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DIY

Logo liten

12 mm

Pay-off liten
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I DENNE KOLLEKSJONEN VIL
SANDNES GARN SAMMEN MED LENE
HOLME SAMSØE INSPIRERE DEG TIL
GLEDEN VED Å SKAPE.
I denne kolleksjonen vil Sandnes Garn
sammen med Lene Holme Samsøe
inspirere deg til gleden ved å skape. Det
frie og kreative DIY-universet speiler
høstens trender, samtidig som plaggene

er tidløse nok til at du vil elske dem
langt inn i fremtiden. Det meste er
strikket på tykkere pinne. Velg, vrak,
juster lengder og finn farger – og skap
plagget akkurat slik du vil.
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er den nye
yoga!
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GARN: SOFT ALPAKKA
MINI ALPAKKA
7
Modell 1 •••

Hefte
14 | 10

1413
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Design: Annelise Bjerkely

5

MODELL 4
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Design: Lene Holme Samsøe

GARN: FRITIDSGARN
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Design: Lene Holme Samsøe

GARN: ALFA
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Design: Lene Holme Samsøe

GARN: TWEED
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GARN: ALFA
KITTEN MOHAIR
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GARN: TWEED
ALPAKKA SILKE
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Design: Lene Holme Samsøe

Do it
yourself
GARN: MYK
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GARN: FRITIDSGARN
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GARN: EASY
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Design: Lene Holme Samsøe
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Design: Lene Holme Samsøe

Made by
me!
GARN: ALFA
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24 Design: Lene Holme Samsøe

Knit your
style
GARN: FRITIDSGARN
SILK MOHAIR
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26 Design: Lene Holme Samsøe

GARN: SILK MOHAIR
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GARN: EASY
SILK MOHAIR
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30 Design: Lene Holme Samsøe
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Art direction: Anya Aasebø. Foto: Morten Qvale. Stylist: Petra Middelthon. Hår og make up: Stine Raastad. Assisten: Stine Raastad. Modell: Margarita Lazo. Trykk: Gunnarshaug
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Nr 1
Flettejakke med lommer
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Overvidde: ca 120 cm
Hel lengde: 85 cm
Ermelengde: 45 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnmengde:
SOFT ALPAKKA
Hvit 1002: 550 gram
MINI ALPAKKA
Natur 1012: 400 gram

Bakstykke:
Legg opp 93 m på rundp nr 7 med
1 tråd av hver kvalitet. Strikk 4 cm
vr-bord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Strikk diagram C til arb måler 85
cm.
Fell av.
Høyre forstykke:
Legg opp 49 m på rundp nr 7 med
1 tråd av hver kvalitet. Strikk 4 cm
vr-bord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Strikk diagram A til arb måler 75
cm. Fell 10 m i høyre side til hals.
Fell ytterligere mot hals 1 m
annenhver p i alt 5 ggr.
Strikk til arb måler 85 cm.
Fell av 34 skulderm.
Venstre forstykke:
Strikk som høyre forstykke, men
speilvendt.

Tilbehør:
6 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½ og 7
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk med 1 tråd av hver
kvalitet på p nr 7 = 10 cm
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Ermer:
Legg opp 35 m på rundp nr 7 med
1 tråd av hver kvalitet. Strikk 4 cm
vr-bord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Strikk diagram B, samtidig som
det økes 1 m i hver side hver 6. p i
alt 14 ggr = 63 m. De nye m
strikkes i glattstrikk.
Strikk til ermet måler 45 cm, eller
ønsket lengde. Fell av.
Strikk et erme til samme måte.
Montering:
Sy sm under ermene.
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Sy sm forstykket til bakstykket,
men la det være en åpning på ca
15 cm til lomme, 24 cm fra
nederste kant.

Venstre forkant:
Strikk opp 83 m på rundp nr 7 med
1 tråd av hver kvalitet langs
venstre forkant. Strikk 4 cm vrbord frem og tilbake *1 r, 1 vr*,
gjenta fra *-* slutt med 1 r.
Fell av med r og vr m.
Strikk på samme måte langs høyre
forkant, men med 6 knapphull
jevnt fordelt.
Den nederste ca 7 cm fra kanten,
den øverste rett før halskanten.
Knapphull: Strikk 2 m sm, 1 kast.

Nr 2

Pulsvarmere

Hals

Størrelse:
One size

Halskant:
Strikk opp 77 m på rundp nr 7 med
1 tråd av hver kvalitet langs
halsen.
Strikk 4 cm vr-bord frem og tilbake
*1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* slutt med 1 r.
Fell av med r og vr m.
Lommepose:
Strikk opp 30 m fra r-siden av
lommeåpningen
med
MINI
ALPAKKA på p nr 3½. Strikk ca 18
cm glattstrikk frem og tilbake. Fell
av.
Strikk opp fra r-siden av motsatt
side av lommeåpningen på
samme måte. Fell av og sy delene
sammen.
Strikk en lik lommepose på den
andre siden.
Sy i knapper.

Garnmengde:
FRITIDSGARN
Naturmelert 2641: 100 gram
ALPAKKA
Cerise 4308: 100 gram
Plomme 4554: 100 gram

Størrelse:
One size
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)

Veiledende pinner:
Rundp nr 9
Strikkefasthet:
11 m i vr-bordstrikk på p nr 9 = 10
cm

Legg opp 40 m med 1 tråd av hver
farge på rundp nr 9.
Strikk vr-bord slik:
1. p: Ta 1 m r løs av, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 r.
2. p: Ta 1 m vr løs av, *2 vr, 2 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 vr.
Gjenta 1.-2. p til arb måler 64 cm.
Fell av.
Mask eller sy sm kantene.

Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
FRITIDSGARN
Naturmelert 2641: 50 gram
ALPAKKA
Cerise 4308: 50 gram
Plomme 4554: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 9
Strikkefasthet:
11 m vr-bordstrikk på p nr 9 = 10
cm
Høyre og venstre pulsvarmere
strikkes like.

Legg opp 20 m med 1 tråd av hver
farge på strømpep nr 9.
Strikk vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Strikk til arb måler 20 cm.
Fell 2 m til tommel i beg av omg,
som legges opp igjen på neste
omg.
Strikk til arb måler 27 cm.
Fell løst av med r og vr m.
Tommel:
Strikk
opp
6
m
rundt
tommelåpningen med 1 tråd av
hver farge på p nr 9, og strikk 2 cm
glattstrikk rundt.
Fell løst av.
Strikk en pulsvarmere
samme måte.
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Nr 3
Oversize raglangenser
Størrelse:
(S-M) M-L (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (109) 118 (128) cm
Hel lengde: (70) 71 (72) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
ALFA (94 % ull, 6 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Mørk gråmelert 1053: (700) 800
(850) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 6 og 7
Strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (156) 172 (184) m på
rundp nr 6, og strikk 6 cm vr-bord
rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 7. Strikk
glattstrikk, samtidig som det på
første omg felles jevnt fordelt til
(142) 154 (166) m.
Sett et merke i hver side med (71)
77 (83) m til hver del.
Strikk glattstrikk til arb måler 45
cm.
Fell (4) 4 (6) m i hver side til
ermehull (= (2) 2 (3) m på hver
side av merkene).
Legg arb til side, og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (40) 44 (44) m på
strømpep nr 6, og strikk 10 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr. Skift til
strømpep nr 7. Strikk glattstrikk,
samtidig som det på 1. omg felles
jevnt fordelt til (34) 37 (37) m.
Sett et merke midt under erme.
Strikk glattstrikk, samtidig som
det økes 1 m på hver side av
merke når arb måler 15 cm.
Gjenta økningene hver (5.) 5. (4.)
cm til i alt (48) 51 (53) m.

Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (4) 4 (6) m under ermet (= (2)
2 (3) m på hver side av merke).
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett alle delene inn på rundp nr 7
= (222) 240 (248) m.
Strikk 1 omg r, samtidig som det
strikkes 2 m vr sm ved hver
sammenføyning = 4 merkem.
Sett et merke rundt merkem, som
strikkes hele tiden vr.
Beg med merkem i høyre side på
bakstykke.
Strikk 2 omg glattstrikk med 5 m
vr-bord ved hver merkem slik: 1 vr,
1 r, 1 vr (= merkem), 1 r, 1 vr.
Fell til raglan på hver side av
merkem slik:
1. omg: *1 vr (= merkem), 1 r, 1
vr, 2 r sm, strikk r til det gjenstår 4
m før neste merkem, ta 1 r løs av,
1 r, trekk den løse m over, 1 vr, 1
r*, gjenta fra *-* omg rundt = 8 m
felt.
2. omg: Strikk som m viser.
3. omg: Strikk *1 vr (= merkem), 1
r, 1 vr, 2 r sm, strikk r til det
gjenstår 4 m før merkem, ta 1 r løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 1 vr,
1 r, 1 vr (merkem), 1 r, 1 vr, strikk r
til det gjenstår 2 m før merkem, 1
vr, 1 r*, gjenta fra *-* omg rundt =
1 m felt i hver side på for- og
bakstykke, ikke på ermene.
4. omg: Strikk som m viser.
Gjenta 1. – 4. omg, til det er felt i
alt (20) 22 (23) ggr over
bakstykkets m.
Sett de midterste (9) 9 (11) m på
forstykke på en hj.p til hals, og
strikk til omg beg. Klipp av tråden,
og beg på ny ved halsen.
Strikk videre frem og tilbake.
Gjenta 1. og 2. omg/p (fell til
raglan
på
erme,
forog
bakstykke), samtidig som det
felles 1 m i beg på hver p mot
hals, til det er felt i alt (23) 25 (26)
ggr over bakstykkets m.
La m være på p til hals.
Montering:
Sy sm under ermene.
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Halskant:
Beg med m før merke i venstre
side på forstykke.
Strikk opp ca (69) 69 (71) m på p
nr 6, inkl m på hj.p langs halsen,
strikk ev 2 m sm for at vr-borden
skal passe over de 5 m vr-bord
ved hver raglan, og legg opp 5 nye
m på slutten av p til underfald.
Strikk 10 cm vr-bord frem og
tilbake 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Sy underfaldet til med skjulte sting
på vr-siden, se foto.

Nr 4
Genser i halvpatent
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (104) 107 (115) 122
cm
Hel lengde: (64) 65 (66) 67 cm
Ermelengde: 51 cm + oppbrett
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnmengde:
Grå 1054: (250) 300 (300) 350
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½ og 6
Liten rundp nr 5 til halskant
Strikkefasthet:
11 m halvpatent på p nr 5½ = 10
cm
Patentm:
Strikk 1 m r i underliggende m (=
strikk i m fra forrige p, og masken
over rakner)

Omvendt halvpatent:
1. p: (= vr-siden) 1 kantm, 1 vr, *1
r, 1 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 1 kantm.
2. p: Strikk r.
3. p: 1 kantm, 1 vr, *1 patentm, 1
vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Gjenta 2. – 3. p.
Første og siste m er kantm og
strekkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (59) 61 (65) 69 m på
rundp nr 5½, og strikk omvendt
halvpatent frem og tilbake til arb
måler 45 cm.
Fell 4 m i hver side til ermehull =
(51) 53 (57) 61 m.
Fell ytterligere til ermehull i hver
side fra r-siden slik:
Strikk 3 r, ta 1 r løs av, 2 r sm,
trekk den løse m over, strikk til det
gjenstår 6 m, strikk 3 r sm, 3 r.
Gjenta fellingene annenhver p
ytterligere (1) 1 (1) 2 ggr = (43) 45
(49) 49 m.
Strikk til ermehullet måler (17) 18
(19) 20 cm.
Sett de midterste (23) 25 (25) 25
m på en hj.p til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermesiden
(2,3,2,3)
2,3,2,3
(3,3,3,3) 3,3,3,3 m.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykke
til arb måler 39 cm. Fell til
ermehull som på bakstykket = (43)
45 (49) 49 m.
Strikk til ermehullet måler (9) 10
(11) 12 cm. Sett de midterste (7) 9
(9) 9 m på en hj.p til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Venstre side:
Fell ytterligere mot hals annenhver
p fra r-siden i alt 4 ggr slik:
Strikk r til det gjenstår 6 m, strikk 3
r sm, 3 r = (10) 10 (12) 12 m.
Strikk til ermehullet måler (17) 18
(19) 20 cm.

Skråfell til skulder som på
bakstykke.
Høyre side:
Strikk som venstre side, men
speilvendt. Fell mot hals slik:
Strikk 3 r, ta 1 m r løs av, 2 r sm,
trekk den løse m over, strikk r p ut.
Ermer:
Legg opp (27) 27 (29) 31 m på
rundp nr 6, og strikk 16 cm
omvendt halvpatent frem og
tilbake.
Skift til rundp nr 5½, og strikk
omvendt halvpatent til arb måler
30 cm.
Øk 1 m innenfor 1 kantm i hver
side. Gjenta økningene hver (7.) 6.
(5.) 5. cm i alt (5) 6 (7) 7 ggr = (37)
39 (43) 45 m.
Strikk til arb måler 67 cm, eller
ønsket lengde.
Fell (3) 4 (5) 5 m i hver side til
ermehull = (31) 31 (33) 35 m.
Fell ytterligere til ermehull i hver
side fra r-siden slik:
Strikk 3 r, ta 1 r løs av, 2 r sm,
trekk den løse m over, strikk til det
gjenstår 6 m, strikk 3 r sm, 3 r.
Gjenta fellingene hver 6. p i alt 4
ggr = (15) 15 (17) 19 m.
Fell til slutt 1 m i beg på hver p til
det gjenstår (9) 9 (9) 11 m.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (66) 70 (70) 70 m
rundt halsen, inkl m på hj.p på
rundp nr 5.
Strikk 5 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Brett kanten dobbel mot vr-siden,
og sy til med skjulte sting.
Sy sm i sidene, men la det gjenstå
en åpning tilsvarende ermets
bredde øverst, og la det gjenstå ca
12 cm fra oppleggskant på
bakstykke, og ca 6 cm på
forstykke til splitt.
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Sy sm under ermene, men de
nederste 16 cm sys med sømmen
på r-siden, da kanten skal brettes
utover.
Sy gjerne oppbrettskanten til med
et par sting over og under erme.
Sy i ermene.

Nr 5
Lang jakke med riller og
lommer
Størrelse:
(S-M) M-L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (120) 128 (136) cm
Hel lengde: (73) 74 (75) cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
ALFA (94 % ull, 6 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
ALFA:
Koks 1088: (650) 700 (750) gram
KITTEN:
Koks 1076: (250) 300 (300) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 9 og 10
Rundp nr 4 til lommer og belegg
langs forkanter
Tilbehør:
5 store trykknapper
Strikkefasthet:
10 m glattstrikk på p nr 10 med 1
tråd i hver kvalitet = 10 cm
19 m glattstrikk med 1 tråd kitten
på p nr 4 = 10 cm
Rillemønster frem og tilbake:
1. – 3. p: (1. p = r-siden) Strikk r.
4. – 6. p: Strikk vr.
Gjenta 1. – 6. p i alt 3 ggr, slutt
med 1. – 2. p = 20 p (7 riller), og
arb måler ca 11 cm.

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Strikk til det gjenstår 4 m, ta 1 m r
løs av, 1 r, trekk den løse m over,
2 r.

For- og bakstykke:
Legg opp (123) 131 (139) m med
1 tråd i hver kvalitet på rundp nr 9.
Strikk 4 cm vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 1 vr,
*1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt
med 1 kantm, slutt fra vr-siden.
Skift til rundp nr 10.
Strikk
vekselvis
*20
p
rillemønster, og ca 14 cm
glattstrikk innenfor 1 kantm i hver
side, og arb måler ca 25 cm, målt
fra første rille i rillemønstret*.
Gjenta fra *-* hele arb, samtidig
når arb måler 17 cm, deles arb til
lommer slik:
Del arb i hver side med (32) 34
(36) m til hvert forstykke, og (59)
63 (67) m til bakstykke, og strikk
hver del for seg slik:
Strikk 18 cm frem og tilbake,
innenfor 1 kantm i hver side.
Sett delene inn på samme p, og
strikk som før til arb måler 51 cm.
Del arb i sidene til ermehull, og
strikk hver del ferdig for seg.

Høyre forstykke:
= (32) 34 (36) m.
Strikk som venstre forstykke, men
speilvendt.
Fell til hals slik: Strikk 2 r, 2 r sm,
strikk p ut.

Bakstykke:
= (59) 63 (67) m.
Strikk til ermehullet måler (17) 18
(19) cm.
Sett de midterste 23 m på en hj.p
til nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermesiden
(4,5,4,5)
5,5,5,5
(5,6,5,6) m.
Venstre forstykke:
= (32) 34 (36) m.
Strikk til ermehullet måler (14) 15
(16) cm.
Fell 1 m mot hals, og sett
ytterligere 9 m mot hals på en hj.p.
Skråfell til skulder i ermesiden ved
samme lengde og likt som på
bakstykke, samtidig som det
felles
ytterligere
mot
hals
annenhver p slik:

Ermer:
Legg opp (24) 24 (26) m med 1
tråd i hver kvalitet på rundp nr 9,
og strikk 4 cm vr-bord frem og
tilbake 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 10.
Strikk rillemønster og glattstrikk
med samme inndeling som på forog bakstykke hele arb, samtidig
når arb måler (15) 10 (10) cm,
økes det 1 m innenfor 1 kantm i
hver side. Øk ved å ta opp tråden
mellom 2 m og strikk den vridd r.
Gjenta økningene hver 5. cm i alt
(6) 7 (7) ggr = (36) 38 (40) m.
Strikk til ermet måler 46 cm, eller
ønsket lengde.
Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Lommeposer:
Strikk opp 35 m med 1 tråd
KITTEN på p nr 4 langs den ene
siden av lommeåpningen.
Strikk 14 cm glattstrikk frem og
tilbake. Fell av.
Strikk på samme måte langs den
andre siden.
Sy sm lommeposen.
Strikk den anden lommeposen på
samme måte.
Forkanter:
Strikk opp ca 19 m pr 10 cm med
1 tråd KITTEN på rundp nr 4,
(innenfor 1 kantm) langs den ene
forkanten, ikke langs vr-bord.
Strikk 3 cm glattstrikk frem og
tilbake. Fell av.
Strikk kant langs den andre siden
på samme måte.
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Sy kantene til på vr-siden med
skjulte sting.
Halskant:
Strikk opp ca 71 m, inkl m på hj.p
langs halsen med 1 tråd i hver
kvalitet på rundp nr 9.
Strikk 3 p vr-bord frem og tilbake 1
r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Sy i ermene.
Sy sm ermene og sy sm i sidene.
Sy i trykknapper.

Nr 6
Oversize genser med
flettemønster og
perlestrikk
Størrelse:
(XS-S) M-L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (134) 140 (146) cm
Hel lengde: (56) 56 (57) cm
Ermelengde: 34 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnmengde:
TWEED
Lys beige 2544: (300) 350 (350)
gram
ALPAKKA SILKE
Hvit 1002: (200) 250 (250) gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 6 og 7
Liten rundp nr 6 (40 cm)
Strikkefasthet:
13 m perlestrikk på p nr 7 med 1
tråd av hver kvalitet = 10 cm

Perlestrikk:
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*
p ut.
2. p: Strikk som m viser.
3. p: Strikk r over vr, og vr over r.
4. p: Strikk som m viser.
Gjenta 1.-4. p.

Bakstykke:
Legg opp (90) 94 (98) m med en
tråd i hver kvalitet på rundp nr 6.
Strikk ca (3) 3½ (4) cm vr-bord
frem og tilbake slik:
(1. p = vr-siden)
2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-* p ut.
Skift til rundp nr 7 og strikk
perlestrikk, samtidig som det på
første p felles jevnt fordelt til (81)
85 (89) m.

Når arb måler 8 cm økes det 1 m i
hver side. Gjenta økningene hver
8. cm i alt 3 ggr = (87) 91 (95) m.
Strikk til arb måler 36 cm.
Legg opp 4 nye m i hver side =
(95) 99 (103) m.
Sett et merke i hver side =
ermemerke.
Strikk til arb måler (15) 15 (16) cm,
målt fra ermemerket.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermesiden (5,5,6,6,6,6) 6,6,6,6,6,6
(6,6,6,6,6,7) m.
La de resterende (27) 27 (29) m
være på p til nakke.
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Forstykke:
Legg opp (90) 94 (98) m på rundp
nr 6. Strikk vr-bord som på
bakstykket, samtidig som det på
siste p felles jevnt fordelt til (81) 85
(89) m.
Skift til rundp nr 7 og strikk
mønster slik: (11) 13 (15) m
perlestrikk, 59 m diagram, (11)
13 15 m perlestrikk.
Etter første p i diagrammet er det
(91) 95 (99) m på p.
Strikk med denne inndeling,
samtidig når arb måler 8 cm økes
det 1 m i hver side. Gjenta
økningen hver 8. cm i alt 3 ggr =
(97) 101 (105) m.
Når arb måler 36 cm legges det
opp 4 m i hver side.
Sett et merke i hver side =
ermemerke.

Strikk til arb måler (12) 12 (13) cm,
målt fra ermemerket. Sett de
midterste (17) 17 (19) m på en hj.p
til hals, og strikk hver side ferdig
for seg. Fell ytterligere mot hals
annenhver p 3,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (15) 15 (16) cm,
målt fra ermemerket.
Skråfell til skulder som på
bakstykket, men strikk 2 m sm 2
ganger over flettene, samtidig
som det felles av.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Sy sm skuldrene.
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p på rundp nr
7 mellom ermemerkene = (43) 43
(45) m. Strikk perlestrikk frem og
tilbake.
Når erme måler 6 cm, felles det 1
m i hver side.
Gjenta fellingen hver 6. cm i alt 4
ggr = (35) 35 (37) m.
Strikk til erme måler 30 cm, eller 4
cm før ønsket lengde.
Skift til rundp nr 6 og strikk 4 cm
vr-bord, samtidig som det på
første p økes jevnt fordelt til 38 m i
alle str.
Fell av med r og vr m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm i siden og under ermene
kant i kant.
Halskant:
Ta med m fra hj.p og strikk opp ca
1 m i hver m/p, men hopp over
hver 4. m/p langs halsen på rundp
nr 6 ca (80) 80 (84) m.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 12 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

Nr 7
Lang jakke
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Overvidde: 130 cm
Hel lengde: 80 cm
Ermelengde: 45 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
MYK (48 % baby Alpakkaull, 30%
merinoull, 22 % polyamid, 50 gram
= ca 110 meter)
Garnmengde:
Koks 1088: 450 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p 7 = 10 cm
For- og bakstykke:
Legg opp 154 m på rundp nr 7, og
strikk frem og tilbake slik:
1. p: (= r-siden) Strikk 3 r, 26 vr, 2
r (sett et merke rundt m = 2
merkem), 45 vr, 2 r (= midt bak),
45 vr, 2 r (sett et merke rundt m =
merkem), 26 vr, 3 r.
2. p: Strikk 3 vr, strikk videre r
over r, vr over vr, slutt med 3 vr.
3. p: Strikk 1 r, ta 2 m løs av med
tråden bak arb, strikk som m viser
til det gjenstår 3 m, ta 2 m løs av
med tråden bak arb, 1 r.
Gjenta 2. – 3. p til arb måler 10
cm.
Øk og skrå arb fra r-siden slik:
Strikk til merkem, sett 2 m på en
hj.p foran arb, strikk (1 vr og 1
vridd vr) i neste m, strikk m fra hj.p
r, strikk til 1 m før neste merkem,
sett 1 m på hj.p bak arb, strikk 2
m, strikk (1 vr og 1 vridd vr) i m på
hj.p, strikk p ut = 2 m økt.
Gjenta økningene hver 10. p i alt
10 ggr = 174 m.
Strikk til arb måler 60 cm.
Fell merkem i hver side, og strikk
hver del ferdig for seg.
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Bakstykke:
= 72 m.
Strikk til ermehullet måler 15 cm.
Skråfell til skulder i beg på hver p
4,4,4,4 m = 16 m felt i hver side.
Fell de midterste 24 m til nakke,
og strikk hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder ytterligere 4,4 m
i hver side.
Forstykker:
= 49 m.
Strikk til ermehullet måler 15 cm.
Skråfell til skulder i ermesiden
4,4,4,4,4,4 m.
Fell de resterende 25 m.
Ermer:
Ermene strikkes rundt i glattstrikk,
og vrenges ved montering.
Legg opp 32 m på p nr 7. Strikk
glattstrikk rundt til arb måler 12
cm. Sett et merke rundt første og
siste m = merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver 10. cm i alt
4 ggr = 40 m.
Strikk til arb måler 45 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 8 m under erme (= merkem og
3 m på hver side).
Strikk videre frem og tilbake og fell
til ermetopp slik:
1 r, 2 r sm, strikk til det gjenstår 3
m, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 1 r.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
6 ggr.
Fell 2 m i beg på de neste 8 p.
Fell de resterende 4 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Jakken sys sm med vr-siden ut.
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene med vr-siden ut.

Nr 8

Nr 9

Lue

Kort genser med rund
hals

Størrelse:
One size
Garn:
ALPAKKA
SILKE
(70
%
babyalpakka, 30 % silke, 50 gram
= ca 200 meter)
Garnalternativ:
MINI
ALPAKKA,
MANDARIN
PETIT, MINI DUETT, SISU
NB! Velger du et annet
garnalternativ, sjekk løpelengde
Garnmengde:
Lys gråmelert 1042: 50 gram
Veiledende pinner:
Liten rundp og strømpep nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Legg opp 128 m med lys gråmelert
på rundp nr 3, og strikk til arb
måler 24 cm fra rullekant.
Skift til strømpep nr 3.
Fell slik:
1. omg: *Ta 1 m løs av p, 1 r,
trekk den løse m over, strikk 28 r,
2 r sm*, gjenta fra *-* p ut, i alt 4
ggr.
2. omg: Strikk r p ut.
Gjenta 1.-2. omg, men med 2 m
mindre mellom fellingene for hver
fellingsomg til det gjenstår 24 m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m, og fest den godt.

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (92) 98 (103) 111 (117)
cm
Hel lengde: (46) 48 (50) 52 (54)
cm
Ermelengde: (42) 42 (43) 43 (44)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
MYK (48% baby alpakka, 30%
merinoull, 22% polyamid, 50 gram
= ca 110 meter)
Garnmengde:
Mørk gråmelert 1053: (250) 300
(350) 350 (400) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 7
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk på p nr 7 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (132) 140 (148) 156
(168) m på rundp nr 7, og strikk 5
cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det felles (12) 12 (14) 12 (16)
m jevnt fordelt = (120) 128 (134)
144 (152) m.
Sett et merke i hver side med (60)
64 (67) 72 (76) m til hver del.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler (27) 28 (29) 30 (31) cm.
Fell 6 m i hver side til ermehull (=
3 m på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (54) 58 (61) 66 (70) m.
Fell ytterligere til ermehull i hver
side annenhver p (2,1,1,1) 2,1,1,1
(2,1,1,1,1) 2,1,1,1,1 (2,2,1,1,1) m
= (44) 48 (49) 54 (56) m.
Strikk til ermehullet måler (17) 18
(19) 20 (21) cm. Sett de midterste
(16) 16 (17) 18 (20) m på en hj.p til
nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
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Fell videre mot nakke annenhver p
2,1 m. Strikk til arb måler (46) 48
(50) 52 (54) cm.
Fell av de resterende (11) 13 (13)
15 (15) skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Forstykke:
= (54) 58 (61) 66 (70) m.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke.
Strikk til ermehullet måler (13) 14
(14) 15 (16) cm. Sett de midterste
(6) 6 (7) 8 (10) m på en hj.p til
hals, og strikk hver side ferdig for
seg.
Fell videre mot hals annenhver p
3,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (46) 48 (50) 52
(54) cm.
Fell av de resterende (11) 13 (13)
15 (15) skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (24) 24 (28) 28 (28) m
på strømpep nr 7, og strikk 5 cm
vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Sett et merke rundt første og siste
m (= merkem). Strikk glattstrikk
rundt, samtidig som det økes 1 m
på hver side av merkem hver (9.)
9. (12.) 12. (9.) cm i alt (4) 4 (3) 3
(4) ggr = (32) 32 (34) 34 (36) m.
Strikk til arb måler (42) 42 (43) 43
(44) cm, eller ønsket lengde.
Fell 6 m midt under erme, og strikk
videre frem og tilbake. Fell deretter
2 m i hver side. *Neste p (r-siden):
1 r, 2 r sm, strikk til det gjenstår 3
m, ta 1 r løs av, 1 r, trekk den løse
m over, 1 r. Strikk 3 p glattstrikk*.
Gjenta fra *-* i alt 4 ggr. Fell
deretter i hver side annenhver p
(2) 2 (1,2) 1,1,1 (1,1,2) m.
Fell av de resterende 10 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p, og ta med
m fra hj.p.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 1 omg glattstrikk rundt,
videre 3 cm vr-bord 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

Nr 10
Jakke med hullmønster
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (89) 97 (105) 113 cm
Hel lengde: (75) 76 (77) 78 cm
Ermelengde: 46 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
Garnmengde:
Pudderrosa 2622: (550) 600 (700)
750 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5 og 6
Tilbehør:
5 knapper
Strikkefasthet:
15 m mønster på p nr 6 = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

For- og bakstykke:
Legg opp (133) 145 (157) 169 m
på rundp nr 6.
Strikk 7 cm vr-bord frem og tilbake
slik:
(1. p = vr-siden): 1 kantm, 1 vr, *1
r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
slik: Strikk (33) 36 (39) 42 m (=
forstykke), 1 merkem, (65) 71 (77)
83 m (= bakstykke), 1 merkem,
(33) 36 (39) 42 m (= forstykke).
Strikk diagram innenfor 1 kantm i
hver side til arb måler (38) 39 (38)
39 cm.
Fell til v-hals ved forkantene slik:
1 kantm, 1 r løs av, 1 r, trekk den
løse m over.
OBS! Der det kun er 2 m
hullmønster etter felling, strikk 2 r
sm, 1 kast.

Strikk til det gjenstår 3 m, 2 r sm, 1
kantm.
OBS! Der det kun er 2 m
hullmønster før felling, strikkes 1
kast, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk den
løse m over.
Gjenta fellingene hver 6. p i alt
(12) 12 (13) 13 ggr, samtidig som
det deles til ermehull når arb måler
54 cm. Fell merke-m, og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (65) 71 (77) 83 m
Strikk diagram og fell til ermehull
fra r-siden på samme måte som
det ble felt til forkanter på for- og
bakstykke.
Gjenta
fellingene
annenhver p i alt (6) 7 (8) 9 ggr =
(53) 57 (61) 65 m.
Strikk til ermehullet måler (19) 20
(21) 22 cm. Sett de midterste (23)
23 (25) 25 m på en hj.p til nakke
og strikk hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermesiden (5,5,5) 5,6,6 (6,6,6)
6,7,7 m.
Forstykker:
Fell til ermehull i siden som på
bakstykket. Etter alle fellingene til
v-hals er det (15) 17 (18) 20 m.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som på bakstykket.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (37) 37 (43) 43 m på
rundp nr 6, og strikk 7 cm vr-bord
frem og tilbake som på for- og
bakstykke.
Strikk diagram innenfor 1 kantm i
hver side til arb måler 14 cm. Øk 1
m innenfor 1 kantm i hver side.
Gjenta økningene hver (7.) 5. (6.)
5. cm i alt (5) 7 (6) 7 ggr = (47) 51
(55) 57 m.
Strikk til arb måler 46 cm, eller
ønsket lengde.
Fell til ermetopp i hver side
annenhver p (3,2,2,1,1,1,1,2,3,4)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(3,3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
3,3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,4 m.
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OBS!
Der det kun er 2 m hullmønster,
strikkes det på samme måte som
på for- og bakstykke.
Fell av de resterende (7) 7 (9) 11
m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
For- og halskant:
Strikk opp ca (54) 56 (54) 56 m
langs hver forkant, ca (56) 56 (59)
59 m langs v-hals på hvert
forstykke, og ca (34) 34 (36) 36 m
langs nakken (inkl m på hj.p) på
rundp nr 5.
Strikk 7 p vr-bord frem og tilbake 1
vr, 1 r, samtidig som det på 3. p
strikkes 5 knapphull jevnt fordelt
langs høyre forkant. Det nederste
2 cm fra kanten, det øverste der vhalsen beg.
Knapphull: Fell 3 m, som legges
opp igjen på neste p.
Fell av med r og vr m.
Sy sm ermene og sy i ermene.
Sy i knapper.

Nr 11

Nr 12

Stripete skjerf

Raglangenser

Størrelse:
One size

Størrelse:
(S) M (L) XL

Plaggets mål:
18 x 200 cm

Plaggets mål:
Overvidde: (93) 100 (110) 117 cm
Hel lengde: (55) 56 (57) 58 cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde

Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
Garnmengde:
Svart 1099: 200 gram
Hvit 1002: 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 9
Strikkefasthet:
15 m vridd vr-bord på p nr 9 = 10
cm

Garn:
ALFA (94 % ull, 6 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Oker 2355: (500) 550 (600) 650
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 7
Strikkefasthet:
12 m mønster på p nr 7 = 10 cm

Legg opp 27 m med svart på
rundp nr 9. Strikk 18 cm vridd vrbord frem og tilbake slik:
1. p: Strikk 1 kantm, *1 vridd r, 1
vridd vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt p
med 1 vridd r, 1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, *vridd r over
vridd r, vridd vr over vridd vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
Gjenta 1.-2. p.
Tips: Hvis fargen som skal strikkes
med er i motsatt side, skyv m over
og strikk derfra.
Strikk vridd vr-bord med svart og
natur annenhver p, til arb måler
182 cm.
Strikk 18 cm vridd vr-bord i svart,
som i beg av arb.
Fell av med r m.

Mønster:
1. omg: Strikk r.
2. omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* omg rundt.
3. omg: Strikk r.
4. omg: Strikk *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-* omg rundt.
Gjenta 1.- 4. omg hele tiden.
For- og bakstykke:
Legg opp (120) 132 (144) 156 m
på rundp nr 6, og strikk 10 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 7. Strikk mønster,
samtidig som det på første omg
felles jevnt fordelt til (112) 120
(132) 140 m.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (55) 59 (65) 69 m mellom
merkene = merkem.
Strikk til arb måler 37 cm, slutt
med 4. omg (= 1. m strikkes vr).
Fell på neste omg 5 m i hver side
(= merkem + 2 m på hver side).
Legg arb til side, og strikk ermer.
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Ermer:
Legg opp (26) 28 (28) 30 m på
strømpep nr 6, og strikk 8 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr. Skift til rundp
nr 7. Sett et merke rundt første m
= merkem.
Strikk mønster, samtidig når arb
måler (15) 16 (12) 8 cm, økes det
1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (5.) 4. (4.)
4. cm i alt (7) 8 (9) 10 ggr = (40)
44 (46) 50 m.
Strikk til erme måler 47 cm, eller
ønsket lengde, slutt med 2. eller 4.
omg, slik at omg første m strikkes
vr som på for- og bakstykke.
Fell på neste omg 5 m under
ermet (= merkem + 2 m på hver
side).
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett alle delene inn på rundp nr 7
= (172) 188 (204) 220 m.
Strikk 1 omg mønster, samtidig
som det strikkes 2 m r sm ved
hver sammenføyning = 4 merkem.
Sett et merke rundt merkem, som
strikkes hele tiden r.
Deretter strikkes 3 m vr-bord ved
hver merkem: 1 vr, 1 r (=
merkem), 1 vr hele tiden.
Omg beg med merkem i høyre
side på bakstykket.
Strikk 2 omg.
Fell til raglan på hver side av
merkem slik:
Strikk *1 r (= merkem), 1 vr, 2 r
sm, strikk til det gjenstår 3 m før
merkem, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 1 vr*, gjenta fra
*-* i alt 4 ggr (= 8 m felt).
Gjenta fellingene hver 3. omg i alt
(10) 9 (8) 7 ggr, og deretter
annenhver omg (1) 4 (7) 10 ggr,
og det er felt til raglan i alt (11) 13
(15) 17 ggr.
Sett de midterste (9) 9 (11) 11 m
på forstykke på en hj.p til hals, og
strikk omg ut.
Klipp av tråden. Beg p ved hals,
og strikk videre frem og tilbake.
Fell til raglan på hver p fra r-siden,
samtidig som det felles 2 m i beg
av de neste 2 p, og deretter 1 m i
beg av de neste 4 p.
Det er felt til raglan i alt (14) 16
(18) 20 ggr.
La m være på p til hals.

Montering:
Halskant:
Skift til rundp nr 6. Strikk opp ca
(58) 58 (62) 62 m rundt halsen,
inkl m på hj.p.
Strikk 4 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Sy sm under ermene.

Nr 13
Poncho
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Vidde nederst: (148) 156 (160)
168 cm
Hel lengde: (67) 67 (68) 68 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
FRITIDSGARN
Beigemelert 2650: (400) 400 (450)
450 gram
SILK MOHAIR
Lys beige 3471: (100) 100 (100)
100 gram

De (21) 21 (23) 23 m mellom 1. og
2. merkem = bakstykke, de 3 m
mellom 2. og 3. merkem = høyre
skulder, de (21) 21 (23) 23 m
mellom 3. og 4. merkem =
forstykke, de 3 m mellom 4. og 1.
merkem = venstre skulder.
1. omg: Strikk r, samtidig som det
økes 1 m på hver side av hver
merkem ved å ta opp tråden
mellom 2 m og strikk den vridd r.
Tips: Vri ev tråden mot høyre før
merkem, og vri tråden mot venstre
etter merkem, slik at økningene
blir symmetriske.
2. - 3. omg: Strikk r.
Gjenta 1. – 3. omg til det er økt i
alt (12) 13 (13) 14 ggr = (148) 156
(160) 168 m.
Strikk (1) 1 (2) 1 omg uten økning.
Del arb i sidene til ermehull.
Strikk 22 cm glattstrikk frem og
tilbake over de midterste (47) 49
(51) 53 m på forstykke, ta første m
r løs av, og strikk siste m r på hver
p.
Sett m på en hj.p.
Strikk 22 cm over de resterende
(101) 107 (109) 115 m på samme
måte.
Strikk deretter rundt over alle m til
arb måler (64) 64 (65) 65 cm, eller
3 cm før ønsket lengde.
Skift til rundp nr 7.
Strikk riller rundt, 1 omg vr, 1 omg
r, 1 omg vr.
Fell av med r m.

Veiledende pinner:
Rundp nr 7 og 8
Strikkefasthet:
10 m glattstrikk på p nr 8 med en
tråd i hver kvalitet = 10 cm

Beg med halskant øverst.
Legg opp (52) 52 (56) 56 m med 1
tråd i hver kvalitet på rundp nr 7.
Strikk 12 cm vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 8. Omg beg i
venstre side på bakstykke. Sett 4
merker på arb til merkem slik:
(S) M:
Sett et merke rundt 1., 23., 27. og
49. m.
(L) XL:
Sett et merke rundt 1., 25., 29. og
53. m.

Nr 14
Raglanjakke med lommer
Størrelse:
(XS-S) M-L (L-XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (121) 128 (134) cm
Hel lengde bak: ca (82) 83 (84) cm
Ermelengde: 47 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Grå 1076: (250) 250 (300) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
21 m glattstrikk på p 4 = 10 cm
Tilbehør:
1 stor trykknapp
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg løst opp (144) 154 (162) m
på rundp nr 3½, og strikk 8 cm vrbord frem og tilbake 1 r, 1 vr.
Skift til rundp nr 4. Strikk 1 p r,
samtidig som det felles jevnt
fordelt til (126) 134 (140) m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake
innenfor 1 kantm i hver side til arb
måler 63 cm.
Fell (3) 5 (6) m i hver side til
ermehull = (120) 124 (128) m.
Legg arb til side og strikk
forstykker.
Venstre forstykke:
Legg løst opp (68) 72 (75) m på
rundp nr. 4. Strikk frem og tilbake
slik:
1. p: (= vr-siden) Ta 3 m løst av
med tråden foran arb (= kant),
strikk (10) 12 (13) m vr. Vend, 1
kast.
2. p: Strikk r, samtidig som tråden
strammes litt på slutten av p ved
de 3 løse m (= kant).
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3. p: Ta 3 m løs av med tråden
foran arb, strikk vr til 5 m forbi
forrige vending, samtidig som
kastet strikkes vr sm med
etterfølgende m for å unngå hull i
arb, vend, 1 kast.
Gjenta 2. og 3. p til det ikke er m
nok til flere vendinger.
Strikk glattstrikk over alle m, og
med kant som før til arb måler (27)
27 (28) cm, målt i siden.
Strikk (20) 22 (23) m r, strikk 27
cm glattstrikk frem og tilbake over
de neste (28) 28 (29) m til
lommepose, slutt fra r-siden, strikk
p ut.
Strikk glattstrikk over alle m som
før til arb måler 63 cm, målt i
siden.
Fell (3) 5 (6) m i siden til ermehull
= (65) 67 (69) m.
Legg arb til side, og strikk høyre
forstykke.
Høyre forstykke:
Legg opp og strikk som venstre
forstykke, men speilvendt slik:
1. p: Strikk vr til det gjenstår 3 m,
ta m løs av p med tråden foran
arb.
2. p: Strikk (13) 15 (16) m,
samtidig som tråden strammes litt
i beg av p ved de løse m, vend, 1
kast.
3. p: Strikk som 1. p.
4. p: Strikk r til 5 m forbi
vendingen, strikk videre som
venstre forstykke, og strikk
lommepose (siste p fra vr-siden),
og fell til ermehull ved samme
lengde og likt som venstre
forstykke.
Ermer:
Legg opp (52) 56 (60) m på
strømpep nr 3½. Strikk 6 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr. Skift til
strømpep nr 4. Strikk glattstrikk,
samtidig som det på første omg
felles jevnt fordelt til (48) 54 (58)
m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Strikk til arb måler (10) 10 (8) cm.
Øk 1 m i hver side av merkem.
Gjenta økningene hver (5.) 4. (4.)
cm i alt (8) 9 (10) ggr = (64) 72
(78) m.
Strikk til arb måler 47 cm, eller
ønsket lengde.

Fell (6) 10 (12) m midt under erme
til ermehull (= merkem og (2) 4 (5)
m på hver side) = (58) 62 (66) m.
Legg arb til side og strikk et erme
til på same måte.
Raglanfelling:
Sett alle delene inn på rundp nr 4
= (366) 382 (398) m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning. Strikk glattstrikk
og forkanter som før, samtidig
som det felles til raglan ved hvert
merke slik:
1. p: (= r-siden) Strikk til 3 m før
merke, ta 1 m r løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 2 r, 2 r sm = 8 m
felt.
2. p: Strikk vr.
3. p: Fell kun over for- og
bakstykke slik: *Strikk til 4 m før
første merke, 3 vridd r sm, 1 r (=
merke), strikk r over ermem, 1 r (=
merke), 3 r sm*, gjenta fra *-*
ytterligere 1 gang, strikk p ut = 8 m
felt.
4. p: Strikk vr.
Gjenta 1. – 4. p i alt (13) 14 (15)
ggr.
Det felles over for- og bakstykkets
m hver 2. p, og over ermem hver
4. p.
Sett de ytterste 14 m i hver side på
en hj.p til hals.
Gjenta 1. – 4. p ytterligere 2 ggr,
samtidig som det felles 2 m i beg
på hver p til hals.
Halskant:
Skift til rundp nr 3½, strikk opp ca
(129) 129 (129) m langs halsen,
inkl m på hj.p.
Strikk 1 cm vr-bord frem og tilbake
slik:
Strikk 3 kantm, 1 r, *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 kantm.
Skift til rundp nr 3, og strikk
ytterligere 1 cm vr-bord.
Fell av med r og vr m, samtidig
som de 3 ytterste m i hver side
strikkes r sm.
Sy sm i sidene. Sy i ermene.
Sy i en trykknapp i halskanten.
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Nr 15
Raglangenser
Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 104 (111) 118 cm
Hel lengde: (62) 63 (64) 65 cm
Ermelengde: 45 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
EASY
Lys grå 1032: (450) 500 (550) 600
gram
SILK MOHAIR
Lys grå 1032: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 10 og 12
Strikkefasthet:
9 m glattstrikk på p nr 12 = 10 cm
Plagget strikkes i glattstrikk, og
vrenges med vr-siden ut før
montering

For- og bakstykke:
Legg opp (88) 94 (100) 106 m på
rundp nr 10 med en tråd EASY og
en tråd SILK MOHAIR. Strikk rundt
1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg
vr.
Sett et merke i hver side med (44)
47 (50) 53 m til hver del.
Skift til rundp nr 12 og strikk
glattstrikk til arb måler 38 cm.
Fell 4 m i hver side til ermehull (=
2 m på hver side av merkene).
Legg arb til side, og strikk ermene.

Ermer:
Legg opp (20) 20 (21) 21 m på
strømpep nr 10 med en tråd EASY
og en tråd SILK MOHAIR. Strikk
rillekant som på for- og bakstykket.
Skift til strømpep nr 12.
Sett et merke midt under erme.
Fortsett med glattstrikk, samtidig
som det økes 1 m på hver side av
merket når arb måler 15 cm.
Gjenta økningene hver (15.) 10.
(10.) 8. cm til i alt (24) 26 (27) 29
m.
Strikk til erme måler 45 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 4 m under erme (= 2 m på
hver side av merket).
Legg arb til side, og strikk et erme
til på samme måte.

Montering:
Vreng genseren med vr-siden ut,
og sy sm under ermene
Halskant:
Skift til rundp nr 10. Ta med m fra
hj.p og strikk opp 1 m i hver m/p,
men hopp over hver 4. m/p langs
halsen = (54) 54 (60) 60 m.
Strikk 1 omg vr, 1 omg r.
Fell av med vr m.

Nr 16
Skjerf hullmønster
Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Ca 25 x 225 cm
Garn:
EASY (100 % ull, 50 gram = ca 51
meter)
Garnmengde:
Lys grå 1032: 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 8

Raglanfelling:
Sett alle delene inn på rundp nr 12
= (120) 130 (138) 148 m. Strikk 1
omg r, samtidig som det strikkes
2 vr sm ved hver sammenføyning
= 4 merkem. Sett et merke rundt
merkem, som strikkes hele tiden
vr.
Fell til raglan på hver side av
merkem slik:
Strikk til det gjenstår 2 m før
merkem, ta 1 r løs av, 1 r, trekk
den løse m over, strikk merkem vr,
2 r sm = 8 m felt.
Gjenta raglanfellingen hver 2. omg
over for- og bakstykkets m, og
hver 4. omg over ermem, til det er
felt i alt (7) 9 (9) 11 ggr over
bakstykkets m, og i alt (4) 5 (5) 6
ggr over ermem. Strikk 1 omg,
samtidig som det felles jevnt
fordelt 6 m på forstykket og 4 m på
bakstykket.
Sett de midterste (12) 13 (13) 15
m på forstykket på en hj.p til hals.
Strikk frem og tilbake, og strikk
genseren høyere bak, samtidig
som raglanfellingen fortsetter der
det er mulig slik: Strikk til det
gjenstår 3 m, vend, 1 kast, strikk til
det gjenstår 3 m i motsatt side.
*Vend, 1 kast, strikk til det gjenstår
3 m før forrige vending*, gjenta fra
*-* til det er vendt i alt 3 ggr i hver
side, og det er felt i alt (10) 12 (12)
14 ggr over bakstykkets m.
La m være på p til hals.

Strikkefasthet:
12 m glattstrikk og 14 m mønster
på p nr 8 = 10 cm
Mønster:
1. p: (= vr-siden) Strikk 1 kantm, 1
vr, *3 r, 1 vr*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, 1 r, *3 vr, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
3. p: Strikk 1 kantm, 1 vr, *ta 1 m
løs av, 2 r, trekk den løse m over
begge m, 1 vr*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 kantm.
4. p: Strikk 1 kantm, 1 r, *1 vr, 1
kast, 1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* p ut,
slutt med 1 kantm.

Legg opp 35 m med lys grå på
rundp nr 8.
Strikk 15 cm vr-bord slik: 1 kantm,
1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantm.
Strikk mønster til arb måler 210
cm, slutt med mønsterets første p.
Strikk 15 cm vr-bord som i beg.
Fell av med r og vr m.
.
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