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Strikk er perfekt til hverdagen - det er
både mykt, praktisk, avslappet og fint.
Vår kolleksjon er først og fremst strikket
i våre gode basiskvaliteter, men med et
hint av Silk Mohair og Tweed.
Se etter Vanskelighetsgrad
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Nr 1

HVERDAGSGENSEREN
Genser i dobbelt garn med stripemønster
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(S) M (L) XL(XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (93) 101 (109) 117
(125) cm
Hel lengde: (53) 55 (57) 59 (60) cm
Overermsvidde: (28) 31 (32) 33
(35) cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
DUO (55 % merinoull, 45 % bomull,
50 gram = ca 124 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
DUO
Varm brunmelert 3543: 50 gram,
alle størrelser
Mørk beigemelert 2652: (100) 100
(100) 150 (150) gram
Lys grå 6030: (150) 150 (150) 200
(200) gram
Kitt 1015: (50) 50 (50) 100 (100)
gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (100) 100 (150) 150
(150) gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
15 masker glattstrikk med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 6 = 10 cm

Stripemønster:
Farge 3: Strikk (3) 4 (5) 6 (6) cm.
Farge 4: Strikk 2 cm.
Farge 3: Strikk 2 cm.
Farge 4: Strikk 2 cm.
Farge 3: Strikk 2 cm.
Farge 4: Strikk helt opp.
OBS!
Det kan variere litt med hvilken
farge som kommer øverst oppe ved
halsfellingen.
Farge 1: 1 tråd natur SILK
MOHAIR og 1 tråd varm brunmelert
DUO.
Farge 2: 1 tråd natur SILK
MOHAIR og 1 tråd mørk
beigemelert DUO.
Farge 3: 1 tråd natur SILK
MOHAIR og 1 tråd lys grå DUO.
Farge 4: 1 tråd natur SILK
MOHAIR og 1 tråd kitt DUO.
For- og bakstykke:
Legg opp (140) 152 (164) 176
(188) masker med farge 1 på
rundpinne nr 6. Strikk 6 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Sett et merke i hver side med (70)
76 (82) 88 (94) masker til hver del.
Skift til farge 2 og strikk glattstrikk
til arbeidet måler (16) 17 (17) 18
(18) cm.
Skift til farge 3 og strikk til arbeidet
måler (33) 34 (35) 36 (37) cm.
Fell 6 masker i hver side til
ermehull (= 3 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermene.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 (36)
masker
med
farge
1
på
strømpepinne nr 6, og strikk 4 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang. Sett
et merke rundt 2 masker midt under
erme. Skift til farge 2, strikk
glattstrikk og øk 1 maske på hver
side av merke. Gjenta økningene
hver (7½.) 5. (6.) 5. (4½.) cm til i alt
= (42) 46 (48) 50 (52) masker,
samtidig når erme måler (29)
29 (28) 28 (27) cm, strikkes det
videre med farge 3.
Strikk til erme måler 46 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 6 masker midt under erme.
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Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett alle deler inn på samme
rundpinne = (200) 220 (236) 252
(268) masker.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Omgangen begynner i høyre side
av bakstykke.
Strikk stripemønster, samtidig
som det strikkes slik: Strikk 1 rett, 2
vrang, *strikk glattstrikk til 3 masker
før merke, 2 vrang, 2 rett, 2 vrang*,
gjenta fra *-* slutt med 2 vrang, 1
rett ved siste merke. Strikk (5) 3 (3)
3 (1) omganger med denne
inndelingen. Fell til raglan slik:
Strikk 1 rett, 2 vrang, ta 1 maske løs
av, 1 rett, trekk den løse masken
over, *strikk glattstrikk til 5 masker
før merke, 2 rett sammen, 2 vrang,
2 rett, 2 vrang, ta 1 maske løs av, 1
rett, trekk den løse masken over*,
gjenta fra *-* slutt med 2 rett
sammen, 2 vrang, 1 rett før siste
merke = 8 masker felt.
Gjenta fellingene på 4. omgang,
videre
annenhver
omgang
ytterligere (14) 16 (17) 18 (20)
ganger, samtidig når det gjenstår
4 fellinger (= (104) 108 (116) 124
(124) masker) settes de midterste
(12) 14 (14) 16 (16) maskene på
forstykke på en hjelpepinne til hals.
Strikk frem og tilbake og fell i hver
side annenhver pinne (3,2,1,1)
3,2,2,1 (3,2,2,2) 3,3,2,2 (3,3,2,2)
masker.
La maskene være på pinnen til
hals.
Montering:
Halskant:
Ta maskene på pinnen og strikk
opp masker rundt halsen på pinne
nr 6 med farge 4. Strikk 1 omgang
glattstrikk, (ikke over vrangbord
maskene
i
raglanfellingen),
samtidig
som
maske-tallet
reguleres til (84) 88 (88) 88 (92)
masker. Strikk 2½ cm vrangbord
rundt 2 rett, 2 vrang. Tilpass
vrangborden etter maskene i
raglanfellingen.
Fell av i vrangbord.
Sy sammen under ermene.

Nr 2

HULLGENSER
Genser med raglanfelling
Oppskrift: Anita Bratthetland

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 95 (101) 107 cm
Hel lengde: (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:
DUO (55 % merinoull, 45 % bomull,
50 gram = ca 124 meter)
Garnalternativ:
ALPAKKA, SMART, PEER GYNT,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Mørk beigemelert 2652: (350) 350
(400) 450 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
19 masker mønster på pinne nr 4 =
10 cm.
For- og bakstykke:
Legg opp (168) 180 (192) 204
masker på rundpinne nr 3½ og
strikk 3 cm vrangbord rundt 3
vrang, 3 rett.
Skift til rundpinne nr 4 og sett et
merke i hver side med (84) 90 (96)
102 masker til hver del.
Strikk diagram rundt til arbeidet
måler ca (39) 40 (41) 42 cm, slutt
med 3. eller 7. omgang.
Fell 12 masker i hver side til
ermehull (= 6 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

Ermer:
Legg opp (36) 36 (42) 42 masker
på strømpepinne nr 3½ og strikk 5
cm vrangbord rundt 3 vrang, 3 rett.
Skift til strømpepinne nr 4 og sett et
merke rundt første og siste maske.
Strikk diagram til arbeidet måler 7
cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningen hver 4. cm til i alt
(54) 54 (60) 60 masker. De nye
maskene strikkes fortløpende i
diagram.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller
ønsket lengde, slutt med samme
omgang som på for- og bakstykke.
Fell 12 masker midt under erme
(merkemasker + 5 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 masker rett sammen i
hver sammenføyning = (224) 236
(260) 272 masker.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
sammenføyning = 4 merkemasker,
som hele tiden strikkes rett.
Strikk 1 omgang diagram.
OBS! Når det ikke er nok masker til
helt mønster, strikk mønster så
langt det er mulig, men pass på at
det hele tiden er 1 maske vrang på
hver side av merkemaskene.
Strikk for eksempel slik: Hvis det
ikke er nok til (1 kast, 1 maske rett
løs av, 2 rett sammen, trekk den
løse masken over, 1 kast), strikk (1
kast, 2 vrang sammen) før
merkemaske og (2 vrang sammen,
1 kast) etter merkemaske.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk til 2 masker før merke, 2
vrang
sammen,
1
rett
(merkemaske), 2 vrang sammen =
8 masker felt.
Strikk diagram og fell til raglan
hver 4. omgang (3) 4 (2) 2 ganger
= (200) 204 (244) 256 masker.
Fell ytterligere til raglan annenhver
omgang (10) 10 (15) 16 ganger =
(120) 124 (124) 128 masker.
Sett de midterste (22) 24 (26) 28
maskene på forstykke på en
hjelpepinne til hals.
Strikk frem og tilbake, begynn ved
halsen.
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OBS! Pass på at pinnen med
mønster og raglanfelling kommer
på rettsiden.
Fell ytterligere 3,2,1,1 masker i
begynnelsen på hver pinne til hals
= 7 masker felt i hver side,
samtidig som raglanfellingene
fortsetter som før ytterligere 4
ganger der det er mulig.
La maskene være på pinnen til
hals.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinnen
og strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne på rundpinne nr 3½,
men hopp over hver ca 4.
maske/pinne, ca (84) 90 (90) 96
masker. Masketallet må være
delelig med 6.
Strikk 5 cm vrangbord rundt 3 rett,
3 vrang.
Fell av i vrangbord.

Nr 3

FLETTEVOTTER
Votter med kurvflettemønster
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
Dame
Garn:
MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 105 meter)
Garnmengde:
Støvet petrol 7741: 100 gram
Veiledende pinner:
Strømpepinne nr 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
20 masker glattstrikk på pinne nr 4
= 10 cm

Legg
opp
50 masker
på
strømpepinne
nr
4.
Strikk
vrangbord rundt 2 vrang, 2 rett, 2
vrang, 16 masker glattstrikk, *2
vrang, 2 rett*, gjenta fra *-*
omgangen rundt.
Strikk 4 omganger med denne
inndeling.
Strikk vrangbord, samtidig som
det strikkes diagram over de 20
midterste maskene på forstykke til
arbeidet måler 8 cm.
Sett et merke i hver side med 28
masker til forstykke og 22 masker
til bakstykke.
Strikk 2 cm diagram, de øvrige
maskene strikkes i glattstrikk. Øk til
tommel slik: Strikk forstykkets
masker til det gjenstår 1 maske før
merke, øk 1 maske, 2 rett, øk 1
maske strikk omgangen rundt.
Fortsett med å øke til kile på hver
4. omgang med 2 masker mer
mellom økningene 1 gang, videre
annenhver omgang 5 ganger = 14
kilemasker. Strikk 1 omgang.
Sett kilemaskene på en tråd.
Strikk glattstrikk og diagram rundt,
samtidig som det legges opp 2 nye
masker bak kilen.

Strikk til arbeidet fra vrangborden
måler ca 14 cm, slutt med 9.
omgang i diagrammet. Fortsett
med diagram, fell som diagrammet
viser, samtidig som det felles 1
maske på hver side av merkene
ved å ta 1 maske rett løs av, 1 rett,
trekk den løse masken over etter
merke og 2 rett sammen før merke
= 4 masker felt.
Gjenta fellingene hver 3. omgang i
alt 3 ganger.
Fortsett å felle på samme måte på
baksiden, på forsiden felles på
samme måte, men etter og før de
vrange
maskene
annenhver
omgang 1 gang, videre hver
omgang til det gjenstår 16 masker.
Strikk som før på baksiden, på
forsiden strikkes 1 rett, 2 vrang
sammen, ta 1 maske rett løs av, 1
rett, trekk den løse masken over, 2
vrang sammen, 1 rett.
Klipp av garnet og tekk tråden
gjennom maskene.
Tommel: Ta opp de avsatte
maskene og strikk opp 2 masker på
innersiden av tommelen = 16
masker.
Strikk glattstrikk rundt til tommelen
måler 6½ cm. Strikk 2 rett sammen
omgangen rundt.
Klipp av tråden, trekk den gjennom
maskene og fest den godt.
Strikk en vott til på samme måte,
men speilvendt.

Nr 4

ROSEJAKKEN
Damejakke med hullmønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 95 (104) 113 (122)
cm
Hel lengde: (52) 53 (54) 55 (56) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnalternativ:
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA
SILKE, MANDARIN PETIT
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Støvet petrol 7741: (350) 400 (400)
450 (500) gram
Tilbehør:
8 knapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 2½
og 3
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
27 masker glattstrikk og mønster
på pinne nr 3 = 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (231) 255 (279) 303
(327) masker på rundpinne nr 2½.
Strikk 6 pinner glattstrikk frem og
tilbake, innenfor 1 kantmaske i
hver side (første pinne strikkes
vrang = vrangsiden). Strikk 1 pinne
rett fra vrangsiden = 1 rille til
brettekant.
Alle videre mål tas herfra.
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Strikk 5 pinner glattstrikk, slutt med
1 pinne rett fra vrangsiden.
Sett et merke i hver side med (60)
66 (72) 78 (84) masker til hvert
forstykke, og (111) 123 (135) 147
(159) masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 3.
Strikk
diagram
innenfor
1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler 35 cm.
Fell (10) 12 (14) 16 (18) masker i
hver side til ermehull (= (5) 6 (7) 8
(9) masker på hver side av
merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (101) 111 (121) 131 (141)
masker.
Strikk diagram som før, og fell til
ermehull i hver side annenhver
pinne
(2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1
(2,2,2,1,1,1)
2,2,2,1,1,1
(3,2,2,1,1,1) maske = (87) 95 (103)
113 (121) masker.
Strikk til arbeidet måler (50) 51 (52)
53 (54) cm. Fell de midterste (41)
43 (45) 47 (49) maskene til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver pinne 2,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (52) 53 (54)
55 (56) cm.
Fell de resterende (20) 23 (26) 30
(33) skuldermaskene.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.

Venstre forstykke:
= (55) 60 (65) 70 (75) masker.
Strikk og fell til ermehull i siden som
på bakstykke = (48) 52 (56) 61 (65)
masker.
Strikk til arbeidet måler ca (42) 43
(44) 45 (46) cm. Fell (11) 12 (13) 14
(15) maskene mot forkant til hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver
pinne 5,4,3,2,1,1,1 masker.
Strikk til arbeidet måler (52) 53 (54)
55 (56) cm.
Fell de resterende (20) 23 (26) 30
(33) skuldermaskene.
Høyre forstykke:
Strikk som venstre forstykke, men
speilvendt.
Ermer:
Legg opp (54) 56 (58) 60 (62)
masker på strømpepinne nr 2½.
Strikk 6 omganger glattstrikk rundt
til belegg og 1 omgang vrang til
brettekant.
Alle videre mål tas herfra.
Strikk 5 omganger glattstrikk og 1
omgang vrang, samtidig som
masketallet reguleres til 62 masker
på siste omgang, likt for alle
størrelser.
Sett et merke rundt første og siste
maske = merkemasker som hele
tiden strikkes vrang, og er ikke
med i mønster.
Skift til strømpepinne nr 3.
Begynn ved pil for erme og strikk
diagram til arbeidet måler 6 cm.
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Øk 1 maske på hver side av
merkemaskene. Gjenta økningene
hver (4½.) 3½. (3.) 2½. (2.) cm til i
alt (80) 86 (90) 96 (102) masker.
OBS! De økte maskene strikkes
med mønster etter hvert som det
økes.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (10) 12 (14) 16 (18) masker
midt under erme (= merkemaskene
og (4) 5 (6) 7 (8) masker på hver
side).
Strikk frem og tilbake og fell til
ermetopp i begynnelsen på hver
pinne 2,2,2 masker = 6 masker felt
i hver side.
Fell
deretter
1
maske
i
begynnelsen på hver pinne i alt
(18) 20 (21) 22 (24) ganger i hver
side = (22) 22 (22) 24 (24) masker.
Fell til slutt 3,5 masker i hver side.
Fell de resterende (6) 6 (6) 8 (8)
maskene.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sammen skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (126) 130 (134) 138
(142) masker langs halsen på
rundpinne nr 2½.
Strikk 1 pinne rett fra vrangsiden, 5
pinner glattstrikk, 1 pinne rett fra
vrangsiden til brettekant, slutt med 6
pinner glattstrikk til belegg.
Fell av.
Brett belegg langs halskant og nede
på for- og bakstykke mot
vrangsiden og sy til med skjulte
sting.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 2½
langs venstre forstykke og halskant,
ca (126) 129 (131) 135 (138)
masker.

OBS! Plukk opp masker gjennom
begge lag langs beleggene.
Strikk som halskant.
Høyre forkant:
Strikk som venstre forkant, men
med 8 knapphull jevnt fordelt på 4.
og 10. pinne, (både langs kanten og
belegget). Begynn med knapphull 3
masker fra oppleggskant, og slutt
med siste knapphull når det gjenstår
4 masker på pinnen.
Knapphull: 1 kast, 2 rett sammen.
Sy i knapper.
Brett beleggene mot vrangsiden og
sy til med skjulte sting.

Nr 5

SIKKSAKKJAKKEN
Jakke med sikksakk mønster
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (112) 128 cm
Hel-lengde: (78) 82 cm
Ermelengde: 47 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 meter)
Garnmengde:
TYNN MERINOULL
Kitt 1015: (400) 500 gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (200) 250 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:
18 masker glattstrikk og 20 masker
mønster med dobbelt garn på
pinne nr 5 = 10 cm
Mønster frem og tilbake:
1. pinne: Strikk 1 kantmaske, *ta 1
maske rett løs av, 1 rett, trekk den
løse masken over (11) 13 rett, øk 1
maske (ved å ta opp tråden mellom
to masker og strikk den vridd rett),
2 rett, øk 1 maske, (11) 13 masker
rett, 2 rett sammen*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 kantmaske.
2. pinne: Strikk 1 kantmaske,
vrang til det gjenstår 1 maske, 1
kantmaske.
3. pinne: Strikk som 1. pinne.
4. pinne: (= vrangsiden) Strikk rett.
5. pinne: Strikk 1 kantmaske, *2
vrang sammen, (11) 13 vrang, øk 1
maske (ved å ta opp tråden mellom
2 masker og strikk den vridd
vrang), 2 vrang, øk 1 maske, (11)
13 masker vrang, 2 vrang
sammen*, gjenta fra *-* slutt med 1
kantmaske.
6. pinne: (= vrangsiden) Strikk rett.
Gjenta disse 6 pinnene.
Mønster rundt:
1. omgang: *Strikk 1 rett, øk 1
maske (ved å ta opp tråden mellom
2 masker og strikk den vridd rett),
(11) 13 masker rett, 2 rett sammen,
ta 1 maske rett løs av, 1 rett, trekk
den løse masken over (11) 13 rett,
øk 1 maske, 1 rett*, gjenta fra *-*.
2. omgang: Strikk rett.
3. omgang: Strikk som 1. omgang.
4. omgang: Strikk vrang.
5. omgang: *Strikk 1 vrang, øk 1
maske (ved å ta opp tråden mellom
2 masker og strikk den vridd
vrang), (11) 13 masker vrang, 2
vrang sammen, 2 vrang sammen,
(11) 13 vrang, øk 1 maske, 1
vrang*, gjenta fra *-*.
6. omgang: Strikk vrang.
Gjenta disse 6 omgangene.
Hele jakken strikkes i dobbelt
garn, med en tråd i hver kvalitet

Legg opp (226) 258 masker på
rundpinne nr 5 og strikk 1 pinne rett
(1. pinne = vrangsiden).
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Sett et merke etter første maske og
videre merker med (14) 16
maskers mellomrom, slutt med 1
maske = 17 merker.
Strikk mønster frem og tilbake til
arbeidet måler (56) 58 cm. Sett et
merke i hver side med (57) 65
masker til hvert forstykke (112) 128
masker til bakstykke.
Fell (14) 16 masker i hver side til
ermehull. Legg arbeidet til side og
strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (48) 56 masker på
strømpepinne nr 5 og strikk 4 cm
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.
Strikk 1 omgang rett, samtidig som
det økes 8 masker jevnt fordelt =
(56) 64 masker.
Sett et merke der omgangen
begynner og videre med (14) 16
masker mellomrom = 4 merker.
Strikk mønster rundt til arbeidet
måler 47 cm.
Slutt med samme omgang i
mønsteret som på for- og
bakstykke. Fell (14) 16 masker midt
under erme.
Strikk et erme til på samme måte.
Rundfelling:
Sett alle deler inn på samme
rundpinne nr 5 = (282) 322 masker.
Strikk (6) 0 pinner mønster frem
og tilbake som før.
Fortsett med mønster, samtidig
som det på 3. pinne i mønsteret
felles ved merkene som før, men
ikke øk der det ble økt = 20 masker
felt. Gjenta fellingene hver 6. pinne
i alt (8) 9 ganger = (122) 142
masker.
OBS! Etter fellingene blir det 1
maske mindre for hver gang
mellom felling og økning.
Fell videre på samme måte S-M (3.
pinne) L-XL 3. og 5. pinne i
mønsteret 1 gang = (102) 102
masker.
Strikk 1 pinne vrang fra vrangsiden.
Fell av.
Montering:
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne langs halsen på
pinne nr 5 ca (84) 88 masker.
Masketallet må være delelig med 4.

Strikk
4 cm
vrangbord 1
kantmaske, 2 vrang, *2 rett, 2
vrang*, gjenta fra *-* slutt med 1
kantmaske. (1. pinne vrangsiden).
Fell av i vrangbord, (litt stramt i
nakken).
Sy sammen under ermene.

Nr 6

STJERNEGENSEREN
Genser med stjernemønster og rundfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 95 (101) 107 (114)
cm
Hel lengde: (60) 61 (62) 63 (63) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 105 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MANDARIN MEDI
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Gråblå 6071: (500) 550 (600) 650
(700) gram
Kitt 1015: 100 gram alle størrelser
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 (190) 210 (222) 236
(252) masker med gråblå på
rundpinne nr 3, og strikk 7 cm
vrangbord rundt 1 vridd rett, 1
vrang.
Sett et merke i hver side med (95)
105 (111) 119 127 masker til
forstykke og (95) 105 (111) 117
125 masker til bakstykke.
Skift til rundpinne nr 3½, og strikk
glattstrikk til arbeidet måler ca 39
cm.
Fell (10) 10 (12) 12 (14) masker i
hver side til ermehull (= (5) 5 (6) 6
(7) masker på hver side av
merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 56 (56)
masker
med
gråblå
på
strømpepinne nr 3, og strikk 7 cm
vrangbord rundt 1 vridd rett, 1
vrang.
Sett et merke rundt første og siste
maske.
Skift til strømpepinne nr 3½.
Strikk glattstrikk, samtidig som det
økes 1 maske på hver side av
merke. Gjenta økningene hver
(3½.) 3½. (3½.) 3. (3) cm til i alt (74)
78 (80) 84 (88) masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (10) 10 (12) 12 (14) masker
midt under erme.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Rundt bærestykke:
Sett alle delene inn på rundpinne nr
3½ = (298) 326 (334) 356 (372)
masker. Sett et merke i hver
sammenføyning.
Omgangen begynner ved et merke
på bakstykke. Strikk glattstrikk og
fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk til 2 masker før merke 2 rett
sammen, 2 vridd rett sammen = 8
masker felt.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang ytterligere (3) 3 (4) 5 (7)
ganger = (266) 294 (294) 308 (308)
masker.
Tell ut fra midt på forstykke hvor
mønsteret skal begynne og strikk
diagram.
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Fortsett med gråblå, og strikk
genseren
høyere
bak
med
forkortede rekker slik:
Strikk til det gjenstår 40 masker før
merke midt foran, vend, 1 kast,
strikk til det gjenstår 40 masker i
den andre siden, vend, 1 kast.
Fortsett med vendinger på samme
måte, men la det gjenstå 15
masker mer i hver side for hver
vending til det er vendt i alt 4
ganger i hver side.
Etter
siste
vending,
strikk
omgangen rundt, samtidig som
kastene strikkes sammen med
neste maske for å unngå hull i
arbeidet.
Strikk 1 omgang glattstrikk rundt
med gråblå over alle maskene.
Fell på neste omgang slik: Strikk *5
rett, 2 rett sammen*, gjenta fra *-*
omgangen rundt = (32) 34 (34) 36
(36) masker felt.

Gjenta fellingene med 1 maske
mindre mellom fellingene for hver
fellingsomgang hver (4.) 4. (5.) 6.
(6.) omgang ytterligere 2 ganger =
(128) 136 (136) 144 (144) masker.
Strikk (2) 4 (4) 4 (4) omganger rett,
samtidig som det på siste omgang
felles jevnt fordelt til (112) 114
(116) 118 (120) masker.
Skift til rundpinne nr 3.
Strikk 8 cm vrangbord rundt 1 vridd
rett, 1 vrang til halskant.
Fell av i vrangbord.
Montering:
Brett halskanten dobbel mot
vrangsiden, og sy til med løse
sting.
Sy sammen under ermene.

Nr 7

FAVORITTSKJØRTET
Skjørt med strukturmønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Hoftevidde: (88) 94 (99) 105 (114)
119 cm, når arbeidet strekkes litt
Hel lengde: (44) 45 (46) 47 (48) 49
cm, eller ønsket lengde

Tilbehør:
3 cm elastikk i passe lengde
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 4½
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Strikkefasthet:
17 masker vrangbord på pinne nr
4½ og 14 masker når det strekkes
litt = 10 cm

Begynn nederst.
Legg opp (123) 131 (139) 147
(159) 167 masker på rundpinne nr
4½. Strikk (41) 42 (43) 44 (45) 46
cm vrangbord, når det ikke
strekkes, eller til 3 cm før ønsket
lengde slik:
Strikk rundt og rundt 2 rett, 2 vrang
hele tiden, vrangborden forskyves
med 1 maske for hver ny omgang.
Løpegang: Strikk 3 cm glattstrikk,
1 omgang vrang til brettekant og 3
cm glattstrikk til belegg.
Fell løst av.
Montering:
Brett belegg mot vrangsiden og sy
løst til med skjulte sting, men la det
gjenstå ca 3 cm åpning til å trekke
elastikk gjennom.
Sy igjen åpningen til slutt.

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

Garn:
MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 105 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MANDARIN MEDI
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Petrolium 7572: (250) 250 (300)
300 (350) 350 gram
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Nr 8

BLONDESJAL
Sjal med hullmønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
Ca 140 cm x 68 cm
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Støvet lys blå 7521: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 5
Strikkefasthet:
16 masker mønster på pinne nr 5 =
10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

Sjalet strikkes ovenfra og ned.
Begynn med 7 masker i nakken.
Herfra økes det masker innenfor 3
kantmasker i hver side, og på hver
side av midtmaske. Det dannes en
trekant til hver side av midtmasken
som er markert med pil.
Legg opp 7 masker på rundpinne nr
5.
1. pinne: (= rettsiden) Strikk 3 rett,
strikk 3 masker i neste maske ved
å strikke 1 rett, 1 vrang, 1 rett i
samme maske, slutt med 3 rett = 9
masker.
2. pinne: (= vrangsiden) Strikk 3
rett, 3 vrang, 3 rett.
Strikk med inndeling slik:
3
kantmasker,
diagram,
1
midtmaske,
diagram,
3
kantmasker. Sett et merke rundt
midtmasken, som strikkes rett på
rettsiden og vrang på vrangsiden.
Kantmasker strikkes hele tiden rett
og er ikke med i mønster.
De økte maskene strikkes med
mønster etter hvert som det økes.
Strikk til det i alt er ca 225 masker
på pinnen, inkludert kantmasker =
112 masker på hver side av
midtmaske.

Strikk siste pinne fra rettsiden og
arbeidet måler ca 50 cm, målt midt
foran.
La maskene være på pinnen.
Legg opp 6 nye masker i slutten av
pinnen til blondekant, vend, strikk 5
vrang, 2 vrang sammen.

Strikk blondekant, siste maske fra
vrangsiden strikkes alltid sammen
med 1 maske fra sjalet.
Slutt
med helt mønster
i
motsvarende side.
Fell av de resterende maskene.

Nr 9

MANDAGSJAKKEN
Jakke
med
strukturmønster
raglanfelling
Oppskrift: Anette Hellstrøm Olsen

og

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 104 (110) 116
(124) 132 cm
Hel lengde: (75) 76 (77) 78 (79) 80
cm
Ermelengde: 45 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 105 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MANDARIN MEDI
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Mosegrønn 9644: (700) 800 (900)
950 (1050) 1150 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3
og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
22 masker mønster på pinne nr 4 =
10 cm
Mønster frem og tilbake:
1. pinne: (= vrangside) Rett.
2. pinne: 1 vridd rett, *1 vrang, 1
vridd rett*, gjenta fra *-* pinnen ut.
Mønster rundt:
1. omgang: Vrang.
2. omgang: *1 vridd rett, 1 vrang*,
gjenta fra *-* omgangen rundt.
Kantmaske strikkes alltid rett
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For- og bakstykke:
Legg opp (227) 239 (255) 269
(285) 303 masker på rundpinne nr
3 og strikk 5 cm vrangbord slik: (1.
pinne = vrangsiden) 1 kantmaske,
1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 kantmaske.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side med (60) 62 (66) 70 (74) 78
masker til hvert forstykke og (105)
113 (121) 127 (135) 145 masker til
bakstykke.
Skift til rundpinne nr 4 og strikk
mønster frem og tilbake innenfor
1 kantmaske i hver, samtidig når
arbeidet måler 42 cm felles det til vhals fra rettsiden slik: Strikk 1
kantmaske, ta 1 maske løs av, 2
rett sammen, trekk den løse
masken over, strikk til det gjenstår
4 masker, strikk 3 rett sammen, 1
kantmaske = 4 masker felt.
Gjenta fellingen til v-hals hver 2½.
cm fra rettsiden ytterligere 6
ganger.
Fell 15 masker i hver side til
ermehull (= merkemaske + 7
masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Legg opp (50) 52 (54) 54 (56) 56
masker på strømpepinne nr 3 og
strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 4 og øk 1
maske i begynnelsen av omgangen
= merkemaske som alltid strikkes
vrang.
Strikk mønster rundt, samtidig
som det økes 1 maske på hver side
av merkemaske når arbeidet måler
10 cm.
Gjenta økningene hver (4.) 3½.
(3½.) 3. (2½.) 2. cm til i alt (67) 71
(75) 79 (83) 87 masker.
Strikk til arbeidet måler 45 cm, eller
ønsket lengde. Slutt med samme
omgang som på for- og bakstykke.
Fell 15 masker midt under erme (=
merkemaske + 7 masker på hver
side).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

Fortsett med mønster frem og
tilbake, samtidig som det strikkes
2
vrang
sammen
i
hver
sammenføyning = merkemaske
som strikkes vrang på rettsiden,
rett på vrangsiden.
Fortsett med mønster og fell til vhals som før ytterligere (6) 6 (6) 7
(8) 8 ganger, samtidig som det
felles til raglan ved hvert merke fra
rettsiden slik:
Strikk til 3 masker før merkemaske,
ta 1 maske løs rett av, 2 rett
sammen, trekk den løse masken
over, 1 vrang (= merkemaske), 3
rett sammen = 16 masker felt.
Gjenta raglanfellingene hver 4.
pinne ytterligere (12) 13 (13) 11
(14) 14 ganger. Gjenta deretter
raglanfellingene annenhver pinne
ytterligere (0) 0 (2) 5 (4) 6 ganger,
der det er mulig.
Fell av.
Montering:
Sy sammen under ermene.
Hals og forkant:
Strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 3
langs forkanter og hals/nakke, ca
(371) 379 (385) 389 (393) 397
masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 5 cm vrangbord frem og
tilbake slik: 1 kantmaske, 1 vrang,
*1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*
pinnen ut, slutt med 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord.
Lommer:
Legg opp (35) 35 (35) 39 (39) 39
masker på pinne nr 4.
Strikk (15) 15 (15) 16 (16) 16 cm
mønster frem og tilbake innenfor
1 kantmaske i hver side (1. pinne =
vrangsiden).
Strikk 3 cm vrangbord slik: (1.
pinne = vrangsiden) 1 kantmaske,
1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Sy en lomme til hvert forstykke, se
foto.

Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (273) 293 (317) 339
(363) 389 masker.
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Nr 10

ONSDAGSJAKKEN
Jakke med rundfelling
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 90 (95) 103 (112)
120 cm
Hel lengde, målt midt bak, inkl.
halskant: (56) 56 (58) 60 (62) 62
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
DUO (55 % merinoull, 45 % bomull,
50 gram = ca 124 meter)
Garnalternativ:
ALPAKKA, SMART, PEER GYNT,
MANDARIN MEDI, MERINOULL
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Varm brunmelert 3543: (400) 400
(450) 500 (500) 550 gram
Tilbehør:
(8) 9 (9) 9 (9) 10 knapper
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
Perlestrikk:
1. pinne/omgang: Strikk *1 rett, 1
vrang*, gjenta fra *-*.
2. pinne/omgang: Strikk *rett over
vrang og vrang over rett*, gjenta fra
*-*.
Gjenta 2. pinne/omgang.

For- og bakstykke:
Legg opp (183) 195 (207) 225 (243)
261 masker på rundpinne nr 3 og
strikk diagram A, frem og tilbake
begynn slik: (1. pinne = vrangsiden)
1 kantmaske, 1 rett, *1 vrang, 1
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Skift til rundpinne nr 3½.
Sett et merke i hver side med (46)
49 (52) 56 (61) 65 masker til hvert
forstykke og (91) 97 (103) 113 (121)
131 masker til bakstykke.
Strikk
glattstrikk
innenfor
1
kantmaske i hver side til arbeidet
måler (35) 35 (36) 38 (39) 39 cm.
Fell 12 masker i hver side til
ermehull = 6 masker på hver side av
merkene.
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

Ermer:
Legg opp (42) 48 (48) 54 (54) 54
masker på strømpepinne nr 3 og
strikk diagram A rundt. Skift til
strømpepinne nr 3½ og strikk
glattstrikk, samtidig som det på 1.
omgang økes jevnt fordelt til (48) 52
(56) 60 (62) 64 masker.
Sett et merke rundt omgangens
første og siste maske. Strikk til
arbeidet måler 7 cm, og øk 1 maske
på hver side av merke. Gjenta
økningene hver (4½.) 4½. (4.) 3½.
(3½.) 3. cm til i alt (66) 70 (76) 82
(86) 92 masker. Strikk til ermet
måler 47 cm, eller ønsket lengde.
Fell 12 masker midt under ermet.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
Bærestykket:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (267) 287 (311) 341
(367) 397 masker. Strikk 1 pinne
glattstrikk med 1 kantmaske i hver
side, samtidig som maske-tallet
reguleres til (267) 283 (307) 339
(363) 395 masker.
Sett et merke rundt 1 maske før
erme
og
etter
erme
i
sammenføyningene = 4 merker.
Fell til raglan ved merkene slik:
Strikk til 1 maske før merke, ta 1
maske rett løs av, 2 rett sammen,
trekk den løse masken over = 8
masker felt. På vrangsiden strikkes
3 vrang sammen. Gjenta fellingene
hver pinne ytterligere 2 ganger =
(243) 259 (283) 315 (339) 371
masker.
Strikk diagram B innenfor 1
kantmaske i hver side.
Strikk 2 pinner glattstrikk, samtidig
som det felles jevnt fordelt til (219)
235 (259) 291 (315) 347 masker.
Strikk 6 pinner glattstrikk, samtidig
som det felles til raglan ved
merkene annenhver pinne = 24
masker felt.
Strikk 2 pinner perlestrikk.
Strikk 6 pinner glattstrikk samtidig
som det felles til raglan ved
merkene annenhver pinne = 24
masker felt.
Strikk 4 pinner perlestrikk.
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Strikk 6 pinner glattstrikk, samtidig
som det felles til raglan ved
merkene annenhver pinne = 24
masker felt og det gjenstår (147)
163 (187) 219 (243) 275 masker.
(XS) S:
Strikk jakken høyere bak med
forkortede rekker slik: Strikk til det
gjenstår 10 masker, vend, 1 kast,
strikk til det gjenstår 10 masker i
andre siden, vend, 1 kast. Strikk på
denne måten med 10 masker
mindre i alt 3 ganger i hver side,
samtidig som det felles til raglan
annenhver pinne = 24 masker felt.
Det gjenstår (123) 139 masker.
Strikk 2 pinner glattstrikk, samtidig
som masketallet reguleres til (117)
123 masker. Strikk diagram C
innenfor 1 kantmaske i hver side.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk 6
pinner perlestrikk. Fell av.
(M) L (XL) XXL:
= (187) 219 (243) 275 masker.
Strikk 2 pinner perlestrikk.
Strikk (2) 2 (4) 4 pinner glattstrikk,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (163) 195 (195) 215
masker.
Strikk jakken høyere bak med
forkortede rekker slik: Strikk til det
gjenstår 10 masker, vend, 1 kast,
strikk til det gjenstår 10 masker i
andre siden, vend, 1 kast. Strikk på
denne måten med 10 masker
mindre i alt 3 ganger i hver side,
samtidig som det felles til raglan
annenhver pinne = 24 masker felt.
Det gjenstår (139) 171 (171) 191
masker. Strikk 2 pinner glattstrikk
samtidig, som det felles jevnt
fordelt til (123) 129 (135) 135
masker. Strikk diagram C innenfor
1 kantmaske i hver side.
Skift til rundpinne nr 3 og strikk 6
pinner perlestrikk. Fell av,
samtidig som det felles 1 maske
ca hver 11. maske.

Montering:
Venstre forkant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på pinne nr 3 langs
forkanten. Masketallet må være
delelig med 2+1. Strikk 5 pinner
perlestrikk frem og tilbake. Fell av
(pass på slik at kanten ikke buler).
Høyre forkant:
Strikkes som venstre, men med (8)
9 (9) 9 (9) 10 knapphull, jevnt
fordelt på 2. pinne. Det første 3
masker fra kanten nede, det siste 3
masker fra kanten oppe.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Sy sammen under ermene.
Sy i knapper.
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STJERNEJAKKEN
Jakke med stjernemønster og rundfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(XS-S) M (L) XL (XXL) XXXL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 97 (103) 111 (117)
126 cm
Hel lengde: (70) 71 (71) 72 (73) 74
cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 105 meter)
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 meter)

TWEED
Blå 6070: (250) 300 (300) 350 (400)
400 gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: 50 gram alle størrelser
Tilbehør:
9 trykknapper
Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 5½
og 6
Strikkefasthet:
14 masker glattstrikk med 1 tråd i
hver kvalitet på pinne nr 6 = 10 cm
Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (128) 140 (148) 160 (168)
180
masker
med
gråblå
MERINOULL og blå TWEED på
rundpinne nr 5½.
Strikk 6 cm vrangbord frem og
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden)
1 kantmaske, 2 vrang, *2 rett, 2
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantmaske.
Skift til rundpinne nr 6.
Strikk glattstrikk, men de 5 første og
5 siste maskene strikkes som før til
forkanter, samtidig som det økes 1
maske midt på arbeidet = (129) 141
(149) 161 (169) 181 masker.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
side (= merkemaske) med (34) 37
(39) 42 (44) 47 masker til hvert
forstykke og (59) 65 (69) 75 (79) 85
masker til bakstykke.
Strikk med denne inndeling til
arbeidet måler 48 cm.
Fell (9) 11 (11) 13 (13) 15 masker i
hver
side
til
ermehull
(=
merkemaske og (4) 5 (5) 6 (6) 7
masker på hver side).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.

Garnmengde:
MERINOULL
Gråblå 6071: (350) 400 (450) 450
(500) 550 gram
Kitt 1015: (50) 100 (100) 100 (100)
100 gram
15

Ermer:
Legg opp (28) 32 (32) 32 (36) 36
masker med gråblå MERINOULL
og blå TWEED på strømpepinne nr
5½. Strikk 8 cm vrangbord rundt 2
rett, 2 vrang.
Skift til strømpepinne nr 6, strikk
glattstrikk, samtidig som det på
første omgang økes (5) 3 (3) 3 (1) 1
masker jevnt fordelt = (33) 35 (35)
35 (37) 37 masker. Sett et merke
rundt første maske på omgangen.
Strikk til arbeidet måler 10 cm. Øk 1
maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (5.) 4. (3.) 3.
(3.) 3. cm til i alt (47) 53 (57) 59 (59)
61 masker.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (9) 11 (11) 13 (13) 15 masker
midt under erme. Legg arbeidet til
side og strikk et erme til på samme
måte.
Bærestykke:
Sett delene inn på samme
rundpinne nr 6 = (187) 203 (219)
227 (235) 243 masker. Sett et
merke ved hver sammenføyning.
Strikk (2) 4 (4) 4 (4) 4 pinner
glattstrikk innenfor forkantmasker.
Fell til raglan ved hvert merke ved
å strikke 2 vridd rett sammen før
hvert merke og 2 rett sammen etter
hvert merke = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver pinne
ytterligere (1) 1 (1) 2 (3) 4 ganger,
slutt fra vrangsiden = (171) 187
(203) 203 (203) 203 masker.
Les hele neste avsnitt før det
strikkes videre.
Strikk
diagram
innenfor
5
forkantmasker i hver side og fell
som diagram viser.
OBS! Begynn og strikk jakken
høyere bak med forkortede rekker
ved pil som vist på diagram slik:
Strikk fra rettsiden til det gjenstår
(30) 36 (42) 42 (42) 42 masker,
vend, 1 kast, strikk til det gjenstår
(30) 36 (42) 42 (42) 42 masker i
den andre siden, vend, 1 kast.

Strikk til det gjenstår (40) 46 (52) 52
(52) 52 masker, vend, 1 kast, strikk
til det gjenstår (40) 46 (52) 52 (52)
52 masker i den andre siden, vend,
1 kast.
Strikk til det gjenstår (50) 56 (62) 62
(62) 62 masker, vend, 1 kast, strikk
til det gjenstår (50) 56 (62) 62 (62)
62 masker i den andre siden, vend,
1 kast. Strikk pinnen ut, samtidig
som kastene strikkes sammen med
neste maske for å unngå hull i
arbeidet.
Strikk diagram ferdig og det
gjenstår (91) 99 (107) 107 (107)
107 masker.
La maskene være på pinnen til
halskant.

Sy sammen under ermene.
Sy i trykknapper jevnt fordelt. Den
øverste midt i halskanten, den
nederste
ca
2½
cm
fra
oppleggskant.
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HULLJAKKEN
Damejakke med raglanfelling
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (91) 97 (104) 110 (116)
cm
Hel lengde: (71) 73 (75) 76 (78) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
MERINOULL (100 % merinoull, 50
gram = ca 105 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA,
DUO, MANDARIN MEDI
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys grå 5830: (500) 550 (600) 650
(700) gram
Tilbehør:
8 knapper

Montering:
Skift til rundpinne nr 5½, fortsett
med kitt MERINOULL og natur
SILK MOHAIR, strikk 1 pinne
tilbake, samtidig som det felles
jevnt fordelt til (84) 84 (88) 88 (88)
88 masker, det felles ikke over
forkantmaskene.
Strikk ca 2 cm vrangbord slik:
(1. pinne = rettsiden) 1 kantmaske,
2 rett, *2 vrang, 2 rett*, gjenta fra **, slutt med 1 kantmaske.
Fell av i vrangbord.

Veiledende pinner:
Rundpinne og strømpepinne nr 3½
og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
19 masker mønster og glattstrikk
på pinne nr 4 = 10 cm
Vrang glattstrikk:
Vrang på rettsiden,
vrangsiden
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rett

på

Kantmaske strikkes hele tiden
rett

For- og bakstykke:
Legg opp (171) 183 (195)
207 (219) masker på rundpinne nr
3½ og strikk 11 pinner 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 4.
Strikk fra rettsiden slik:
1 kantmaske, strikk diagram til det
gjenstår 3 masker, slutt med 2 rett
sammen, 1 kantmaske = (170) 182
(194) 206 (218) masker.
Sett et merke i hver side med (43)
46 (49) 52 (55) masker til hver
forstykke og (84) 90 (96) 102 (108)
masker til bakstykke.
Strikk med denne inndeling til
arbeidet måler ca 55 cm, slutt med
3. eller 7. omgang.
Fell 12 masker i hver side til
ermehull (= 6 masker på hver side
av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk
ermer.
Ermer:
Ermene strikkes i glattstrikk og
vrenges før sammenføyning.
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50)
masker på strømpepinne nr 3½ og
strikk 11 omganger vrangbord
rundt 1 vrang, 1 rett.
Sett et merke rundt første og siste
maske. Skift til strømpepinne nr 4
og strikk glattstrikk til arbeidet
måler 7 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (5½.) 5.
(4½.) 4. (3½.) cm til i alt (56) 60 (64)
68 (72) masker.
Strikk til erme måler ca 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 12 masker midt under erme
(merkemasker + 5 masker på hver
side). Vreng erme med vrangsiden
ut.
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

Raglanfelling:
Forsett med diagram på for- og
bakstykke, innenfor 1 kantmaske i
hver side, og vrang glattstrikk på
ermene.
Strikk ermene inn på for- og
bakstykke, samtidig som det
strikkes 2 masker rett sammen i
hver sammenføyning = (230) 250
(270) 290 (310) masker.
Sett et merke rundt 1 maske i hver
sammenføyning = 4 merkemasker,
som hele tiden strikkes rett.
Strikk 1 pinne.
OBS! Når det ikke er nok masker til
helt mønster, strikk mønster så
langt det er mulig, men pass på at
det hele tiden er 1 maske vrang på
hver side av merkemaskene.
Strikk for eksempel slik: Hvis det
ikke er nok til (1 kast, 1 maske rett
løs av, 2 rett sammen, trekk den
løse masken over, 1 kast), strikk (1
kast, 2 vrang sammen) før
merkemaske og (2 vrang sammen,
1 kast) etter merkemaske.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Strikk til 2 masker før merke, 2
vrang
sammen,
1
rett
(merkemaske), 2 vrang sammen =
8 masker felt.
Gjenta
fellingene
annenhver
omgang ytterligere (14) 16 (18) 20
(22) ganger = (110) 114 (118) 122
(126) masker.
Sett de ytterste (8) 8 (9) 10 (11)
maskene på en hjelpepinne til hals.
Fell ytterligere mot hals 3,2,1,1
masker i begynnelsen på hver
pinne,
samtidig
som
raglanfellingene
fortsetter
annenhver pinne 4 ganger til.
Sett de resterende (48) 52 (54) 56
(58) maskene på en pinnen til hals.

Montering:
Sy sammen under ermene.
Venstre forkant:
Strikk opp 1 maske i hver
maske/pinne, men hopp over hver
4. maske/pinne på rundpinne nr 3½
langs venstre forstykke, ca (163)
167 (171) 175 (179) masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 7 pinner vrangbord frem og
tilbake som nede på for- og
bakstykke.
Fell av i vrangbord.
Høyre forkant:
Strikk som venstre forkant, men
med 8 knapphull jevnt fordelt på 4.
pinne.
Det nederste ca 2 cm fra
oppleggskant, det øverste i
halskanten som strikkes til slutt.
Knapphull: Fell 2 masker som
legges opp igjen på neste pinne.
Halskant:
Ta med maskene fra hjelpepinnen
og strikk opp ca 1 maske i hver
maske/pinne på rundpinne nr 3½,
også langs forkantene, ca (109)
113 (117) 121 (125) masker.
Masketallet må være delelig med
2+1.
Strikk 11 pinner vrangbord som
langs forkanter. Strikk det siste
knapphullet på 6. pinne.
Sy i knapper.

Nr 13

SIKKSAKKCAPE
Cape med sikksakk mønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Erme til erme: Ca 128 cm
Hel lengde: Ca 59 cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål +
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter
oppgitt strikkefasthet.

Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 meter)
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnmengde:
SILK MOHAIR
Petrolium 7572: 200 gram
TYNN MERINOULL
Petrolium 7572: 50 gram
Veiledende pinner:
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:
25 masker mønster og 20 masker
glattstrikk på pinne nr 3½ = 10 cm
TIPS!
Tvinn trådene om hverandre på
hver pinne fra rettsiden, slik at
trådene følger med oppover i
arbeidet. Da blir nesten ingen
tråder å feste til slutt.
Kantmasker strikkes hele tiden
rett

Ponchoen strikkes frem og tilbake
fra erme til erme.
Legg opp 295 masker med SILK
MOHAIR på rundpinne nr 3½, og
strikk 9 pinner rett frem og tilbake =
5 riller.
Del arbeidet til åpning for hånd midt
på arbeidet med 148 masker til
forstykke og 147 masker til
bakstykke.
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Forstykke:
Strikk 4 kantmasker, strikk 143
masker mønster, slutt med 1
kantmaske.
Strikk i alt 44 pinner med denne
inndeling. La maskene være på
pinnen og strikk den andre delen
slik:

Del arbeidet til åpning for hånd
motsvarende første halvdel og slutt
med 5 riller over alle maskene.
Fell av.

Bakstykke:
Legg opp 1 ny maske i
begynnelsen
på
pinnen
til
kantmaske.
Strikk 1 kantmaske, 143 masker
mønster, slutt med 4 kantmasker.
Strikk i alt 44 pinner med denne
inndeling.
Strikk delene sammen, samtidig
som det strikkes 2 masker sammen
over ermehullet = 295 masker.
Strikk mønster ferdig innenfor 4
kantmasker i hver side, samtidig
som det på siste pinne fra
vrangsiden felles jevnt fordelt slik:
Strikk 4 kantmasker, 2 rett
sammen, *3 rett, 2 rett sammen*,
gjenta fra *-*, slutt med 4
kantmasker = 237 masker.
Strikk
glattstrikk
med
SILK
MOHAIR innenfor 4 kantmasker i
hver side til arbeidet måler ca 61
cm, målt fra oppleggskant, siste
pinne fra vrangsiden.
Strikk 10 pinner over alle maskene,
samtidig som det strikkes riller
over de første 119 maskene = 5
riller til forkant.
Fell forstykkets masker som legges
opp igjen på neste pinne. Sett et
merke her = midt på for- og
bakstykke.
Strikk den andre halvdelen
speilvendt fra merke og begynn
slik:
Strikk 5 riller over forstykkets
masker til forkant.
Strikk glattstrikk, samtidig som det
på siste pinne økes jevnt fordelt til
295 masker. Øk ved å ta opp
tråden mellom 2 masker og strikk
den vridd vrang slik:
Strikk 4 kantmasker, øk 1 maske, 4
vrang, øk 1 maske*, gjenta fra *-*,
slutt med 4 kantmasker = 295
masker.
Strikk diagram, men speilvendt,
begynn med 2 pinner i TYNN
MERINO.
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SIKKSAKKSKJERF
Skjerf med sikksakk mønster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
Ca 22 x 150 cm
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150 meter)
TYNN MERINOULL (100 %
merinoull, 50 gram = ca 175 meter)
Garnmengde:
TWEED
Rosa 4620: 100 gram
TYNN MERINOULL
Gammelrosa 4042: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundpinne nr 6
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

Strikkefasthet:
17 masker mønster på pinne nr 6 =
10 cm
Kantmasker strikkes hele tiden
rett

Legg opp 37 masker med 1 tråd i
hver kvalitet på rundpinne nr 6, og
strikk 1. pinne rett (= vrangsiden).
Strikk diagram frem og tilbake
innenfor 1 kantmaske i hver side til
arbeidet måler ca 150 cm, eller
ønsket lengde, slutt med 1 pinne
rett fra vrangsiden.
Fell løst av fra rettsiden.
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