MELKEKLØVEREN HAR HATT
ET LANGT OG KJÆRT LIV PÅ
NORSKE FROKOSTBORD.
TINE INTRODUSERTE DEM PÅ
MELKEKARTONGEN FØRSTE
GANG I 1968, OG DE SENERE
ÅRENE HAR IGJEN DEN
KARAKTERISTISKE KLØVEREN
PRYDET MELKEKARTONGENE.
FOR SELV OM MYE RUNDT OSS
HAR ENDRET SEG I LØPET AV
DE SISTE FEMTI ÅRENE, ER
SMAKEN AV ISKALD TINEMELK
FORTSATT DEN SAMME.
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MELKEGENSEREN
BARNEGENSER MED RUNDF E L L I NG / OP P S KRI F T: ANI TA B RAT H E T L AND

STØRRELSE
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
PLAGGETS MÅL
Overvidde: (62) 69 (71) 73 (80) 87 cm
Hel lengde: ca (36) 40 (44) 48 (50)
52 cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35) 40
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde.
Disse mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
GARN
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram
= ca 175 meter)
GARNMENGDE
Bunnfarge:
Lys kalk 2319: (150) 200 (200) 250
(300) 350 gram
Mønsterfarge:
Lettmelk 4516/Lettmelk 0,5 7025: 50
gram alle størrelser
GARNALTERNATIV
MINI ALPAKKA, 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.
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 på pinne nr 3 =
10 cm
FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp (168) 186 (192) 198 (216) 234
masker med bunnfarge på rundpinne
nr 2½ og strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3.
Strikk diagram A rundt, tell ut i fra
midt foran hvor diagrammet begynner.
Sett et merke i hver side med (84) 93
(96) 99 (108) 117 masker til hver del.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca
(21½) 25½ (30) 33 (34) 35 cm.
Størrelse (2) 4 år:
Strikk diagram B, tell ut i fra midt
foran hvor diagrammet begynner,
samtidig som det på siste omgang
felles 10 masker i hver side til ermehull

8

(= 5 masker på hver side av merkene).
Størrelse (6) 8 (10) 12 år:
Fell (10) 10 (12) 12 masker i hver side
til ermehull (= (5) 5 (6) 6 masker på
hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
ERMER
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) 54
masker med bunnfarge på
strømpepinne nr 2½, og strikk (3) 3
(3) 4 (4) 4 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3.
Sett et merke rundt første maske.
Strikk diagram A, tell ut i fra midt på
erme hvor diagrammet begynner.
Strikk glattstrikk med bunnfarge til
ermet måler 7 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene ca hver 2. cm til i alt
(62) 62 (68) 74 (78) 86 masker.
Strikk til ermet måler (21½) 24½ (29)
32 (35) 40 cm, eller ca (1½) 1½ (0) 0
(0) 0 før ønsket lengde.
Størrelse (2) 4 år:
Strikk diagram B, tell ut i fra midt på
erme hvor diagrammet begynner,
samtidig som det på siste omgang
felles 10 masker midt under erme
(= 5 masker før merke + merke + 4
masker etter merke).
Størrelse (6) 8 (10) 12 år
Fell (10) 10 (12) 12 masker midt under
erme (= (5) 5 (6) 6 masker før merke
+ merke + (4) 4 (5) 5 masker etter
merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.
RUNDFELLING
Sett ermene inn på for og bakstykke
= (252) 270 (288) 306 (324) 358
masker.
Strikk (0) 0 (0) 2 (5) 9 omganger
glattstrikk, samtidig som det på siste
omgang felles (0) 0 (0) 0 (0) 16
masker jevnt fordelt = (252) 270
(288) 306 (324) 342 masker.
Størrelse (6) 8 (10) 12 år:
Strikk diagram B, tell ut i fra midt
foran hvor diagrammet begynner.
Alle størrelser:
Strikk diagram C, tell ut i fra midt
foran hvor diagrammet begynner, og
fell slik diagrammet viser = (84) 90
(96) 102 (108) 114 masker.
La maskene være på pinnen til hals.
MONTERING
Sy sammen under ermene.

HALSKANT
Skift til liten rundpinne nr 2½, og
bunnfarge.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av vrangbord.

==(84)90(96)
(84)90(96)102(108)114 masker
102(108)114 masker
= (84)90(96)102(108)114 masker

==(112)120(128)
(112)120(128)136(144)152 masker
136(144)152 masker
= (140)150(160)170(180)190
(112)120(128)136(144)152 masker
masker
=
=(140)150(160)
170(180)190 masker
= (140)150(160)170(180)190 masker

==(168)180(192)
(168)180(192)204(216)228 masker
204(216)228 masker
= (168)180(192)204(216)228 masker
==(196)210(224)
(196)210(224)238(252)266 masker
238(252)266
= (196)210(224)238(252)266 masker
masker

C
C

==(224)240(256)
(224)240(256)272(288)304 masker
272(288)304
= (224)240(256)272(288)304 masker
masker

B
B
Midtforan
foran og
og midt
midt på
Midt
påerme
erme
Midt foran
og midt på erme
Gjenta
Gjenta
Midt foran og
midt på erme
Gjenta
MidtMidt
foran
og og
midt
foran
midt
på erme
på erme
BUNNFARGE
Bunnfarge

A

MØNSTERFARGE
Mønsterfarge
2
SAMMEN
2 RETT
rett sammen

A
Gjenta
Gjenta
Gjenta
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MELKEGENSEREN
DAMEGENSER / OP P S KRI F T: ANI TA B RAT H E T L AND

STØRRELSE
(S) M (L) XL (XXL)
PLAGGETS MÅl
Overvidde: (87) 93 (100) 107 (120) cm
Hel lengde: ca (56) 57 (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
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram
= ca 175 meter)
GARNMENGDE
Bunnfarge:
Helmelk 4218/Kalk 2319/Kalk 2319/
Lettmelk 4516: (300) 350 (400) 450
(500) gram
Mønsterfarge:
Kalk 2319/Helmelk 4218/Lettmelk
4516/Kalk 2319: 100 gram alle
størrelser
GARNALTERNATIV
MINI ALPAKKA, 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.
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 på pinne nr 3
= 10 cm
FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp (234) 252 (270) 288 (324)
masker med bunnfarge på rundpinne
nr 2½, og strikk (4) 4 (4) 5 (5) cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3.
Sett et merke i hver side med (117) 126
(135) 144 (162) masker til hver del.
Strikk diagram A rundt.
Strikk glattstrikk med bunnfargen til
arbeidet måler ca (38) 39 (39) 40
(40) cm.
Fell (8) 8 (8) 10 (12) masker i hver
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side til ermehull (= (4) 4 (4) 5 (6)
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.
ERMER
Legg opp (54) 56 (58) 60 (62) masker
med bunnfarge på strømpepinne
nr 2½, og strikk (4) 4 (4) 5 (5) cm
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til strømpepinne nr 3.
Sett et merke rundt første maske.
Strikk diagram A, tell ut fra midt på
erme hvor diagrammet begynner.
Strikk glattstrikk med bunnfargen til
ermet måler 7 cm.
Øk 1 maske på hver side av merke.
Gjenta økningene hver (2.) 2. (2.)
1½. (1½.) cm til i alt (88) 92 (98) 104
(106) masker.
Strikk til ermet måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (8) 8 (8) 10 (12) masker midt
under erme (= (4) 4 (4) 5 (6) masker
før merke + merke + (3) 3 (3) 4 (5)
masker etter merke).
Legg arbeidet til side og strikk et
erme til på samme måte.

masker jevnt fordelt
Fell (40)44(56)60(64)
(40)44(56)60(64)
= (128)132(136)140(144)
masker
jevnt fordelt masker
=(128)132(136)140(144)
masker

= =(168)176(192)200
(168)176(192)200(208) masker
(208) masker

= =(210)220(240)
(210)220(240)250(260) masker
250(260) masker

= =(252)264(288)
(252)264(288)300(312) masker

300(312) masker

==(294)308(336)350
(294)308(336)350(364) masker
(364) masker

B

==(336)352(384)
(336)352(384)400(416) masker
400(416) masker

RUNDFELLING
Sett ermene inn på for- og bakstykke
= (378) 404 (434) 456 (488) masker.
Strikk (1) 1 (4) 8 (15) omganger
glattstrikk med bunnfargen, samtidig
som det på siste omgang felles (0)
8 (2) 6 (20) masker jevnt fordelt =
(378) 396 (432) 450 (468) masker.
Strikk diagram B, tell ut i fra midt
foran hvor diagrammet begynner, og
fell slik diagrammet viser = (128) 132
(136) 140 (144) masker.
La maskene være på pinnen til hals.
MONTERING
Sy sammen under ermene.
Halskant:
Skift til liten rundpinne nr 2½, og
bunnfarge.
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.

Midt foran
foran
Midt
Gjenta
Gjenta
Midt på erme
Midt på erme

A
BUNNFARGE
Bunnfarge
MØNSTERFARGE
Mønsterfarge
2
SAMMEN
2 RETT
rett sammen

Gjenta
Gjenta

Begynn her
Begynn
her
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MELKEGENSEREN
H E R R E G E N S E R / O PPS K R I FT: A N I TA B R AT H E T LA N D

STØRRELSE
(S) M (L) XL (XXL) XXXL
PLAGGETS MÅL
Overvidde: (96) 101 (107) 119 (125)
131 cm
Hel lengde: (68) 69 (70) 71 (72) 73 cm
Ermelengde: (52) 53 (54) 54 (55) 55
cm, eller ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg,
kroppsmål + bevegelsesvidde.
Disse mål er beregnet etter oppgitt
strikkefasthet.
GARN
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50 gram
= ca 175 meter)
GARNMENGDE
Bunnfarge:
Kalk 2319: (450) 500 (550) 600
(650) 700 gram
Mønsterfarge:
Lettmelk 0,5 7025: 100 gram alle
størrelser
GARNALTERNATIV
MINI ALPAKKA, 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.
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 på pinne nr 3
= 10 cm
FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp (258) 274 (290) 322 (338)
354 masker med bunnfarge på
rundpinne nr 2½.
Strikk (5) 5 (5) 6 (6) 6 cm vrangbord
rundt 1 rett, 1 vrang.
Skift til rundpinne nr 3.
Sett et merke i hver side med (129)
137 (145) 161 (169) 177 masker til hver
del.
Strikk diagram A, begynn ved pil for
valgt størrelse i hver side.
Strikk glattstrikk med bunnfargen
til arbeidet måler ca (50) 51 (52) 53
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(54) 55 cm, eller ca 18 cm før ønsket
lengde.
Strikk diagram B, begynn ved pil for
valgt størrelse i hver side, samtidig
når arbeidet måler ca (61) 62 (63) 64
(65) 66 cm felles de midterste (27) 27
(29) 29 (31) 31 maskene på forstykke
til hals.
Strikk omgangen rundt, klipp av
tråden og begynn på ny i halsen.
Strikk frem og tilbake, samtidig
som det felles ytterligere 4,3,2,2,1,1,1
masker i begynnelsen av hver pinne
i hver side til hals = 14 masker felt i
hver side.
Strikk til arbeidet måler (68) 69 (70)
71 (72) 73 cm.
Fell av de resterende (203) 219 (233)
265 (279) 295 maskene.
ERMER
Legg opp (58) 60 (62) 64 (66) 68
masker med bunnfarge på
strømpepinne nr 2½.
Strikk (5) 5 (5) 6 (6) 6 cm vrangbord
rundt 1 rett, 1 vrang.
Strikk 1 omgang rett, samtidig som
det økes 10 masker jevnt fordelt
= (68) 70 (72) 74 (76) 78 masker.
Skift til strømpepinne nr 3.
Sett et merke rundt første maske.
Strikk diagram C, tell ut fra midt på
erme hvor diagrammet begynner.
Strikk glattstrikk til ermet måler 8 cm.
Øk 1 maske på hver side av merket.
Gjenta økningene hver 2. cm til i alt
(108) 114 (118) 120 (122) 124 masker,
samtidig når ermet måler (45) 46
(47) 47 (48) 48 cm, eller ca 7 cm før
ønsket lengde, strikkes diagram D.
Tell ut fra midt på ermet hvor
diagrammet begynner.
Strikk 1 omgang med bunnfarge.
Vreng erme og strikk 5 pinner
glattstrikk frem og tilbake til belegg.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

138 (140) 142 masker.
Strikk 8 cm vrangbord rundt 1 rett,
1 vrang.
Fell av i vrangbord.
Brett kanten dobbel mot vrangsiden
og sy til med skjulte sting.
Sy i ermene.
Sy til belegg over klippekant.
Se diagram A og B bakside.

Midt på
Midt
påerme
erme

D

C

Gjenta
Gjenta

BUNNFARGE
Bunnfarge
MØNSTERFARGE
Mønsterfarge

2 rett sammen

MONTERING
Sy tette maskinsømmer i hver side
tilsvarende ermets bredde.
Klipp opp mellom sømmene.
Sy sikksakksøm over klippekanten.
Sy sammen skuldrene.
Halskant:
Strikk opp 1 maske i hver maske/
pinne, men hopp over hver 4. maske/
pinne rundt halsen med bunnfarge på
rundpinne nr 2½, ca (132) 134 (136)
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FOTOGRAF: TRINE HISDAHL / STYLING-MAKE-UP: KRISTIN SOLLID / TRYKK: KAI HANSEN TRYKKERI

B

Midt foran
Midt
foran
Gjenta
Gjenta

(S)XL
M(XXL) (L)XXL
(L)XXXL
(S)XL M(XXL)
Begynn her

Begynn her

A

Gjenta
Gjenta

(S)XL
M(XXL) (L)XXXL
(S)XL M(XXL)
(L)XXL
Begynn her

Begynn her

FORHANDLER

Postboks 143, 4301 SANDNES, NORGE +47 51 60 86 00
DANMARK +45 49 76 39 69, SVERIGE +46(0) 31-797 12 12
post@sandnesgarn.no. sandnesgarn.no
Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest
Oppskrifter selges kun med garn/garnalternativ i heftet fra
Sandnes Garn, til et helt plagg.
ER ET REGISTRERT VAREMERKE FOR TINE SA.

