.
Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 40 (42) m
på rundp nr 2½, og strikk 3 p r
frem og tilbake = rillestrikk.
Skift til strømpep nr 4, og strikk
glattstrikk rundt.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem
når arb måler 6 cm. Gjenta
økningene hver (2½.) 2½. (2½.) 2.
(2.) cm til i alt (64) 68 (72) 74 (78)
m.
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Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 8 m midt under erme til
ermehull (= merkem og 3 m på
hver side). Strikk glattstrikk frem
og tilbake, og fell til ermetopp i
hver side hver 4. p i alt 4 ggr slik:
Strikk 1 kantm, 2 vridd r sm, strikk
til det gjenstår 3 m, strikk 2 r sm, 1
kantm.
Fell ytterligere annenhver p (6) 7
(8) 9 (10) ggr, og til slutt 4,6 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer.
For- og halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over ca hver 4. m/p på rundp
nr 4.
Strikk 1 p r fra vr-siden = 1 rille.
Strikk 4 p glattstrikk frem og
tilbake med 1 kantm i hver side,
samtidig som det på første p
strikkes 1 knapphull midt på vrborden i høyre side.
Knapphull: Fell 2 m som legges
opp igjen på neste p.
Fell av med r m.
Sy i knapp.
Sy sm rillekantene nede på
ermene.

Nr 12
Jakke med v-hals og
strukturmønster
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 94 (102) 112 (118)
cm
Vidde nederst: (98) 104 (110) 122
(128) cm
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70)
cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
LINE (53% bomull, 33% viscose,
14% lin, 50 gr = 110 m).
Garnmengde:
Blå 6055: (450) 500 (550) 600
(650) gram
Tilbehør:
3 knapper
Hjelmtvedt K340873
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
1 rille:
Strikk 2 p r frem og tilbake.
Strikk 1 omg r og 1 omg vr rundt.
For- og bakstykke:
Legg opp (202) 214 (226) 250
(262) m på rundp nr 3½, og strikk
3 riller frem og tilbake. Sett et
merke i hver side med (52) 55 (58)
64 (67) m til hvert forstykke og
(98) 104 (110) 122 (128) m til
bakstykke.
Skift til rundp nr 4. Strikk diagram
innenfor 5 m riller i hver side til
forkanter, samtidig når arb måler
5 cm, felles det 1 m på hver side
av merkene. Gjenta fellingene
hver (2½.) 3. (3½.) 3. (3.) cm i alt
(9) 8 (7) 8 (8) ggr = (166) 182
(198) 218 (230) m.

Når arb måler (29) 30 (31) 32 (33)
cm, strikkes det knapphull i høyre
forkant.
Knapphull: Strikk 2 m, fell 2 m som
legges opp igjen på neste p.
Strikk knapphull hver 4. cm i alt 3
ggr, samtidig når arb måler 30
cm, økes det 1 m på hver side av
merkene. Gjenta økningene hver
4. cm i alt 3 ggr = (178) 194 (210)
230 (242) m.
Etter siste knapphull, strikkes
ytterligere 1 cm.
Skift til rundp nr 3½, strikk riller, og
fell til hals fra r-siden slik: Strikk 5
m r (forkant), ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, strikk til det
gjenstår 7 m, strikk 2 r sm, 5 m r
(forkant).
Gjenta fellingene annenhver p i alt
8 ggr, deretter hver 4. p i alt 7 ggr,
samtidig når arb måler (43) 44
(45) 46 (47) cm, felles det 6 m i
hver side til ermehull (3 m på hver
side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Venstre forstykke:
Fortsett felling til hals, samtidig
som det felles til ermehull i siden
annenhver p (2,1,1) 2,2,1,1
(2,2,2,1,1)
3,2,2,2,1,1
(3,2,2,2,1,1,1) m = (24) 26 (28) 30
(32) skulderm.
Strikk til arb måler (62) 64 (66) 68
(70) cm.
Fell av.
Høyre forstykke:
Strikk som venstre forstykke, men
speilvendt.
Bakstykke:
= (80) 88 (96) 106 (112) m.
Fell til ermehull i hver side som på
forstykkene = (72) 76 (80) 84 (88)
m.
Strikk til arb måler (60) 62 (64) 66
(68) cm. Strikk 1 p r fra vr-siden
over de midterste 34 m (de øvrige
m strikkes som før). På neste p
felles de midterste 24 m av til
nakke, strikk hver side (= (24) 26
(28) 30 (32) skulderm) ferdig for
seg med 5 m riller mot nakken.
Strikk til arb måler (62) 64 (66) 68
(70) cm. Fell av. Strikk den andre
siden på samme måte.
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Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) m
på strømpep nr 3½, og strikk 8 cm
riller rundt. Sett et merke der omg
beg.
Skift til strømpep nr 4, og strikk
diagram. Tell ut fra midt på erme
hvor mønsteret beg.
Når arb måler (12) 12 (11) 10 (10)
cm, økes det 1 m på hver side av
merke. Gjenta økningene hver 2.
cm i alt (13) 15 (16) 17 (18) ggr =
(66) 72 (76) 80 (84) m. De økte m
strikkes med mønster etter hvert
som det økes.
Strikk til arb måler 46 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 m midt under ermet.
Strikk frem og tilbake, og fell
ytterligere i hver side annenhver p
2,2,2,2,1,1,2,2,2,2,3 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermer og knapper.

Nr 13
Genser med lange
masker
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 93 (101) 107 (112)
117 cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 60 (62) 63
cm
Ermelengde: (48) 47 (46) 45 (44)
43 cm, eller ønsket lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Beige 2542: (300) 350 (350) 400
(450) 500 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 4
Strikkefasthet:
15 m mønster på p nr 4 = 10 cm
Mønster:
1. p: Strikk 1 kantm, 1 kast, *1 vr,
1 kast*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, slipp ned
kastet, *1 r, slipp ned kastet*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Gjenta disse 2 p hele arb.

Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke
til arb måler (49) 50 (51) 52 (54)
55 cm.
Fell de midterste (18) 18 (20) 20
(22) 22 m til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 4,2,1,1 m.
Strikk til arb måler (56) 57 (58) 60
(62) 63 cm.
Fell de resterende (17) 19 (21) 23
(24) 26 skulderm.
Ermer:
Legg opp (30) 32 (34) 34 (36) 38 m
med dobbel tråd på rundp nr 4.
Strikk 1 p r tilbake med enkel tråd.
Fortsett med enkel tråd, og strikk
mønster frem og tilbake til arb
måler ca 5 cm.
Øk 1 m innenfor 1 kantm i hver
side ved å ta opp tråden mellom 2
m og strikk den vridd r.
Gjenta økningene hver (6.) 6. (6.)
5. (4½.) 4½. cm til i alt (44) 46 (48)
50 (52) 54 m.
Strikk til erme måler (48) 47 (46) 45
(44) 43 cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene, og
sy sm i sidene og under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (100) 100 (104) 108
(112) 112 m på rundp nr 4.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr.
Fell av med dobbel tråd og r m.

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (68) 72 (78) 82 (86) 90
m med dobbel tråd på rundp nr 4.
Strikk 1 p r tilbake med enkel tråd.
Fortsett med enkel tråd, og strikk
mønster frem og tilbake til arb
måler (54) 55 (56) 58 (60) 61 cm.
Fell de midterste (30) 30 (32) 32
(34) 34 m til nakke, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot nakke 2 m.
Strikk til arb måler (56) 57 (58) 60
(62) 63 cm.
Fell de resterende (17) 19 (21) 23
(24) 26 skulderm.
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Nr 14
Stor genser med
hullmønster
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (103) 110 (120)
cm
cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 59 (60)
cm
Ermelengde: 45 cm alle str, eller
ønsket lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Beige 2541: (350) 400 (450) 500
(550) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 5
Strikkefasthet:
16 m mønster på p nr 5 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (140) 152 (164) 176
(192) m på rundp nr 3½, og strikk
4 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr. Strikk
1 omg glattstrikk.
Skift til rundp nr 5 og strikk
diagram til arb måler (31) 32 (33)
34 (34) cm.

Sett et merke i hver side med (70)
76 (82) 88 (96) m til hver del.
Del arb i hver side og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykke:
Fortsett med mønster frem og
tilbake til arb måler (56) 57 (58) 59
(60) cm.
Fell av.
Forstykke:
Strikk som bakstykke.
Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (46) m
på strømpep nr 3½, og strikk 6 cm
vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det økes 20 m jevnt fordelt =
(60) 62 (64) 66 (66) m.
Skift til rundp nr 5 og strikk
diagram. Sett et merke rundt
første og siste m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (3½.) 3½.
(3½.) 3½. (4.) cm, til i alt (80) 80
(80) 82 (84) m.
Strikk til arb måler 45 cm alle str,
eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm ca (8) 9 (10) 11 (12) cm på
skuldrene.
Sy i ermene.

Nr 15
Genser i dobbelt garn
med raglanfelling
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 95 (102) 108 (114)
cm
Hel lengde: (52) 54 (56) 58 (61)
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
LINE (53 % bomull, 33 % viskose,
14 % lin, 50 gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Beige 2541: (250) 300 (300) 350
(400) gram
Blå 6055: (250) 300 (300) 350
(400) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk med dobbelt garn
på p nr 7 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (116) 124 (132) 140
(148) m med dobbelt garn, 1 tråd i
hver farge på rundp nr 7. Sett et
merke der omg beg = sidemerke.
Strikk glattstrikk rundt til arb måler
(35) 35 (35) 36 (38) cm.
Beg ved sidemerke og fell til
ermehull slik:
Fell 3 m, strikk (52) 56 (60) 64 (68)
m, fell 6 m, strikk (52) 56 (60) 64
(68) m, fell 3 m.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (28) 30 (32) 32 (34) m
på strømpep nr 7, og strikk
glattstrikk rundt til arb måler 5 cm.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (8.) 7. (7.)
6. (5.) cm til i alt (38) 42 (44) 46
(50) m.
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Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 m under erme (= merkem og
2 m på hver side).
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykket = (168) 184 (196) 208
(224) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk (4) 4 (4) 4 (2) omg glattstrikk.
Fell til raglan slik: Strikk til 3 m før
første merke, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over, 2 r, 2 r sm.
Gjenta
fellingen
i
hver
sammenføyning = 8 m felt. Gjenta
fellingene annenhver omg i alt (13)
14 (16) 17 (19) ggr = (64) 72 (68)
72 (72) m.
Strikk 4 omg glattstrikk til halskant.
Fell løst av med r m.
Montering:
Sy sm under ermene.

