For- og bakstykke:
Legg opp (140) 147 (154) 161 m
med rosa på rundp nr 3½.
Skift til brun, og strikk 1 omg rundt
i glattstrikk. Fortsett med mønster
rundt etter diagram A til arb måler
5 cm.
Strikk mønster etter diagram B,
samtidig som det på 1. omg felles
(8) 9 (10) 11 m jevnt fordelt =
(132) 138 (144) 150 m.
Strikk til arb måler (13) 17 (20) 23
cm, samtidig som m-tallet på siste
omg reguleres til (132) 136 (144)
152 m.
Sett et merke i hver side med (66)
68 (72) 76 m til hver del.
Strikk mønster slik: Strikk (6) 7 (0)
2 r med rosa, (54) 54 (72) 72 m
diagram C, (12) 14 (0) 4 r med
rosa, (54) 54 (72) 72 m diagram C,
(6) 7 (0) 2 r med rosa.
Etter diagram C (arb måler ca (22)
26 (29) 32 cm), fortsett med
glattstrikk i rosa, samtidig som det
felles 10 m i hver side til ermehull
(5 m på hver side av merket) =
(56) 58 (62) 66 m til hver del.
Strikk hver del ferdig for seg.

”Ugle” genser
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Overvidde: (60) 62 (65) 69 cm
Hel lengde: (33) 38 (42) 46 cm
Ermelengde: (22) 26 (29) 33 cm
eller ønsket lengde
Garn:
SMART (100 % ull, superwash, 50
gram = ca 100 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, ALPAKKA, DUO,
MANDARIN MEDI, MERINOULL

NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Brun 3082: (150) 200 (250) 300
gram
Rosa 4520: (100) 100 (150) 200
gram
Hvit 1002: (50) 50 (100) 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm

Bakstykke:
= (56) 58 (62) 66 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake,
og fell ytterligere 2,1,1,1 m i hver
side annenhver p.
Strikk til arb måler (31) 36 (40) 44
cm.
Fell de midterste (18) 18 (20) 22 m
til nakke og strikk hver side for
seg.
Fell ytterligere 1,1 m ved nakken
annenhver p.
Strikk til arb måler (33) 38 (42) 46
cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Forstykke:
= (56) 58 (62) 66 m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Strikk til arb måler (28) 33 (37) 41
cm. Fell de midterste (12) 12 (14)
16 m til hals, og strikk hver side
ferdig for seg.
Fell ytterligere 2,1,1,1 m ved
halsen, annenhver p.
Strikk til arb måler (33) 38 (42) 46
cm.
Sett m på en hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (42) 42 (49) 49 m med
rosa på strømpep nr 3½.
Skift til brun, og strikk 1 omg rundt
i glattstrikk. Fortsett med mønster
etter diagram A til arb måler 5 cm.
Strikk mønster etter diagram B
(siste omg i diagrammet strikkes
ikke), tell ut fra midt på erme hvor
diagrammet beg, samtidig som
det på 1. omg økes jevnt fordelt til
(44) 46 (50) 52 m.
Når arb måler 7 cm økes 2 m midt
under ermet, øk ytterligere hver 4
cm til i alt (50) 54 (58) 62 m.
Strikk til ermet måler (22) 26 (29)
33 cm eller ønsket lengde.
Fell 10 m midt under ermet. Strikk
videre frem og tilbake og fell
2,1,1,1 m i hver side annenhver p.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk eller mask sm skuldrene.
Sy i ermer.
Halskant: Strikk opp ca (80) 80
(90) 90 m langs halskanten, med
rosa på strømpep nr 3½.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det økes jevnt fordelt til (91)
91 (98) 98 m.
Strikk 3 cm mønster etter diagram
A.
Skift til brun og strikk 1 omg
glattstrikk.
Fell av.

Lue
Størrelse:
(1-2) 4-6 år
Garnmengde:
Brun 3082: 50 gram alle str
Rosa 4520: 50 gram alle str
Legg opp (98) 105 m med brun på
rundp nr 3½.
Skift til rosa, og strikk 1 omg rundt
i glattstrikk. Fortsett med mønster
etter diagram A til arb måler (5) 6
cm.
Skift til brun, og strikk glattstrikk til
arb måler (15) 17 cm, samtidig
som m-tallet på siste omg
reguleres til (100) 110 m.
Fell slik: Strikk *2 r sm, 8 r*, gjenta
fra *-* omg rundt = (90) 99 m.
Strikk 1 omg uten felling.
Fell slik: Strikk *2 r sm, 7 r*, gjenta
fra *-* omg rundt = (80) 88 m.
Strikk 1 omg uten felling.
Fell slik: Strikk *2 r sm, 6 r*, gjenta
fra *-* omg rundt = (70) 77 m.
Strikk 1 omg uten felling.
Fortsett å felle hver omg, med 1 m
mindre mellom fellingene hver
gang til det gjenstår (10) 11 m.
Klipp av tråden, trekk den gjennom
m og fest godt.

Bukse
Størrelse:
(1) 2 (4) 6 år
Plaggets mål:
Benlengde: (26) 32 (38) 43 cm
Garnmengde:
Brun 3082: (150) 200 (250) 300
gram
Rosa 4520: 50 gram alle str eller
rest fra genser
Tilbehør:
Elastikk
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Rundp og strømpep nr 3½
Beg øverst i livet.
Legg opp (90) 100 (106) 112 m
med brun på rundp nr 3, og strikk
2½ cm rundt i glattstrikk, 1 omg vr
til brettekant, 2½ cm glattstrikk.
Skift til p nr 3½, og strikk 1 omg
glattstrikk, samtidig som det økes
(20) 22 (24) 26 m jevnt fordelt =
(110) 122 (130) 138 m. Sett et
merke i hver side med (55) 61 (65)
69 m på hver halvdel. Sett også et
merke midt i en m foran og bak =
midtm for øking.
Strikk buksen høyere bak slik: Beg
fra r-siden før merkem midt bak og
strikk 7 r, vend og strikk 13 vr,
vend og strikk 6 m mer for hver
gang i alt (4) 4 (4) 4 ggr på hver
side av merket. Fortsett rundt over
alle m, samtidig som det økes 1
m på hver side av merkem midt
bak hver 3 cm i alt (3) 3 (3) 4 ggr =
(116) 128 (136) 146 m.
Når arb midt foran fra brettekanten
måler (18) 19 (20) 21 cm, økes 1
m på hver side av merket både
foran og bak annenhver omg i alt
(6) 6 (6) 7 ggr = (140) 152 (160)
174 m. Del arb midt foran og midt
bak med (70) 76 (80) 87 m på
hvert ben, og strikk hvert ben for
seg på strømpep nr 3½.
Fell 2 m på innsiden av benet hver
1½ cm for de 2 minste str, og ca
hver 2 cm for de øvrige str til det
gjenstår ca (42) 44 (46) 47 m.
Strikk uten felling til benet måler
oppgitt (eller ønsket) ben lengde.

Obs! Når benet måler 6 cm før hel
lengde, reguleres m-tallet til (42)
42 (49) 49 m, og fortsett rundt ned
mønster etter diagram A.
Når diagram A er ferdig, skift rosa,
strikk 1 omg glattstrikk. Fell av.
Montering
Brett belegget til mot vr-siden og
sy til med løse sting. Trekk en
passe stram elastikk gjennom
løpegangen i livet.

Votter
Størrelse:
(1-2) 4-6 år
Garnmengde:
Rosa 4520: (50) 100 gram
Veiledende pinner:
Strømpep nr 3
Strikkefasthet:
24 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Vottene strikkes på p nr 3 for å få
et litt fastere uttrykk.

Legg opp med på strømpep nr 3
(36) 40 m og strikk (8) 9 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Strikk 4 omg glattstrikk. Strikk
deretter tommelfingerkile slik:
Strikk (17) 19 m, øk 1 m, strikk 2 r,
øk 1 m. Fortsett å øke til
tommelfingerkile først på hver 4
omg 1 ggr, deretter annenhver
omg (4) 5 ggr (m-tallet før og etter
økingene
blir
uendret).
Tommelfingerkilen består av (12)
14 m. Strikk 1 omg.
Sett tommelfingerkilens m på en
tråd. Strikk rundt i glattstrikk og
legg opp 2 nye m ved
tommelfingeren. Strikk til det
glattstrikkede stykke fra vr-borden
måler (9) 11 cm.
Fortsett slik:
1. og 3. p: 1 r, 2 r sm, strikk
glattstrikk p ut.
2. og 4. p: Strikk glattstrikk til det
gjenstår 3 m på p, ta 1 m løs av, 1
r, trekk den løse m over.
Fell på denne måten annenhver
omg i alt (3) 4 ggr.

Fortsett med fellinger slik:
1. og 3. p: 1 r, 3 r sm strikk
glattstrikk p ut.
2. og 4. p: Strikk til det gjenstår 4
m, ta 1 m løs av, 2 r sm, trekk den
løse m over.
Strikk 1 omg, og gjenta den siste
fellingen en gang = 8 m tilbake.
Klipp av tråden og trekk den
gjennom de resterende m.
Tommel: Sett trådens m over på 3
strømpep, og legg opp 2 nye m
ved ”hullet”. Strikk 1 cm glattstrikk.
Fell 1 m ved å strikke 2 m sm (mot
de øvrige fingrene). Strikk (1½) 2½
cm. Strikk 2 m sm omg rundt.
Strikk 1 omg. Strikk 2 m sm omg
rundt. Klipp av tråden og trekk
denne gjennom de resterende m.
Brett vr-borden dobbel.

