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Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn

TOPP
Hefte 1304, nr 1
Kortermet topp
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(S) M (M-L) L
Plaggets mål:
Overvidde: (90) 94 (98) 102 cm
Hel lengde: (50) 52 (54) 56 cm
Garn:
MINI DUETT (55 % bomull, 45 %
merinoull, 50 gram = ca 175
meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
ALPAKKA
Garnmengde:
Cerise 4627: (250) 300 (300) 350
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Mønster:
1.- 4 p: (1. p = r-siden) Strikk r
5. p: Strikk *1 r, 1 kast*, gjenta fra
*-* p ut.
6. p: Strikk *1 vr, slipp ned kastet*,
gjenta fra *-* p ut.
7. – 10. p: Strikk r.

For- og bakstykke:
Beg på forstykke.
Legg opp (122) 126 (132) 138 m
på rundp nr 3, og strikk (7) 7 (8) 8
cm vr-bord frem og tilbake 1 r, 1
vr.
Strikk (8) 8 (10) 10 p glattstrikk.
Strikk glattstrikk over de første
(61) 63 (66) 69 m, videre mønster
over de siste (61) 63 (66) 69 m.
Strikk (8) 8 (10) 10 p glattstrikk,
Strikk mønster over de første (61)
63 (66) 69 m, videre glattstrikk
over de siste (61) 63 (66) 69 m.
Strikk til arb måler (29) 30 (31) 32
cm, legg opp (38) 38 (40) 40 m i
hver side til ermer = (198) 202
(212) 218 m.
De ytterste 9 m i hver side strikkes
hele tiden r (= riller).

Fortsett med mønster til det er 4
mønsterstriper på hver side.
Fortsett med glattstrikk til arb
måler (50) 52 (54) 56 cm.
Fell de midterste (60) 62 (64) 66 m
til hals, som legges opp igjen på
neste p.
Fortsett videre på bakstykke, med
mønster tilsvarende forstykke.
Strikk til arb fra felling til hals måler
(21) 22 (23) 24 cm.
Fell (38) 38 (40) 40 m i hver side =
(122) 126 (132) 138 m.
Strikk til arb fra felling til hals måler
(43) 45 (46) 48 cm.
Strikk (7) 7 (8) 8 cm vr-bord 1 vr, 1
r.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Sy sm sidene, og under ermene.

GENSER
Hefte 1304, nr 2
Genser med isydde ermer
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(S-M) L-XL
Plaggets mål:
Overvidde: (138) 150 cm
Hel lengde: (72) 74 cm
Ermelengde: (44) 46 cm, eller
ønsket lengde
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
KITTEN MOHAIR
Lys grå 1032: (300) 350 gram
SILK MOHAIR
Grå 1076: (200) 250 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Liten rundp nr 5
Strikkefasthet:
10 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 7 = 10 cm
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r.
Mønster A:
1. p: Strikk *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*
p ut.
2. p: Strikk r over r, og vr over vr.
3. p: Strikk *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*
p ut.
4. p: Strikk vr over vr, og r over r.
Gjenta 1.-4. p
Mønster B:
1. p: (= vr-siden) Strikk *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-*, slutt med 1 vr.
2. p: Strikk *1 r i underliggende m,
1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r i
underliggende m.
Gjenta 1.-2. p

Forstykke:
Legg opp (81) 87 m med 1 tråd i
hver kvalitet på rundp nr 7, og
strikk frem og tilbake slik:
1. p: (= vr-siden) Strikk 1 kantm,
(19) 21 r (sett et merke), strikk (41)
43 m mønster B (sett et merke),
strikk (19) 21 r, 1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, (19) 21 vr,
strikk (41) 43 m mønster B, strikk
(19) 21 vr, 1 kantm.
Gjenta disse 2 p.
Når arb måler 20 cm, felles i hver
side fra r-siden slik: Strikk 1
kantm, 2 vr sm, strikk til det
gjenstår 3 m, 2 vr sm, 1 kantm.
Gjenta fellingene hver 5. cm i alt 5
ggr = (71) 77 m. Strikk til arb måler
ca 42 cm.
Strikk videre med denne inndeling:
Strikk 1 kantm, mønster A, frem til
merket, mønster B som før, slutt
med mønster A, 1 kantm.
Når arb måler 47 cm felles det til
ermehull i hver side annenhver p
(3,2) 3,3 m.
Strikk til arb måler (52) 54 cm, sett
de midterste (17) 19 m på en hj.p
til hals, og strikk hver side ferdig
for seg.
Fell ytterligere annenhver p til hals
(2,2) 3,2 m.
Strikk til arb måler (67) 69 cm.
Skråfell til skulder fra ermesiden
6,6,6 m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Bakstykke:
Legg opp (82) 86 m med 1 tråd i
hver kvalitet på rundp nr 7, og
strikk frem og tilbake slik:
1. p: (= vr-siden) Strikk 1 kantm,
(1) 3 r (sett et merke), 23 m
mønster B (sett et merke), 5 r (sett
et merke), 22 m mønster A (sett et
merke), 5 r (sett et merke), 23 m
mønster B (sett et merke), (1) 3 r,
1 kantm.
2. p: Strikk 1 kantm, (1) 3 vr, 23 m
mønster B, 5 vr, 22 m mønster A,
5 vr, 23 m mønster B, (1) 3 vr, 1
kantm.
Gjenta disse 2 p til arb måler 20
cm.
Strikk 2 vr sm i hvert felt med 5 vr
m (på hver side av mønster A).
Gjenta fellingene hver 5. cm i alt 5
ggr = (72) 76 m.
Strikk til arb måler ca 42 cm,
samtidig som m-tallet på siste p
reguleres til (71) 75 m.

Strikk videre med denne inndeling:
1 kantm, 12 m mønster A, (45) 49
m mønster B, 12 m mønster A, 1
kantm.
Strikk til arb måler 47 cm.
Fell i hver side annenhver p til
ermehull (3,2) 3,3 m = (61) 63 m.
Strikk til arb måler (67) 69 cm.
Skråfell
til
skulder
fra
ermehullsiden 6,6,6 m.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Sett de resterende (25) 27 m på
en hj.p til nakke.
Ermer:
Legg opp (61) 63 m med 1 tråd i
hver kvalitet på rundp nr 7, og
strikk frem og tilbake slik: (1. p =
vr-siden) strikk 1 kantm, (59) 61 m
mønster B, 1 kantm.
Når arb måler (20) 21 cm felles 1
m i hver side innenfor kantm.
Gjenta fellingene hver 4. cm i alt 5
ggr = (51) 53 m.
Strikk til erme måler (40) 42 cm.
Reguler m–tallet på siste p til (50)
54 m.
Strikk videre med denne inndeling:
1 kantm, (48) 52 m mønster A, 1
kantm.
Strikk til arb måler (44) 46 cm,
eller ønsket lengde.
Fell til ermetopp i hver side
annenhver p 3,3,3,3,3,3 m.
Fell av de resterende m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy sm i sidene, men la det stå
igjen åpning til erme.
Sy sm ermene. Sy i ermet.
Halskant:
Strikk opp ca (77) 79 m (inkl m på
hj.p) med 1 tråd i hver kvalitet på
liten rundp nr 5 rundt halsen.
Strikk (4) 5 cm glattstrikk rundt.
Fell av.

SKJERF
Størrelse:
One size
Garnmengde:
KITTEN MOHAIR
Lys grå 1032: 200 gram
SILK MOHAIR
Grå 1076: 50 gram, eller rest fra
genseren (til dusk)
Veiledende pinner:
Rundp nr 7
Halvpatent frem og tilbake:
1. p: (= vr-siden) strikk *1 vr, 1 r*,
gjenta fra *-* p ut.
2. p: Strikk *1 r i underliggende m,
1 vr*, gjenta fra *-* p ut.
Gjenta 1.-2. p.

Legg opp 27 m med KITTEN
MOHAIR på liten rundp nr 7, og
strikk 260 cm halvpatent frem og
tilbake.
Fell av med r og vr m.
Montering:
Klipp opp 4 x 25 cm lange tråder,
tvinn sm 2 og 2 tråder = 2 stk ca
12 cm lange snorer.
Tråkle en snor i oppleggs- og
avfellingskanten, trekk sm, og fest
en snor i hver ende.
Lag 2 dusker i SILK MOHAIR slik:
Lag 1 papplate ca 15 cm høy, surr
garnet ca 60 ggr rundt platen,
knytt en tråd rundt, ca 2 cm
nedenfor, og fest en dusk i snoren
i hver ende av skjerfet, se foto.

GENSER
Hefte 1304, nr 3
Genser med rundfelling
Oppskrift: Liv Stangeland

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 88 (94) 100 (112)
cm
Hel lengde: (64) 64 (66) 68 (68) cm
Ermelengde: (45) 45 (46) 47 (47)
cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
MANDARIN PETIT
Hvit 1001: (200) 200 (250) 300
(350) gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (100) 150 (150) 200
(200) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 5 = 10 cm
Hele arb strikkes med 1 tråd i
hver kvalitet.
Mønster (= 2 cm):
1. – 2. omg: R (= glattstrikk).
3. omg: *1 kast, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over*, gjenta fra ** omg rundt.
4. omg: *Ta kastet løs av, 1 r, trekk
kastet over, 1 kast*, gjenta fra *-*
omg rundt.
5. omg: R (= glattstrikk).

For- og bakstykke:
Legg opp (148) 158 (168) 178
(198) m på rundp nr 5, og strikk
glattstrikk rundt til arb måler (7) 7
(8) 9 (9) cm. Strikk mønster.

Sett et merke i hver side med (74)
79 (84) 89 (99) m til hver del.
Fortsett 11 cm i glattstrikk,
samtidig som det felles i hver side
når det er strikket 5 cm slik:
Strikk 1 r, 2 r sm, strikk til 3 m før
merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk den
løse m over, 2 r, 2 r sm, strikk til 3
m før neste merke, ta 1 m løs av, 1
r, trekk den løse m over, 1 r.
Strikk mønster.
Fortsett 11 cm i glattstrikk,
samtidig som fellingene gjentas
når det er strikket 1 cm = (140)
150 (160) 170 (190) m.
Strikk mønster.
Fortsett 10 cm i glattstrikk.
Fell 10 m i hver side (= 5 m på
hver side av merkene). Legg arb til
side, og strikk ermer.
Erme:
Legg opp (36) 38 (38) 40 (40) m på
strømpep nr 5 og strikk glattstrikk
og mønster rundt slik:
(7) 7 (8) 9 (9) cm glattstrikk,
mønster, 11 cm glattstrikk,
mønster, 11 cm glattstrikk,
mønster, 10 cm glattstrikk = (45)
45 (46) 47 (47) cm. Samtidig som
det settes et merke rundt 2 m midt
under erme, øk 1 m på hver side
av merke når arb måler (5) 9 (6) 5
(5) cm, gjenta økningene hver 3.
cm til i alt (60) 60 (62) 66 (66) m.
Strikk til arb måler (45) 45 (46) 47
(47) cm.
Fell 10 m midt under erme. Strikk
et erme til på samme måte.
Rundfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 5 = (220)
230 (244) 262 (282) m.
Strikk 3 omg glattstrikk, samtidig
som m-tallet reguleres (over
ermene) til (220) 230 (240) 260
(280) m på 2. omg.
Strikk mønster.
Strikk 11 cm glattstrikk, samtidig
som det på 2. omg felles slik: *8 r,
2 r sm*, gjenta fra *-* omg rundt.
Gjenta fellingene hver 6. omg men
med en m mindre mellom
fellingene i alt 4 ggr = (132) 138
(144) 156 (168) m.
Strikk mønster. Strikk 4 omg
glattstrikk og gjenta fellingene på 4.
omg = (110) 115 (120) 130 (140)
m. Strikk (4) 4 (6) 6 (8) omg

glattstrikk, samtidig som m-tallet
reguleres på siste omg til (92) 96
(100) 106 (110) m.
Fell av.
Montering:
Sy sm under ermene.

VEST
Hefte 1304, nr 4
Vest med stropp bak
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(S/M) L (XL/XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (102) 109 (116) cm
Hel lengde: (56) 58 (60) cm
Garn:
KITTEN MOHAIR (30 % mohair,
20 % ull, 50 % courtelle, 50 gram
= ca 165 meter)
Garnmengde:
Lys lyng 4622: (150) 200 (200)
gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5
Strømpep nr 2½ til stropp
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm

Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (79) 83 (87) m på rundp
nr 5. Strikk 5 cm vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden) 1
kantm, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 r, 1 kantm.
Strikk 1 p r fra vr-siden (= rille).
Strikk 1 kantm, (0) 2 (4) m
rillestrikk, mønster etter diagram,
(0) 2 (4) m rillestrikk, 1 kantm.
Strikk med denne inndeling,
samtidig som det økes 1 m,
innenfor 1 kantm i hver side hver
(6) 5 (4½) cm i alt (5) 6 (7) ggr =
(89) 95 (101) m. De økte m
strikkes i rillestrikk.

Strikk til arb måler (33) 34 (35) cm.
Øk 1 m i hver side annenhver p i
alt 3 ggr = (95) 101 (107) m,
samtidig som den midterste m
felles til v-hals på siste p.
Strikk hver side ferdig for seg.
Høyre side:
= (47) 50 (53) m.
Beg fra r-siden, strikk til det
gjenstår 13 m, ta 2 m r løs av, 1 r,
trekk de løse m over, strikk p ut,
slutt med 1 kantm.
Gjenta fellingene hver 6. p til det
er felt i alt (7) 7 (8) ggr = (33) 36
(37) m til skulder.
Strikk til arb måler ca (53) 55 (57)
cm.
Stråfell til skulder fra ermesiden
(11,11,11) 12,12,12 (12,12,13) m,

og arb måler ca (56) 58 (60)
cm.
Venstre side:
= (47) 50 (53) m.
Strikk som høyre side, men
speilvendt. Fell til v-hals fra r-siden
slik: Strikk 10 m, ta 2 m r løs av, 1
r, trekk den løse m over, strikk p
ut, slutt med 1 kantm.
Forstykke:
Legg opp, og strikk og fell til vringning som på bakstykke.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy sm i siden,
opp til der økningene slutter = ca
(18) 19 (20) cm til ermehull.
Stropp:
Legg opp 11 m på strømpep nr
2½, og strikk (17) 17 (19) cm vrbord frem og tilbake slik: 1 kantm,
1 r, *1vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt
med 1 kantm.
Fell av med r og vr m.
Sy stroppen til i hver side, øverst
på bakstykke.

GENSER

4. omg: *Ta kastet løs av, 1 r, trekk
kastet over, 1 kast*, gjenta fra *-*
omg rundt.
5. omg: R (= glattstrikk).

Hefte 1304, nr 5
Genser med rundfelling
Oppskrift: Sandnes Garn

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (82) 88 (94) 100 (112)
cm
Hel lengde: (64) 64 (66) 68 (68) cm
Ermelengde: (45) 45 (46) 47 (47)
cm
Garn:
MANDARIN PETIT (100 % bomull,
50 gram = ca 180 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
MANDARIN PETIT
Hvit 1001: (200) 200 (250) 300
(350) gram
Mint 6803: (50) 50 (100) 100 (100)
gram
SILK MOHAIR
Natur 1012: (100) 150 (150) 200
(200) gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5
Strikkefasthet:
17 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 5 = 10 cm
Hele arb strikkes med 1 tråd i
hver kvalitet.
Farge 1: 1 tråd med
MOHAIR og 1 tråd
MANDARIN PETIT
Farge 2: 1 tråd med
MOHAIR og 1 tråd
MANDARIN PETIT

natur SILK
med hvit
natur SILK
med mint

Mønster (= 2 cm) strikkes med
farge 2:
1. – 2. omg: R (= glattstrikk).
3. omg: *1 kast, ta 1 m løs av, 1 r,
trekk den løse m over*, gjenta fra ** omg rundt.

For- og bakstykke:
Legg opp (148) 158 (168) 178
(198) m med farge 1 på rundp nr 5,
og strikk glattstrikk rundt til arb
måler (7) 7 (8) 9 (9) cm. Strikk
mønster med farge 2.
Sett et merke i hver side med (74)
79 (84) 89 (99) m til hver del.
Fortsett 11 cm i glattstrikk med
farge 1, samtidig som det felles i
hver side når det er strikket 5 cm
slik: Strikk 1 r, 2 r sm, strikk til 3 m
før merke, ta 1 m løs av, 1 r, trekk
den løse m over, 2 r, 2 r sm, strikk
til 3 m før neste merke, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 1 r.
Strikk mønster med farge 2.
Fortsett 11 cm i glattstrikk med
farge 1, samtidig som fellingene
gjentas når det er strikket 1 cm =
(140) 150 (160) 170 (190) m.
Strikk mønster med farge 2.
Fortsett 10 cm i glattstrikk med
farge 1.
Fell 10 m i hver side (= 5 m på
hver side av merkene). Legg arb til
side og strikk ermene.
Erme:
Legg opp (36) 38 (38) 40 (40) m
med farge 1 på strømpep nr 5 og
strikk glattstrikk og mønster rundt
slik:
Strikk (7) 7 (8) 9 (9) cm glattstrikk,
mønster med farge 2, 11 cm
glattstrikk med farge 1, mønster
med farge 2, 11 cm glattstrikk med
farge 1, mønster med farge 2, 10
cm glattstrikk med farge 1 = (45)
45 (46) 47 (47) cm. Samtidig som
det settes et merke rundt 2 m midt
under erme, og det økes 1 m på
hver side av merke når arb måler
(5) 9 (6) 5 (5) cm, gjenta økningene
hver 3. cm til i alt (60) 60 (62) 66
(66) m. Strikk til arb måler (45) 45
(46) 47 (47) cm. Fell 10 m midt
under erme. Strikk et erme til på
samme måte.
Rundfelling:
Sett ermene inn på forbakstykke på rundp nr 5 =

og

(220) 230 (244) 262 (282) m.
Strikk 3 omg glattstrikk med farge
1 samtidig som m-tallet reguleres
(over ermene) til (220) 230 (240)
260 (280) m på 2. omg.
Strikk mønster med farge 2.
Strikk 11 cm glattstrikk med farge
1, samtidig som det på 2. omg
felles slik: *8 r, 2 r sm*, gjenta fra ** omg rundt. Gjenta fellingene hver
6. omg men med en m mindre
mellom fellingene i alt 4 ggr = (132)
138 (144) 156 (168) m.
Strikk mønster med farge 2. Strikk
4 omg glattstrikk med farge 1 og
gjenta fellingene på 4. omg = (110)
115 (120) 130 (140) m. Strikk (4) 4
(6) 6 (8) omg glattstrikk med farge
1, samtidig som m-tallet reguleres
på siste omg til (92) 96 (100) 106
(110) m.
Fell av.

GENSER
Hefte 1304, nr 6
Genser med lange masker
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (98) 104 (109) 116 cm
Hel lengde: (76) 77 (78) 79 cm
Ermelengde: (46) 45 (44) 43 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Natur 1012: (150) 150 (200) 200
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 8
Strikkefasthet:
9 m mønster med dobbelt garn på
p nr 8 = 10 cm
OBS!
Mål arb når det ligger flatt, og
strekk arb litt i lengden.
Mønster:
1. p: (= r-siden) strikk r.
2. p: Strikk r.
3. p: Strikk *1 r, 1 kast*, gjenta fra
*-* p ut, slutt med 1 r.
4. p: Strikk vr, samtidig som
kastene slippes ned.
5. p: Strikk r.
6. p: Strikk vr.
7. p: Strikk *1 r, 2 kast*, gjenta fra
*-* p ut, slutt med 1 r.
8. p: Strikk som 4. p.
Gjenta 1. - 8. p.
Bakstykke:
Legg løst opp (46) 50 (50) 54 m
med dobbelt garn på p nr 8, og
strikk 7 cm vr-bord slik: (1. p = vrsiden) 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra ** p ut.
Strikk mønster, samtidig som mtallet reguleres til (45) 48 (50) 53
m på 1. p.
Strikk til arb måler (74) 75 (76) 77
cm.

Strikk mønster som før, men uten
kast, samtidig som det skråfelles
løst til skulder i hver side
annenhver p (4,4,5) 4,5,5 (5,5,5)
5,5,6 m.
Sett de resterende (19) 20 (20) 21
m på en hj.p til nakke.
Forstykke:
Strikk som bakstykket til arb måler
(65) 66 (67) 68 cm.
Sett de midterste (9) 10 (10) 11 m
på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 2,1,1,1 m.
Skråfell til skulder ved samme
lengde og likt som bakstykke.
Ermer:
Legg løst opp (26) 26 (30) 30 m
med dobbelt garn på p nr 8, og
strikk 7 cm vr-bord som på
bakstykke.
Strikk mønster, samtidig når arb
måler 15 cm, økes det 1 m i hver
side. Gjenta økningene hver (7) 6
(7) 6 cm i alt (4) 5 (4) 5 ggr = (34)
36 (38) 40 m.
Strikk til erme måler (46) 45 (44)
43 cm, eller ønsket lengde. Fell
løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Strikk opp ca (52) 52 (52) 56 m
med dobbelt garn på p nr 8 rundt
halsen, inkl m fra hj.p.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 3 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell løst av.
Sy sm i siden, men la det gjenstå
(18) 19 (20) 21 cm øverst til
ermehull.
Sy sm ermene. Sy i ermene.

GENSER
Hefte 1304, nr 7
Oversize genser
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(XS-S) M-L (XL-XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (107) 123 (128) cm
Hel lengde bakstykke: (60) 62 (64)
cm
Hel lengde forstykke: (51) 53 (55)
cm
Ermelengde: (42) 41 (40) cm, eller
ønsket lengde
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
MINI ALPAKKA
Vinrød 4554: (250) 300 (300) gram
SILK MOHAIR
Rød 4219: 150 gram alle str
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6½
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 6½ = 10 cm.
Første og siste m er kantm som
strikkes hele tiden r
Bjørnebær mønster:
1. p: (= vr-siden) strikk r.
2. p: Strikk 1 kantm *(1 vr, 1 kast,
1 vr) i neste m, 3 vr, løft 1. m over
de 2 siste m, løft 2. m over siste
m*, gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm.
3. p: Strikk r.
4. p: Strikk 1 kantm, *3 vr, løft 1. m
over de 2 siste m, løft 2. m over
siste m, (1 vr, 1 kast, 1 vr) i neste
m*, gjenta fra *-* p ut.
5. p: Strikk r.
Genseren strikkes med en tråd i
hver kvalitet

Bakstykke:
Legg opp (80) 92 (100) m på rundp
nr 6½ med en tråd i hver kvalitet,
og strikk 9 p vr-bord frem og tilbake
slik: (1. p = vr-siden) 1 kantm, 2 vr,
*2 r, 2 vr*, slutt med 1 kantm.
Strikk 1 p vr og 1 p r, samtidig som
m-tallet reguleres til (82) 94 (98) m
på siste p.
Strikk glattstrikk med 1 kantm i hver
side til arb måler (42) 44 (46) cm.
Beg fra vr-siden og strikk *5 p
bjørnebær
mønster,
5
p
glattstrikk*, gjenta fra *-* i alt 3 ggr.
Strikk videre glattstrikk til arb måler
(60) 62 (64) cm.
Sett de midterste (34) 36 (38) m på
en hj.p til nakke, og fell de
resterende (24) 29 (30) skulderm i
hver side.
Forstykke:
Legg opp og strikk som bakstykket
til arb måler (33) 35 (37) cm.
Strikk *5 p bjørnebær mønster, 5
p glattstrikk*, gjenta fra *-* i alt 3
ggr, samtidig når arb måler (44)
46 (48) cm, settes de midterste
(16) 18 (20) m på en hj.p til hals.
Strikk hver side ferdig for seg.
Fell videre mot hals annenhver p
3,2,2,1,1 m.
OBS! Etter mønster, strikkes det
glattstrikk til arb måler (51) 53 (55)
cm.
Fell de resterende (24) 29 (30)
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (28) 32 (32) m med en
tråd i hver kvalitet på strømpep nr
6½, og strikk 18 cm vr-bord rundt 2
r, 2 vr. Strikk 2 omg vr.
Strikk glattstrikk, samtidig som det
på 1. omg økes jevnt fordelt til (34)
38 (40) m. Sett et merke rundt
første og siste m = merkem.
Strikk glattstrikk og øk 1 m på hver
side av merkem hver 3½ cm til i alt
(46) 48 (52) m.
Strikk til erme måler (42) 41 (40)
cm, eller ønsket lengde. Fell av.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm med 1 tråd mini alpakka.
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene, ermehullet skal være
ca (15) 16 (17) cm.
Sy sm i sidene med 1 kantm til
sømmemonn, men la det gjenstå
en åpning på ca 15 cm på
bakstykke og 6 cm på forstykke til
splitt i sidene.
Halskant:
Strikk opp ca (76) 80 (84) m med
en tråd i hver kvalitet på rundp nr
6½ rundt halsen, inkl m fra hj.p.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 2 omg vr rundt, og videre 4
cm vr-bord 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

GENSER
Størrelse:
(XS) S (M) L (XL) XXL

Fell de midterste (9) 9 (11) 12 (13)
13 m, og strikk hver side ferdig for
seg.
Fell videre 1,1 m annenhver p mot
halsen = (8) 9 (9) 10 (11) 12
skulderm.
Strikk til arb måler (66) 67 (68) 68
(69) 69 cm. Fell av.

Plaggets mål:
Overvidde: (83) 89 (94) 103 (111)
117 cm
Hel lengde: (66) 67 (68) 68 (69) 69
cm
Ermelengde: (46) 46 (47) 48 (48)
48 cm, eller ønsket lengde

Ermer:
Legg opp (26) 26 (28) 30 (32) 32
m med en tråd av hver kvalitet.
Strikk glattstrikk frem og tilbake til
erme måler (46) 46 (47) 48 (48) 48
cm, eller ønsket lengde.
Fell av.

Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene og sy dem sm.
Hals:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over ca hver 4. m/p rundt
halsen fra vr-siden (halsen skal
brettes utover). M-tallet må være
delelig med 2.
Sett et merke i hver side, med like
mange m på hver del.
Strikk 20 cm glattstrikk, samtidig
som det økes 1 m på hver side av
merkene ca hver 4 cm.
Fell av.
Brett halsen utover.

Hefte 1304, nr 8
Genser i Soft Alpakka og Silk Mohair
Oppskrift: Åsa Christiansen

SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
SOFT ALPAKKA
Beige 3031: (150) 200 (250) 250
(300) 350 gram
SILK MOHAIR Beige 3471: (50)
100 (100) 100 (100) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 15
Strikkefasthet:
7 m glattstrikk med en tråd i hver
kvalitet på p nr 15 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (58) 62 (66) 72 (78) 82
m med en tråd i hver kvalitet.
Strikk (47) 48 (48) 47 (47) 47 cm
glattstrikk rundt.
Del arb med (29) 31 (33) 36 (39)
41 m til hver del, og strikk hvert
stykke for seg.
Bakstykke:
= (29) 31 (33) 36 (39) 41 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake til
arb måler (66) 67 (68) 68 (69) 69
cm. Fell av.
Forstykke:
= (29) 31 (33) 36 (39) 41 m.
Strikk som bakstykke til arb måler
(60) 61 (62) 62 (63) 63 cm.

HALVPATENT
GENSER
Hefte 1304, nr 9
Halvpatent genser med glidelås
Oppskrift: Sanne Lousdal

Størrelse:
(XS) S (M) L (XL)
Plaggets mål:
Overvidde: (86) 93 (100) 109 (116)
cm
Hel lengde: (63) 65 (67) 69 (71)
cm
Ermelengde: (43) 43 (44) 44 (45)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
MINI ALPAKKA
Lys beige 3021: (300) 350 (350)
400 (400) gram
SILK MOHAIR Beige 3471: (150)
150 (150) 200 (200) gram
Tilbehør:
2 glidelås, 12 og 15 cm
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½
Liten rundp nr 5
Strikkefasthet:
17 m patentstrikk på p nr 5½ = 10
cm
Halvpatent strikk frem og
tilbake:
1. p: (= vr-siden) strikk r.
2. p: Strikk 1 kantm, *1 r i
underliggende vr m, 1 vr*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 r i
underliggende vr m, 1 kantm.
Halvpatent strikk rundt:
1. omg: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta
fra *-* omg rundt.
2. omg: Strikk *1 r i underliggende
m, 1 vr*, gjenta fra *-* omg rundt.

Genseren strikkes med en tråd i
hver kvalitet
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

Bakstykke:
Legg opp (75) 81 (87) 95 (101) m
med en tråd i hver kvalitet på
rundp nr 5½. Strikk 4 p vr-bord
frem og tilbake slik: (1. p = vrsiden), 1 kantm *1 vr, 1 r*, gjenta
fra *-*, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Strikk patentstrikk til arb måler
(44) 45 (46) 47 (48) cm.
Fell til ermehull i hver side
annenhver p (3,2,1,1) 3,2,1,1,1
(4,2,1,1,1) 5,2,1,1,1,1 (5,2,1,1,1,1)
m = (61) 65 (69) 73 (79) m.
Strikk til arb måler (51) 53 (55) 57
(59) cm.
Fell den midterste m, og strikk
hver side ferdig for seg.
Strikk til arb måler (61) 63 (65) 67
(69) cm.
Sett (18) 18 (19) 20 (21) m på en
hj.p mot nakke.
Strikk til arb måler (63) 65 (67) 69
(71) cm. Sett de resterende (12)
14 (15) 16 (18) skulderm på en
hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Venstre forstykke:
Legg opp (18) 20 (22) 24 (26) m
med dobbelt garn på p nr 5½.
Strikk vr-bord slik:
1. p: (1. p = vr-siden), 1 vr *1 r, 1
vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
2. p: 1 kantm, strikk som m viser p
ut.
3. p: Strikk som 1. p.
4. p: Strikk som 2. p.
Fortsett i patentstrikk til arb måler
15 cm, men ta 1. m løs av fra vrsiden og strikk siste m r fra r-siden
for å få en fin kant langs splitten.
Legg arb til side.
Høyre forstykke:
Legg opp (56) 60 (64) 70 (74) m
med en tråd i hver kvalitet på p nr
5½. Strikk 4 p som på venstre
forstykke, men fra vr-siden
strikkes første m r (= kantm), og
siste m vr.

Fortsett i patentstrikk til arb måler
15 cm, men ta siste m fra vr-siden
løs av, og strikk 1. m fra r-siden r.
Strikk delene inn på samme p,
samtidig som det legges opp 1 ny
m mellom delene. Den nye m
strikkes med i patentmønster.
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke = (61) 65 (69) 73 (79)
m.
Strikk til arb måler (51) 53 (55) 57
(59) cm.
Sett de midterste (13) 13 (15) 17
(19) m på m på en hj.p til hals, og
strikk hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 4,3,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (63) 65 (67) 69
(71) cm.
Sett de resterende (12) 14 (15) 16
(18) skulderm på en hj.p. Strikk
den andre siden på samme måte,
men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (42) 44 (46) 48 (48) m
med en tråd i hver kvalitet på p nr
5½. Strikk 3 omg vr-bord rundt 1 r,
1 vr, samtidig som det på siste
omg økes 1 m i siste m = merkem
som strikkes vr hele tiden.
Strikk patentstrikk rundt.
Når arb måler 10 cm, økes det 1 m
på hver side av merkem. Gjenta
økningene hver (4.) 4. (3.) 3. (3.)
cm i alt (6) 7 (8) 8 (9) ggr = (55) 59
(63) 65 (67) m.
Strikk til arb måler (43) 43 (44) 44
(45) cm, eller ønsket lengde.
Fell (5) 5 (7) 9 (9) m midt under
erme (= merkem + (2) 2 (3) 4 (4)
m på hver side).
Strikk videre frem og tilbake,
samtidig som det felles i hver
side, annenhver p
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3
(3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3)
m.
Fell de resterende (10) 12 (12) 10
(10) m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Strikk sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (91) 93 (95) 97 (97)
m med en tråd i hver kvalitet på p
nr 5 rundt halsen.

Strikk 2 omg vr-bord frem og
tilbake som m viser.
Fell av med r og vr m.
Sy en glidelås i splitten på
forstykke og bakstykke.
Sy i ermer. Sy sm i sidene.

JAKKE
Hefte 1304, nr 10
Jakke med biser
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Størrelse:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 96 (104) 113 (121)
cm
Hel lengde: (50) 51 (52) 54 (55)
cm
Ermelengde: (43) 43 (44) 44 (44)
cm, eller ønsket lengde
Garn:
MINI DUETT (55 % bomull, 45 %
merinoull, 50 gram = ca 175
meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
ALPAKKA
Garnmengde:
Rød 4219: (350) 400 (450) 500
(550) gram
Tilbehør:
15 knapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 2, 2½ og 3
Liten rundp nr 2½ til hals
Strikkefasthet:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm
Bise:
Strikk opp m med rundp nr 2 fra
vr-siden slik:
Tell 8 p ned, ikke tell p som m er
på. Plukk opp 1 m i hver m. Strikk
fra r-siden 1 m fra hver p r sm omg
rundt = bise.
For- og bakstykke:
Legg opp (232) 256 (278) 302
(324) m på rundp nr 2½, og strikk
5 p r frem og tilbake = 3 riller. Skift
til rundp nr 3.
*Strikk 20 omg glattstrikk, bise*,
gjenta fra *-* 1 gang.
Sett et merke i hver side med
(116) 128 (140) 152 (162) m til
bakstykke, og (58) 64 (69) 75 (81)
m til hvert forstykke.

Strikk glattstrikk til arb måler (31)
31 (31) 32 (32) cm.
Fell (12) 12 (14) 14 (16) m i hver
side til ermehull (= (6) 6 (7) 7 (8) m
på hver side av merkene).
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (104) 116 (126) 138 (146) m.
Strikk og fell til ermehull i hver side
annenhver p (3,2,1,1) 3,2,2,1,1
(3,3,2,2,1)
3,3,2,2,2,1
(3,3,3,2,2,1,1) m = (90) 98 (104)
112 (116) m.
Strikk til arb måler (47) 48 (49) 51
(52) cm.
Sett de midterste (40) 44 (48) 54
(54) m på en hj.p til nakke, og
strikk hver side ferdig for seg. Fell
mot nakke annenhver p 2,1,1 m.
Strikk til arb måler (50) 51 (52) 54
(55) cm. Sett de resterende (21)
23 (24) 25 (27) skulderm på en
hj.p.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Venstre forstykke:
= (52) 58 (62) 68 (73) m.
Fell til ermehull i siden og strikk
som bakstykke til arb måler (39)
40 (41) 43 (43) cm.
Sett de ytterste (6) 7 (7) 8 (9) m på
en hj.p til hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p (3,3,3,2,2,2,2,1) 3,3,3,3,2,2,2,1
(3,3,3,3,2,2,2,1,1) 4,3,3,3,2,2,2,2,1
(4,3,3,3,2,2,2,2,1) m.
Strikk til arb måler (50) 51 (52) 54
(55) cm. Sett de resterende (21)
23 (24) 25 (27) skulderm på en
hj.p.
Høyre forstykke:
= (52) 58 (62) 68 (73) m.
Strikk
som
venstre,
speilvendt.

men

Venstre erme:
Legg opp (58) 62 (64) 66 (68) m
på rundp nr 2½, og strikk 5 p r
frem og tilbake (= 3 riller). Skift til
rundp nr 3.
Strikk glattstrikk, men de 4 første
og siste m strikkes hele tiden r til
splittkant = kantm.
Sett et merke rundt de 4 midterste
m = merkem. Strikk glattstrikk med
forkortede rekker slik: Strikk til 4 m
forbi merkem, vend, kast, strikk til
4 m forbi merkem. Vend, kast,
strikk til 8 m forbi merkem. Strikk

på samme måte, med 4 m mer på
hver side av merkem, til alle m
innenfor kantm er strikket opp.
Strikk 1 p glattstrikk over alle m.
OBS! Kastet strikkes sm med
etterfølgende m for å unngå hull i
arb. Strikk til arb måler 8 cm.
Fordel m på 4 strømpep. Legg de
4 første kantm over de 4 siste
kantm. Strikk 1 omg r, samtidig
som de 4 kantm strikkes sm = (54)
58 (60) 62 (64) m.
De 4 sammenstrikkede kantm er
ytterst på venstre erme. 2 av disse
m er m 1 og 2. Tell (13-14) 14-15
(15-16) 15-16 (16-17) m ned på
undersiden. Disse 2 m = omg
første og siste m. Sett et merke
rundt disse 2 m = merkem. Strikk
glattstrikk rundt, samtidig når arb
måler 10 cm, økes det 1 m på hver
side
av
merkem.
Gjenta
økningene hver 6. omg til i alt (92)
94 (96) 98 (100) m.
Strikk til erme måler (43) 43 (44)
44 (44) cm, eller ønsket lengde,
målt fra yttersiden av erme. Fell
(12) 12 (14) 14 (16) m under erme,
og strikk videre frem og tilbake.
Fell 2 m i beg på hver p, i alt 6 ggr,
videre 1 m i hver side = (66) 68
(68) 70 (70) m. *Strikk 8 p, bise.
Strikk og fell 1 m i hver side de
neste 12 p* = (54) 56 (56) 58 (58)
m. Gjenta fra *-* = (42) 44 (44) 46
(46) m.
Strikk 8 p, bise.
Fell 1 m i beg på hver p til det
gjenstår (32) 34 (32) 34 (34) m, fell
til slutt 2,3 m i hver side.
Fell av.
Høyre erme:
Strikk
som
venstre,
men
speilvendt med splitt i motsatt
side.
Montering:
Strikk sm skuldrene.
Halskant:
Strikk opp ca (132) 138 (142) 144
(146) m på rundp nr 2½, inkl m fra
hj.p langs halsen.
OBS! Det felles 1 m ved å strikke
2 m sm langs hvert forstykke og 4
m langs nakke.
Strikk r frem og tilbake i alt 6 riller.
Fell på neste p 8 m jevnt fordelt =
(124) 130 (134) 136 (138) m.
Strikk r til det i alt er 10 riller. Fell
av.

Venstre forkant:
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p langs
venstre forstykke på rundp nr 2½.
Stikk til det er 3 riller.
Fell av.
Høyre forkant:
Strikk som venstre, men med 7
knapphull jevnt fordelt på 4. p. Det
øverste og nederste ca 2 cm fra
kantene.
Knapphull: Strikk 2 r sm, 2 kast, 2
r sm. Strikk 1 r og 1 vr over
kastene på neste p.
Sy i ermer.
Sy i knapper. Sy 4 knapper langs
hver splitt nede på hvert erme, se
foto.

