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Nr 1

STRUKTURSKJERF
Skjerf med fletter
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
30 x 200 cm
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 % ull,
50 gram = ca 100 meter)

Kantmaske strikkes hele tiden rett

Legg opp 67 masker på rundpinne nr 5
og strikk 2 cm vrangbord frem og
tilbake slik:
(1. pinne = vrangsiden) 1 kantmaske, 1
vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 kantmaske.
Strikk diagram innenfor 1 kantmaske i
hver side og øk som diagrammet viser
på 1. pinne = 85 masker.
Strikk til skjerfet måler ca 198 cm, slutt
med siste pinne i diagrammet og fell
slik diagrammet viser = 67 masker.
Strikk 2 cm vrangbord.
Fell av i vrangbord.

Nr 2

RAGLANGENSER
Genser med vrangbord og felling på
skulder
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (97) 103 (109) 116 (122)
cm
Hel lengde: (54) 56 (56) 58 (60) cm
Ermelengde: 47 cm alle størrelser
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garnmengde:
Pudderrosa 3511: 450 gram

Garn:
TYNN ALPAKKA ULL (65 % alpakka,
35 % ull, 50 gram = ca 166 meter)
TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28
% silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212
meter

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker mønster på pinne nr 5 = 10
cm

Garnmengde:
TYNN ALPAKKA ULL
Kalk 2320/Dyp blå 6081: (200) 250
(250) 300 (350) gram
TYNN SILK MOHAIR
Natur 1012/Dyp blå 6081: (100) 100
(100) 125 (125) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4
Liten rundpinne nr 3½ til halskanten
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
19 masker glattstrikk med en tråd i
hver kvalitet på pinne nr 4 = 10 cm
Hele genseren strikkes i dobbelt
garn med en tråd i hver kvalitet

For- og bakstykke:
Legg opp (184) 196 (208) 220 (232)
masker på rundpinne nr 4 og strikk 4
omganger rundt i vrangbord 2 rett, 2
vrang. Sett et merke i hver side med
(92) 98 (104) 110 (116) masker til hver
del. Strikk glattstrikk til arbeidet måler
(32) 33 (34) 34 (35) cm.
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Fell (4) 6 (4) 6 (4) masker i hver side til
ermehull = (2) 3 (2) 3 (2) masker på
hver side av merkene. Legg arbeidet til
side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (44) 44 (48) masker
på strømpepinne nr 4 og strikk 4
omganger rundt i vrangbord 2 rett, 2
vrang. Sett et merke rundt omgangens
første og siste maske. Strikk glattstrikk
til erme måler (11) 11 (9) 10 (8) cm og
øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (4.) 4½. (3½.)
3. (3.) cm til i alt (58) 60 (66) 68 (74)
masker. Strikk til erme måler 47 cm,
eller ønsket lengde. Fell (4) 6 (4) 6 (4)
masker midt under erme. Legg
arbeidet til side og strikk et erme til på
samme måte.
Raglanfelling:
Sett alle deler inn på samme rundpinne
nr 4 = (284) 292 (324) 332 (364)
masker.
Sett et merke rundt 2 masker midt på
hvert erme som hele tiden strikkes rett.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Omgangen begynner ved bakstykke.
Strikk
24
omganger
glattstrikk
samtidig som det felles til raglan slik:
Strikk 2 rett sammen etter merke, ta 1
maske rett løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over før merke.
OBS! Fell ved erme hver 3. omgang og
ved for- og bakstykke hver omgang
men hopp over hver 3. omgang = 16
masker felt på hvert erme og 32
masker felt på hver del = 96 masker felt
= (188) 196 (228) 236 (268) masker.
Strikk glattstrikk over for- og bakstykke
og vrangbord 2 vrang, 2 rett over hvert
erme (de 2 midterste maskene på
erme skal være rette).
Strikk med denne inndelingen og
fell til raglan videre slik på for- og
bakstykke og midt oppå erme: Strikk 2
rett sammen, *strikk glattstrikk til 2
masker før neste merke, ta 1 maske
rett løs av, 1 rett, trekk den løse
masken over, vrangbord til 2 masker
før merke, 2 vrang sammen, 2 rett, 2
vrang sammen, vrangbord til neste
merke, 2 rett sammen*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = 8 masker felt.
Les hele neste avsnitt før du
fortsetter.
Gjenta disse fellingene annenhver
omgang til i alt (12) 12 (16) 16 (20)
fellinger, men over ermemaskene
felles det med rette og vrange masker
slik:
Første gang som beskrevet ovenfor.

*Strikk til 2 masker før merke.
Ta 1 maske rett løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over, 2 rett, 2 rett
sammen.
Strikk til 2 masker før merke.
Ta 1 maske rett løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over, 2 rett, 2 rett
sammen.
Strikk til 2 masker før merke.
2 vrang sammen, 2 rett, 2 vrang
sammen.
Strikk til 2 masker før merke.
2 vrang sammen, 2 rett, 2 vrang
sammen*, gjenta fra *-*.
Samtidig når det felles for (10.) 10.
(14.) 14. (18.) gang = (108) 116 (116)
124 (124) masker, settes de midterste
(22) 24 (24) 26 (26) maskene på
forstykke på en hjelpepinne til hals.
Strikk omgangen rundt. Klipp av
garnet, og begynn på ny ved halsen.
Strikk frem og tilbake og fell (2,2,1)
2,2,2 (2,2,2) 3,2,2 (3,2,2) masker i
begynnelsen av hver pinne i hver side
samtidig
som
raglanfellingene
fortsetter som før.
Det skal nå være 14 masker i
vrangbord midt på erme.
La maskene være på pinnen.
Montering:
Halskant:
Ta maskene fra pinnen og strikk opp
masker rundt halsen på rundpinne nr
3½ ca (96) 96 (100) 100 (100) masker.
Strikk 6 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang og pass på slik at vrangborden
på
skulderen
stemmer
med
halskanten. Fell av i vrangbord.
Sy sammen under ermene. Brett
halskanten dobbel mot vrangsiden og
sy til med løse sting.

Nr 3

BØLGEGENSER
Genser
med
boblemønster
raglanfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

og

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 99 (106) 111 (118) cm
Hel lengde: (56) 58 (59) 60 (61) cm
Ermelengde: (46) 46 (45) 45 (44) cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28
% silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212
meter)
Garnmengde:
ALPAKKA
Kitt 1015: (400) 450 (450) 500 (550)
gram
TYNN SILK MOHAIR
Natur 1012: (125) 125 (125) 150 (150)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5 og
5½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
17 masker mønster med tråd i hver
kvalitet på pinne nr 5½ = 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden rett

For- og bakstykke:
Legg opp (176) 188 (200) 208 (224)
masker med 1 tråd i hver kvalitet på
rundpinne nr 5, og strikk 6 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Skift til rundpinne nr 5½, strikk 1
omgang rett, samtidig som det felles
(16) 20 (20) 20 (24) masker jevnt
fordelt = (160) 168 (180) 188 (200)
masker.
Sett et merke i hver side med (80) 84
(90) 94 (100) masker til hver del.
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Strikk glattstrikk og boblemønster slik:
Strikk *(13) 15 (12) 14 (17) masker
glattstrikk, (54) 54 (66) 66 (66) masker
diagram, (13) 15 (12) 14 (17) masker
glattstrikk*, gjenta fra *-*.
Strikk med denne inndeling til arbeidet
måler ca 33 cm, likt for alle størrelser.
Fell 8 masker i hver side til ermehull (=
4 masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (36) 40 (40) 44 (44) masker
med 1 tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 5, og strikk 5 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemasker.
Skift til strømpepinne nr 5½.
Strikk glattstrikk og boblemønster slik:
Strikk (3) 5 (5) 7 (7) masker glattstrikk,
30 masker diagram, (3) 5 (5) 7 (7)
masker glattstrikk.
Strikk med denne inndeling, samtidig
når arbeidet måler 10 cm, økes det 1
maske
på
hver
side
av
merkemaskene.
Gjenta økningene hver (4½.) 4½. (3½.)
3½. (2½.) cm til i alt (52) 56 (60) 64 (68)
masker. De økte maskene strikkes i
glattstrikk.
Strikk til arbeidet måler ca (46) 46 (45)
45 (44) cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(232) 248 (268) 284 (304) masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Strikk
diagram
over
forog
bakstykkets masker, de øvrige
maskene strikkes i glattstrikk.

Fell til raglan slik:
Strikk 2 rett sammen før hvert merke,
og ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk den
løse maske over etter hvert merke = 8
masker felt.
Gjenta fellingen hver 4. omgang
ytterligere (4) 4 (4) 3 (2) ganger = (192)
208 (228) 252 (280) masker.
OBS! Strikk glattstrikk over for- og
bakstykkets masker der det ikke er nok
masker til hel boble.
Fell deretter annenhver omgang (10)
11 (12) 15 (18) ganger = (112) 120
(132) 132 (136) masker.
Sett de midterste (16) 18 (18) 20 (20)
maskene på en hjelpepinne til hals, og
strikk omgangen rundt.
Klipp av tråden og begynn på ny ved
halsen.
Strikk glattstrikk frem og tilbake over
alle maskene, fell videre 3,2,1,1,1
masker i begynnelsen av hver pinne,
samtidig
som
raglanfellingene
fortsetter annenhver pinne ytterligere 5
ganger som før der det er mulig.
OBS! Pass på at raglanfellingene
kommer på rettsiden.
La de resterende maskene være på
pinnen til hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinner, og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne på
rundpinne nr 5, ca (84) 88 (92) 96
(100) masker.
Masketallet må være delelig med 2.
Strikk 3 omganger vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord.

Nr 4

STRUKTURJAKKE
Jakke med fletter og skrå skulder
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(S-M) L-XL (XXL-XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 115 (135) cm
Hel lengde: (79) 81 (83) cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 % ull,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Gråmelert 1042: (750) 850 (950) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 4½ og
5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker mønster x 27 pinner på
pinne nr 5 = 10 x 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden rett

For- og bakstykke:
Legg opp (207) 247 (287) masker på
rundpinne nr 4½ og strikk 4 cm
vrangbord frem og tilbake slik:
(1. pinne= vrangsiden) 1 kantmaske, 1
vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*
slutt med 1 kantmaske.
Skift til rundpinne nr 5.
Strikk 1. omgang av diagram A
innenfor 1 kantmaske i hver side og øk
slik diagrammet viser = (267) 319
(371) masker.
Sett et merke rundt 1 rett maske i hver
side med (68) 81 (94) masker til hvert
forstykke og (129) 155 (181) masker til
bakstykke
Fortsett med diagram A til arbeidet
måler ca 55 cm.
Slutt med en omgang uten flette og fell
merkemasken i hver side.
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Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (129) 155 (181) masker.
Fortsett med diagram A frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
ermehullet måler (17) 19 (21) cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden i hver
side
(4,4,4,4,4,4,4,4,4)
6,5,5,5,5,5,5,5,5
(7,7,6,6,6,6,6,6,6)
masker, samtidig når det gjenstår 3
fellinger settes de midterste (47) 53
(59) maskene på en hjelpepinne til
nakke, og hver side strikkes ferdig for
seg.
Fell ytterligere mot nakken annenhver
pinne 3,2 masker.
OBS! Når det felles over en flette strikk
siste pinne i diagrammet, samtidig
som det felles av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (68) 81 (94) masker.
Strikk som bakstykke til ermehullet
måler (17) 19 (21) cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden som
på bakstykke, samtidig når det
gjenstår 8 fellinger settes de første (14)
17 (20) maskene på en hjelpepinne til
hals.
Fell ytterligere annenhver pinne
4,3,3,3,2,2,1 masker.
OBS! Når det felles over en flette strikk
siste pinne i diagrammet, samtidig
som det felles av.

Strikk det andre forstykke på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (42) 46 (50) masker på
strømpepinne nr 5 og strikk 2 cm
vrangbord rundt.
Strikk diagram B, begynn ved pil for
valgt størrelser = (54) 58 (62) masker.
Sett et merke rundt første maske.
Strikk med denne inndelingen til ermet
måler 8 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (2.) 1½. (1½.)
cm til i alt (88) 100 (110) masker, de
nye maskene strikkes i vrangbord.
Strikk til ermet måler 46 cm, eller
ønsket lengde.
Strikk siste omgang i diagrammet,
samtidig som det felles av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Hals:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne
langs halsen på rundpinne nr 4½, ca
(113) 117 (121) masker.
Strikk 3 cm vrangbord frem og tilbake
som på for- og bakstykke, tilpass
vrangborden slik at det blir fint i
overgangen.
Fell av i vrangbord.
Sy i ermene.

Nr 5

FLETTEGENSER
Genser med fletter
Oppskrift: Liv Stangeland
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 102 (110) 116 (122)
cm
Hel lengde: (54) 56 (56) 58 (60) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Petrol 6554: (450) 500 (500) 550 (600)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
40 masker diagram B, 32 masker
diagram A, C, 27 masker glattstrikk, 29
masker vrangbord på pinne nr 3 = 10
cm
Mønster delen måler ca 38 cm i
bredden
6 masker diagram C, 26 masker
diagram A, 6 masker diagram C, 2
vrang, 48 masker diagram B, 2 vrang,
6 masker diagram C, 26 masker
diagram A, 6 masker diagram C = 128
masker.
Vrang-glattstrikk:
Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden
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Bakstykke:
Legg opp (141) 149 (161) 171 (181)
masker på rundpinne nr 3 og strikk 8
cm vrangbord frem og tilbake slik: 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* og slutt med 1
kantmaske.
På siste pinne økes (15) 17 (15) 13
(13) masker over de midterste (113)
111 (113) 115 (115) maskene på
bakstykke = (156) 166 (176) 184 (194)
masker.
Strikk slik: 1 kantmaske, (13) 18 (23)
27 (32) masker vrang-glattstrikk, 6
masker diagram C, 26 masker diagram
A, 6 masker diagram C, 2 vrang, 48
masker diagram B, 2 vrang, 6 masker
diagram C, 26 masker diagram A, 6
masker diagram C, (13) 18 (23) 27 (32)
masker
vrang-glattstrikk,
1
kantmaske.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (33) 34 (33) 34 (36) cm.
Fell 4 masker i hver side til ermehull.
= (148) 158 (168) 176 (186) masker.
Strikk frem og tilbake med diagram
som før og fell til ermehull i
begynnelsen av hver pinne i hver side
(2,2,2,2,2,1,1,1,1)
2,2,2,2,2,1,1,1,1
(2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1)
2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1
(2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
masker = (120) 130 (130) 136 (136)
masker.
Strikk til arbeidet måler ca (52) 54 (54)
56 (58) cm.
Fell av de midterste 48 maskene til
nakke (=12 cm) og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell videre mot nakken annenhver
pinne (4,4,4) 4,4,4 (4,4,4) 6,4,4 (6,4,4)
masker = (24) 29 (29) 30 (30) masker.
Strikk til arbeidet måler ca (54) 56 (56)
58 (60) cm. Fell av. Strikk den andre
siden på samme måte, men
speilvendt.

Ermer:
Legg opp (57) 59 (61) 63 (65) masker
på strømpepinne nr 3 og strikk 8 cm
vrangbord frem og tilbake slik: 1
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske,
samtidig som det på siste pinne økes
jevnt fordelt til (58) 60 (64) 66 (68)
masker.
Strikk slik: 1 kantmaske, (15) 16 (18)
19 (20) masker vrang-glattstrikk, 26
masker diagram A, (15) 16 (18) 19 (20)
masker
vrang-glattstrikk,
1
kantmaske.
Strikk
med
denne
inndelingen til erme måler (11) 9 (11) 9
(9) cm. Øk 1 maske innenfor 1
kantmaske i hver side, gjenta
økningene hver (2½.) 2½. (2.) 2. (2.)
cm til i alt (86) 90 (98) 104 (106)
masker. De økte maskene strikkes i
vrang-glattstrikk.
Strikk til arbeidet måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell i begynnelsen av hver pinne i hver
side til ermehull.

Forstykke:
Legg opp (141) 149 (161) 171 (181)
masker på rundpinne nr 3 og strikk
som bakstykke til arbeidet måler (46)
48 (48) 50 (52) cm.
Fell de midterste 32 maskene til hals
og strikk hver side ferdig for seg. Fell
videre mot hals annenhver pinne
(4,4,3,3,2,2,1,1)
4,4,3,3,2,2,1,1
(4,4,3,3,2,2,1,1)
4,4,3,3,2,2,1,1,1,1
(4,4,3,3,2,2,1,1,1,1) masker.
Strikk til arbeidet måler (54) 56 (56) 58
(60) cm. Fell av. Strikk den andre siden
på samme måte, men speilvendt.
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(4,2,2,2,2,1,1,1,1) 4,2,2,2,2,2,1,1,1,1
(4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1)
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1(4,2,2,2,2,
4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1 masker. Fortsett
å felle 1 maske i begynnelsen av hver
pinne til det gjenstår 44 masker.
Fell 2,2,2,4,4,4 masker i begynnelsen
av hver pinne. Fell av de resterende 8
maskene. OBS! de 26 midterste
maskene felles slik at de måler ca 8
cm.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen i sidene. Sy sammen
skuldrene. Sy sammen ermer og sy i
ermer.
Strikk opp rundt halsen 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over ca hver
4. maske/pinne ca (152) 154 (156) 158
(160) masker på rundpinne nr 3. Strikk
6 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Fell av i vrangbord. Brett halskanten
dobbel mot vrangsiden og sy til med
skjulte sting.

Nr 6

POPKORN OG
RILLEGENSER
Raglangenser med riller og popkorn
Oppskrift: Sandnes Garn
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 94 (100) 107 (116) cm
Hel lengde: (60) 62 (63) 64 (65) cm
Ermelengde: 40 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 % ull,
50 gram = ca 100 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair, 15 %
ull, 25 % silke, 50 gram = ca 280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA ULL
Gråmelert 1042: (300) 350 (400) 400
(450) gram
SILK MOHAIR
Beigemelert 2650: (100) 100 (150) 150
(150) gram

Strikk
første
pinne
vrang
(=
vrangsiden), samtidig som det settes
4 merketråder rundt 3 masker for
økning til raglan slik:
Strikk 1 vrang, 3 vrang (=
merkemasker), 4 vrang, 3 vrang (=
merkemasker), (21) 23 (25) 29 (31)
vrang, 3 vrang (= merkemasker), 4
vrang, 3 vrang (= merkemasker), slutt
med 1 vrang.
Strikk mønster frem og tilbake,
begynn på 1. pinne, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av
merkemaskene = 8 masker økt til
raglan.
Gjenta økningene annenhver pinne 3
ganger til = (75) 77 (79) 83 (85)
masker.
Gjenta økningene til raglan ytterligere
4 ganger, samtidig som det økes 1
maske i begynnelsen og slutten på
hver pinne fra rettsiden = (115) 117
(119) 123 (125) masker.
Legg opp (11) 13 (15) 17 (19) nye
masker på slutten av neste pinne til
hals, og sett et merke rundt den
midterste av de nye maskene = midt
foran = (126) 130 (134) 140 (144)
masker. Klipp av garnet. Omgangen
begynner ved merkemaskene i den
ene siden på bakstykke.

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 7
Strømpepinne nr 6 og 7
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på pinne nr 7 = 10 cm
Mønster:
1. - 3. pinne/omgang: Rett på
rettsiden, vrang på vrangsiden.
4. pinne/omgang: Vrang på rettsiden,
rett på vrangsiden.
Gjenta 1. – 4. pinne/omgang.
Økning:
Ta opp tråden mellom 2 masker og
strikk den vridd rett
Genseren strikkes ovenfra og ned.
Begynn øverst i nakken.
Legg opp (43) 45 (47) 51 (53) masker
med 1 tråd i hver kvalitet på rundpinne
nr 7.
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Strikk rundt og øk til raglan hver 4.
omgang, samtidig som etter (3.) 3. (4.)
4. (5.) rille midt foran, strikkes
diagram, tell ut fra midt på forstykke
hvor diagrammet skal begynne.
Gjenta raglan økningene hver 4.
omgang i alt (16) 17 (18) 19 (20)
ganger = (190) 202 (214) 228 (240)
masker.
Del arbeidet til ermer, for- og
bakstykke ved å felle den midterste
masken i de 4 feltene med
merkemasker.
Sett ermemaskene på en tråd = (38) 40
(42) 44 (46) masker til hvert erme, og
strikk hver del ferdig for seg.
For- og bakstykke:
= (110) 118 (126) 136 (144) masker.
Legg opp (7) 7 (7) 7 (9) masker mellom
hver del til ermehull = (124) 132 (140)
150 (162) masker.
Sett et merke rundt den midterste
masken under hvert erme =
merkemaske.
Strikk diagram ferdig, og stikk
mønster som før, samtidig som
merkemaskene tas løs av med tråden
bak arbeidet på 2. og 4. omgang i
mønsteret.
Strikk mønster til arbeidet måler (58)
60 (61) 62 (63) cm, slutt med 4.
omgang i mønsteret.
Strikk 2 cm vrangbord 2 rett, 2 vrang.
Fell løst av i vrangbord.

Ermer:
= (38) 40 (42) 44 (46) masker.
Sett ermemaskene på strømpepinne
nr 7, og legg opp (7) 7 (7) 7 (9) nye
masker under erme = (45) 47 (49) 51
(55) masker.
Sett et merke rundt den midterste
masken under erme = merkemaske.
Omgangen
begynner
med
merkemasken.
Strikk mønster rundt, samtidig som
merkemasken tas løs av med tråden
bak arbeidet på 2. og 4. omgang i
mønsteret.
Strikk mønster til arbeidet måler 5 cm.
Fell 1 maske på hver side av
merkemasken. Gjenta fellingene hver
(8.) 8. (8.) 6½. (5½.) cm til det gjenstår
(37) 39 (41) 41 (45) masker.
Strikk til erme måler 38 cm, eller 2 cm
før ønsket lengde, slutt med 4. omgang
i mønsteret.
Skift til strømpepinne nr 6.
Strikk 2 cm vrangbord 2 rett, 2 vrang,
samtidig som masketallet reguleres til
(36) 36 (40) 40 (44) masker på 1.
omgang.
Fell løst av i vrangbord.
Strikk det andre erme på samme måte.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (76) 76 (80) 80 (84)
masker med 1 tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 6 rundt halsen.
Masketallet må være delelig med 4.
Strikk 2 cm vrangbord rundt 2 rett, 2
vrang.
Fell løst av i vrangbord.

Nr 7

BLOMSTERGENSER
Raglangenser med blomst hullmønster
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (97) 105 (113) 121 (129)
cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (62) cm
Ermelengde: 47 cm eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN ALPAKKA ULL (65 % alpakka,
35 % ull, 50 gram = ca 166 meter)
TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28
% silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212
meter)
Garnmengde:
TYNN ALPAKKA ULL
Pudder rosa 3511: (250) 250 (300) 350
(350) gram
TYNN SILK MOHAIR
Lys rosa melert 4310: (100) 125 (125)
150 (150) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk med en tråd i
hver kvalitet på pinne nr 3½ = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (214) 230 (248) 266 (284)
masker med en tråd i hver kvalitet på
rundpinne nr 3½ og strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som det felles (20) 20 (22) 24 (26)
masker jevnt fordelt = (194) 210 (226)
242 (258) masker.
Sett et merke i hver side med (97) 105
(113) 121 (129) masker til hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca
(6) 7 (8) 9 (10) cm.
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Fortsett med glattstrikk og diagram
over de midterste 45 maskene på
forstykket.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (36) 37 (38) 39 (40) cm.
Fell 8 masker i hver side til ermehull (=
4 masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (38) 40 (42) 44 (46) masker
med en tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 3½ og strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk til ermet måler 8 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver 3. cm til i alt
(64) 66 (68) 70 (72) masker.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under erme (=
merke + 3 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Strikk ermene inn på for- og bakstykke,
samtidig som det strikkes 2 rett
sammen i hver sammenføyning, og
sett er merke rundt denne masken =
(286) 306 (326) 346 (366) masker.
Omgangen
begynner
i
en
sammenføyning på bakstykke.
Fortsett med glattstrikk og diagram,
samtidig som det felles til raglan slik:
Strikk til det gjenstår 1 maske før
merke, ta 2 masker rett løs av som om
de skulle strikkes 2 rett sammen, 1 rett,
trekk de løse maskene over = 8
masker felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang i
alt (16) 18 (20) 22 (24) ganger = (158)
162 (166) 170 (174) masker.
OBS! Når diagrammet er strikket 2
ganger i høyden fortsett med
glattstrikk.
Sett de midterste (17) 19 (21) 23 (25)
maskene på en hjelpepinne til hals.
Klipp av tråden og begynn på ny i
halsen.
Fell ytterligere 2 masker i begynnelsen
av hver pinne, samtidig som
raglanfellingen fortsetter der det er
mulig ytterligere 7 ganger, og det er felt
i alt (23) 25 (27) 29 (31) ganger over
bakstykkets masker.
La de resterende maskene være på en
hjelpepinne til hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.

Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne
langs halsen med rundpinne nr 3½, ca
(98) 102 (106) 110 (114) masker.

Masketallet må være delelig med 2.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.

Nr 8

LØVRANKEGENSER
Genser med hullmønster
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 93 (102) 110 (120) 126
cm
Hel lengde: (56) 57 (58) 59 (62) 63 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Olivengrønn 9554/ Gyllen oker 2337:
(350) 400 (400) 450 (500) 550 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

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

Legg opp (256) 278 (304) 326 (356)
374 masker på rundpinne nr 3 og strikk
4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som det felles (24) 26 (28) 30 (32) 34
masker jevnt fordelt = (232) 252 (276)
296 (324) 340 masker.
Sett et merke i hver side med (116)
126 (138) 148 (162) 170 masker til
hver del.
Strikk diagram over de midterste 48
maskene på forstykke, de øvrige
maskene strikkes i glattstrikk til
arbeidet måler 38 cm.
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Fell (6) 8 (10) 12 (14) 16 masker i hver
side til ermehull (= (3) 4 (5) 6 (7) 8
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (60) 62 (64) 66 (68) 70
masker på strømpepinne nr 3 og strikk
4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som det økes 4 masker jevnt fordelt =
(64) 66 (68) 70 (72) 74 masker.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk rundt, samtidig som
det økes 1 maske på hver side av
merke hver (6.) 5. (4.) 3½. (3.) 2½. cm
til i alt (78) 82 (88) 92 (98) 104 masker.
Strikk til arbeidet måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (6) 8 (10) 12 (14) 16 masker midt
under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(364) 384 (412) 432 (464) 484 masker.
Sett et merke i hver sammenføyning
og sett et merke midt på hvert erme.
Omgangen
begynner
i
høyre
sammenføyning på bakstykket.
Fortsett med glattstrikk og diagram
som før og fell til raglan ved å felle i
hver side av for- og bakstykke og midt
på hvert erme slik:

*Strikk 1 rett, 2 rett sammen, strikk til
3 masker før merke, ta 1 maske løs av,
1 rett, trekk den løse masken over, 1
rett, strikk til 3 masker før ermemerke,
strikk 2 rett sammen, 2 rett, ta 1 maske
løs av, 1 rett, trekk den løse masken
over, strikk til neste merke*, gjenta fra
*-* = 8 masker felt.
Strikk raglanfellingene annenhver
pinne i alt (22) 24 (26) 28 (32) 34
ganger = (188) 192 (204) 208 (208)
212 masker.
Fell de midterste (34) 36 (42) 44 (44)
46 maskene på forstykke til hals. Strikk
omgangen rundt. Klipp av tråden og
begynn på ny ved halsen. Pass på at
raglanfellinger kommer på rettsiden.
Fortsett frem og tilbake med
raglanfelling som før og fell 3 masker i
begynnelsen av hver pinne hele tiden
til det er felt i alt (27) 29 (31) 33 (37) 39
raglanfellinger, der det er mulig.
Montering:
Sy sammen under ermer.
Halskant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver 4.
maske/pinne rundt halsen, ca (130)
134 (138) 142 (146) 150 masker.
Masketallet må være delelig med 2.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang. Fell av i vrangbord.

Nr 9

BØLGEJAKKE
Oversize jakke med boblemønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(S) M (L) XL-XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (107) 114 (121) 128 (135)
cm, + 8 cm forkanter
Hel lengde: (76) 78 (79) 81 (82) cm,
eller ønsket lengde
Ermelengde: (42) 41 (40) 39 (38) cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28
% silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212
meter)
Garnmengde:
ALPAKKA
Kalk 2320: (550) 600 (600) 650 (700)
gram
TYNN SILK MOHAIR
Natur 1012: (150) 150 (175) 175 (200)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
17 masker mønster med tråd i hver
kvalitet på pinne nr 5½ = 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden rett

For- og bakstykke:
Legg opp (184) 196 (208) 220 (232)
masker med 1 tråd i hver kvalitet på
rundpinne nr 5½, og strikk 6 cm
vrangbord frem og tilbake slik:
1 kantmaske, 2 vrang, *2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 kantmaske
(1. pinne = vrangsiden).
Sett et merke i hver side med (46) 49
(52) 55 (58) masker til hvert forstykke
og (92) 98 (104) 110 (116) masker til
bakstykke.
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Strikk glattstrikk og boblemønster
innenfor 1 kantmaske i hver side slik:
Strikk 1 kantmaske, (6) 9 (11) 8 (10)
masker glattstrikk, (24) 24 (24) 30 (30)
masker diagram, (28) 31 (29) 32 (30)
masker glattstrikk (66) 66 (78) 78 (90)
masker diagram, (28) 31 (29) 32 (30)
masker glattstrikk, (24) 24 (24), men
begynn på 7. maske i diagrammet, slik
at mønsteret blir speilvendt mot
forkantene 30 (30) masker diagram,
(6) 9 (11) 8 (10) masker glattstrikk, slutt
med 1 kantmaske.
Strikk med denne inndeling til arbeidet
måler (42) 44 (41) 43 (41) cm, eller til
(34) 34 (38) 38 (41) cm før ønsket
lengde.
OBS! Mål alltid på det glattstrikkede
feltet.
Fell i ermesiden fra rettsiden til skrå
forkanter slik:
Strikk til det gjenstår 3 masker på
forstykke, ta 1 maske løs av som om
den skulle strikkes rett, 1 rett, trekk den
løse masken over, strikk til 1 maske
etter merke i den andre siden, strikk 2
rett sammen, og strikk pinnen ut.
Gjenta fellingene vekselvis hver 4. og
6. pinne til arbeidet måler (53) 54 (54)
54 (54) cm, eller til (23) 24 (25) 27 (28)
cm før ønsket lengde.
Del til ermehull ved merkene, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (92) 98 (104) 110 (116) masker.
Strikk med samme inndeling som før til
ermehullet måler (18) 19 (20) 22 (23)
cm.
Strikk videre glattstrikk og skråfell til
skulder i begynnelsen på hver pinne
(6,6,7,7,7)
7,7,7,7,8
(7,7,8,8,8)
8,8,8,8,9 (8,8,9,9,9) masker = (33) 36
(38) 41 (43) masker felt i hver side.
Sett de resterende (26) 26 (28) 28 (30)
maskene på en hjelpepinne til nakke.

Høyre forstykke:
Strikk med samme inndeling innenfor 1
kantmaske i hver side, og fell i
ermesiden vekselvis hver 6. og 4.
pinne som før i alt (13) 13 (14) 14 (15)
ganger og det gjenstår (33) 36 (38) 41
(43) masker.
Strikk videre glattstrikk og skråfell til
skulder i ermesiden (= fra vrangsiden),
ved samme lengde og likt som på
bakstykke.
Etter felling til skrå forkanter og
skulder, er alle maskene felt bort.

Nr 10

Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (44) 48 (48) masker
med 1 tråd i hver kvalitet på
strømpepinne nr 5½, og strikk 6 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemasker.
Strikk glattstrikk og boblemønster slik:
Strikk (11) 13 (13) 15 (15) masker
glattstrikk, 18 masker diagram, (11) 13
(13) 15 (15) masker glattstrikk.
Strikk med denne inndeling, samtidig
når arbeidet måler 10 cm, økes det 1
maske
på
hver
side
av
merkemaskene.
Gjenta økningene hver (3.) 3. (2½.) 2.
(1½.) cm til i alt (60) 64 (68) 74 (78)
masker. De økte maskene strikkes i
glattstrikk.
Strikk til arbeidet måler (42) 41 (40) 39
(38) cm, eller ønsket lengde.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.

Plaggets mål:
Overvidde: (96) 106 (115) 125 (135)
cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (62) cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde

Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermer.
For- og halskant:
Strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne
med 1 tråd i hver kvalitet på rundpinne
nr 5½, ca (284) 292 (296) 304 (308)
masker.
Masketallet må være delelig ned 4.
Strikk 8 cm vrangbord som nede på forog bakstykke.

STRUKTURGENSER
Genser med fletter og skrå skulder
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL-XXXL)

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

Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 % ull,
50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Støvet gammelrosa 4023: (550) 600
(650) 700 (750) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker mønster x 27 pinner på
pinne nr 5 = 10 x 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (200) 220 (240) 260 (280)
masker på rundpinne nr 5 og strikk 2
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1. omgang av diagram A og øk
slik diagrammet viser = (260) 286
(312) 338 (364) masker.
Sett et merke rundt 1 rett maske i hver
side med (129) 142 (155) 168 (181)
masker mellom merkene.
Fortsett med diagram A til arbeidet
måler ca (30) 31 (32) 33 (34) cm.
Slutt med en omgang uten flette og fell
merkemasken i hver side.
Strikk hver del ferdig for seg.
Kantmaske strikkes hele tiden rett
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Bakstykke:
= (129) 142 (155) 168 (181) masker.
Fortsett med diagram A frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
ermehullet måler (17) 18 (19) 20 (21)
cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden i hver
side
(4,4,4,4,4,4,4,4,4)
5,5,5,5,5,4,4,4,4
(6,5,5,5,5,5,5,5,5)
6,6,6,6,6,6,5,5,5
(7,7,6,6,6,6,6,6,6)
masker, samtidig når det gjenstår 3
fellinger settes de midterste (47) 50
(53) 56 (59) maskene på en
hjelpepinne til nakke og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell ytterligere mot nakken annenhver
pinne 3,2 masker.
OBS! Når det felles over en flette strikk
siste pinne i diagrammet, samtidig
som det felles av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (129) 142 (155) 168 (181) masker.
Strikk som bakstykke til ermehullet
måler (17) 18 (19) 20 (21) cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden som
på bakstykke, samtidig når det
gjenstår 8 fellinger settes de midterste
(25) 28 (31) 34 (37) maskene på en
hjelpepinne til hals og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 4,3,3,2,2,1,1 masker.
OBS! Når det felles over en flette strikk
siste pinne i diagrammet, samtidig
som det felles av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) masker
på strømpepinne nr 5 og strikk 2 cm
vrangbord rundt.
Strikk diagram B, begynn ved pil for
valgt størrelser = (54) 56 (58) 60 (62)
masker.
Sett et merke rundt første maske.
Strikk med denne inndelingen til ermet
måler 8 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (2.) 2. (1½.)
1½. (1½.) cm til i alt (88) 94 (100) 106
(110) masker, de nye maskene
strikkes i vrangbord.
Strikk til ermet måler 46 cm, eller
ønsket lengde.
Strikk siste omgang i diagrammet,
samtidig som det felles av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Hals:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne
langs halsen på rundpinne nr 5, ca
(102) 106 (110) 114 (118) masker.
Strikk 6 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang, tilpass vrangborden slik at det
blir fint i overgangen.
Fell av i vrangbord.
Brett halsen dobbel mot vrangsiden og
sy til med løse sting.
Sy i ermene.

Nr 11

OVERSIZE
HULLMØNSTER
SKJERF
Skjerf med hullmønster
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Ca 61 x 202 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN ALPAKKA ULL (65 % alpakka,
35 % ull, 50 gram = ca 166 meter)
Garnmengde:
Støvet pistasj 9521/Kitt 1015: 400
gram
Veiledende pinner:
Lang rundpinne nr 3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker mønster på pinne nr 3½ =
10 cm
Kantmasker strikkes hele tiden rett

Legg opp 445 masker på rundpinne nr
3½. Strikk første pinne vrang innenfor
5 kantmasker i hver side (vrangsiden).
Fortsett med diagram A og deretter B
innenfor kantmaskene, og arbeidet
måler ca 61 cm.
Fell av.
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Nr 12

HAVBRUSGENSER
Genser med stort hullmønster
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(S) M (L) XL-XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (113) 119 (125) 132 cm
Hel lengde: (50) 52 (54) 56 cm
Ermelengde: (45) 44 (43) 42 cm eller
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN ALPAKKA ULL (65 % alpakka,
35 % ull, 50 gram = ca 166 meter)
TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28
% silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212
meter)
Garnmengde:
TYNN ALPAKKA ULL
Gråmelert 1042/Lys blå 6011: (250)
300 (350) 350 gram
TYNN SILK MOHAIR
Lys grå melert 1022/Støvet petrol
melert 7210: (100) 100 (125) 125 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
19 masker glattstrikk med en tråd i
hver kvalitet på pinne nr 4 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (214) 226 (238) 250 masker
med en tråd i hver kvalitet på
rundpinne nr 4, og strikk 6 omganger
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (107)
113 (119) 125 masker til hver del.
Strikk neste omgang slik:
Strikk *(19) 22 (25) 28 masker
glattstrikk, diagram, (19) 22 (25) 28
masker glattstrikk*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (30) 31 (32) 33 cm.
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Fell 4 masker i hver side til ermehull (=
2 masker på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Bakstykke:
= (103) 109 (115) 121 masker.
Alle videre mål tas fra her.
Fortsett med glattstrikk og diagram
frem og tilbake innenfor 1 kantmaske i
hver side til ermehullet måler (15) 16
(17) 18 cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden
(4,4,4,4,4,4,4,4)
4,4,4,4,4,4,5,5
(4,4,4,4,5,5,5,5)
4,4,5,5,5,5,5,5
masker, samtidig når det gjenstår 4
fellinger settes de midterste (31) 33
(35) 37 maskene på en hjelpepinne til
nakke og hver side strikkes ferdig for
seg.
Fell ytterligere mot nakken annenhver
pinne 2,1,1 masker.
OBS! Når diagrammet er ferdig
strikket, fortsett med glattstrikk.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Montering:
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne
langs halsen på rundpinne nr 4, ca (90)
94 (98) 102 masker.
Strikk 2 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.
Sy i ermene.

Forstykke:
= (103) 109 (115) 121 masker.
Strikk som bakstykke til ermehullet
måler (15) 16 (17) 18 cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden som
på bakstykke, samtidig når det
gjenstår 7 fellinger settes de midterste
(23) 25 (27) 29 maskene på en
hjelpepinne til hals og hver side
strikkes ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 2,2,1,1,1,1 masker.
OBS! Når diagrammet er ferdig
strikket, fortsett med glattstrikk.
Strikk den andre siden på sammen
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (36) 38 (40) 42 masker med
en tråd av hver kvalitet på
strømpepinne nr 4 og strikk 2 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk til ermet måler 10 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (3½.) 3. (2½.)
2½. cm til i alt (56) 60 (64) 68 masker.
Strikk til ermet måler (45) 44 (43) 42
cm, eller ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
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Nr 13

PATENTJAKKE
Oversize jakke i halvpatent med striper
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland
Størrelse:
(S) M (L-XL) XXL (XXXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 103 (112) 121 (130) cm
Hel lengde: (76) 78 (79) 81 (82) cm
Ermelengde: (45) 44 (43) 41 (40) cm,
eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150 meter)
MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 105 meter)
Garnmengde:
TWEED
Lys grå 1044: (450) 500 (550) 600
(650) gram
MERINO
Sand 2431: 50 gram alle størrelser
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
18 masker og ca 45 pinner patentstrikk
på pinne nr 3 = 10x10 cm
Halvpatent frem og tilbake:
1. pinne: (rettsiden) Strikk 1
kantmaske, *1 rett i underliggende
maske, 1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 rett i underliggende maske og 1
kantmaske.
2. pinne: Strikk rett over rett, vrang over
vrang innenfor 1 kantmaske i hver side.
Halvpatent rundt:
1. omgang: Strikk *1 rett i
underliggende maske, 1 vrang*, gjenta
fra *-* omgangen rundt.
2. omgang: Strikk rett over rett og
vrang over vrang.

Mønster:
*Skift
til
MERINO,
strikk
2
pinner/omganger glattstrikk, skift til
TWEED, strikk 1 pinne/omgang
glattstrikk og videre 10 cm halvpatent*,
gjenta fra *-* hele arbeidet.
Kantmaske strikkes hele tiden rett

Høyre forstykke:
Strikk mønster innenfor 1 kantmaske i
hver side, og fell i ermesiden hver 4.
cm som før i alt (7) 7 (8) 8 (8) ganger,
og det gjenstår (27) 31 (33) 37 (41)
masker. Skråfell til skulder i ermesiden
(= fra vrangsiden), ved samme lengde
og likt som på bakstykke.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre, men speilvendt.

For- og bakstykke:
Legg opp (177) 193 (209) 225 (241)
masker med TWEED på rundpinne nr
3. Strikk 9 pinner vrangbord frem og
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden) 1
kantmaske, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 vrang, 1 kantmaske.
Sett de ytterste 7 maskene i hver side
på en tråd til forkanter som strikkes til
slutt.
Legg opp 1 ny maske i hver side til
kantmaske, og strikk halvpatent
innenfor kantmasker til arbeidet måler
10 cm.
Sett et merke i hver side med (41) 45
(49) 53 (57) masker til hvert forstykke
og (83) 91 (99) 107 (115) masker til
bakstykke.
Strikk mønster innenfor 1 kantmaske i
hver side til arbeidet måler (47) 47 (46)
48 (49) cm.
Fell i ermesiden fra rettsiden til skrå
forkanter slik:
Strikk til 8 masker før merke i siden, ta
2 masker løst av som om de skulle
strikkes rett, 1 rett, trekk de løse
maskene over, strikk til 5 masker etter
merke i den andre siden, strikk 3 rett
sammen, og strikk pinnen ut = 4
masker felt.
Gjenta fellingene hver 4. cm, samtidig
når arbeidet måler (55) 56 (56) 57 (57)
cm, deles det til ermehull ved merkene.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (83) 91 (99) 107 (115) masker.
Strikk mønster innenfor 1 kantmaske i
hver side til ermehullet måler (17) 18
(19) 20 (21) cm.
Skråfell til skulder i begynnelsen på
hver
pinne
(3,3,3,3,3,3,3,3,3)
3,3,3,3,3,4,4,4,4
(3,3,3,4,4,4,4,4,4)
4,4,4,4,4,4,4,4,5
(4,4,4,4,5,5,5,5,5)
masker = (27) 31 (33) 37 (41) masker
felt i hver side.
Fell de resterende (29) 29 (33) 33 (33)
maskene.
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Ermer:
Legg opp (40) 42 (44) 46 (46) masker
med TWEED på strømpepinne nr 3.
Strikk 9 omganger vrangbord rundt 1
rett, 1 vrang.
Strikk halvpatent rundt til arbeidet
måler 10 cm.
Sett et merke rundt første maske.
Strikk mønster, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (3.) 3. (2½.) 2.
(1½.) cm til i alt (60) 64 (68) 72 (76)
masker. De økte maskene strikkes
med mønster.
Strikk til erme måler (45) 44 (43) 41
(40) cm, eller ønsket lengde.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermer.
Forkant venstre side:
Sett 7 forkantmasker fra tråden over på
pinne nr 3. Legg opp 1 ny maske mot
forkanten, og strikk vrangbord med 1
kantmaske i hver side til kanten måler
samme lengde som forstykke, hals og
til midt bak i nakken, når den strekkes
litt.
Fell av i vrangbord.
Forkant høyre side:
Strikk som venstre.
Sy forkantene pent til med 1
kantmaske til sømmemonn, og sy
kantene sammen midt bak i nakken
med skjulte sting.

Nr 14

HULLMØNSTER
GENSER
Genser med hullmønster
Oppskrift: Anita Brathetland
Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 97 (105) 112 (123) cm
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (62) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER
GYNT,
SMART,
DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Kalk 2320: (400) 450 (500) 550 (600)
gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og
3½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker glattstrikk på pinne nr 3½ =
10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (214) 236 (254) 272 (298)
masker på rundpinne nr 3 og strikk 4
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3½ og fell (20) 22
(24) 26 (28) masker jevnt fordelt =
(194) 214 (230) 246 (270) masker.
Sett et merke i hver side med (97) 107
(115) 123 (135) masker til hver del.
Strikk glattstrikk og diagram over de
midterste 23 maskene på forstykke.
Strikk med denne inndelingen til
arbeidet måler (34) 35 (36) 37 (38) cm.

Fell 8 masker i hver side til ermehull (=
4 masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermene.
Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) masker
på strømpepinne nr 3 og strikk 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3½.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Strikk glattstrikk til ermet måler 8 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver 2½. cm til i alt
(72) 74 (76) 78 (80) masker.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller
ønsket lengde
Fell 8 masker midt under erme (=
merke + 3 masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og bakstykke =
(306) 330 (350) 370 (398) masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Begynn i en sammenføyning på
bakstykke.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk 2 rett sammen før hvert merke,
og ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over etter hvert merke =
8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang i
alt (17) 19 (21) 23 (25) ganger = (170)
178 (182) 186 (198) masker.
Sett de midterste (15) 17 (19) 21 (23)
maskene på en hjelpepinne til hals.
Klipp av tråden og begynn på ny i
halsen.
Strikk glattstrikk frem og tilbake, og fell
videre 3,2,2,1,1,1,1,1 masker i
begynnelsen av hver pinne, samtidig
som raglanfellingene fortsetter som før
der det er mulig ytterligere 8 ganger,
og til det er felt i alt (25) 27 (29) 31 (33)
ganger over bakstykkets masker.
La de resterende maskene være på en
hjelpepinne til hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Hals:
Ta med masker fra hjelpepinner og
strikk opp 1 maske i hver maske/pinne,
men hopp over hver 4. maske/pinne
langs halsen med rundpinne nr 3.
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig
som masketallet reguleres til (108) 112
(116) 120 (124) masker.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 1
vrang.
Fell av i vrangbord.
19

Nr 15

PATENTSKJERF
Tofarget patentskjerf
Oppskrift: Åsa Christiansen
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Ca 30x200 cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, ALPAKKA
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL
LANETT
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk
løpelengde,
og vær obs på at plaggets uttrykk kan endres

Garnmengde:
Støvet lys blå 7521: 200 gram
Koks 1088: 200 gram

Legg løst opp 67 masker med støvet
lys blå på rundpinne nr 2½ og strikk 1
kantmaske, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 rett, 1 kantmaske.
Fortsett med tofarget patentstrikk
slik:
1. pinne: Skyv maskene tilbake på
pinnen, og begynn fra samme side.
Skift til koks og strikk 1 kantmaske, 1
rett, 1 vrang i underliggende maske*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 rett, 1
kantmaske.
2. pinne: Skift til støvet lys blå og strikk
1 kantmaske, *1 vrang i underliggende
maske, 1 rett*, gjenta fra *-*, slutt med
1 vrang i underliggende maske, 1
kantmaske.
3. pinne: Skyv maskene tilbake og
begynn fra samme side. Skift til koks
og strikk: 1 kantmaske, *1 vrang, 1 rett
i underliggende maske*, gjenta fra *-*
slutt med 1 vrang, 1 kantmaske.
4. pinne: Skift til støvet lys blå og
strikk: 1 kantmaske, * 1 rett i
underliggende maske, 1 vrang*, gjenta
fra *-* slutt med 1 rett i underliggende
maske, 1 kantmaske.
Gjenta 1.-4. pinne til arbeidet måler ca
200 cm, eller ønsket lengde. Slutt med
2. eller 4. pinne. Fell løst av i vrangbord
med støvet lys blå.

Veiledende pinner:
Rundpinne nr 2½
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker patent på pinne nr 2½ = 10
cm
Tips:
Vi anbefaler at du strikker en prøve på
tofarget patent før du setter i gang
med skjerfet.
Skjerfet strikkes i to farger. De første to
pinnene begynner fra samme side,
deretter strikkes annenhver farge fra
den siden tråden er.
Kantmaske strikkes hele tiden rett
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