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Design: Lene Holme Samsøe

Fotograf Siren Lauvdal / Palookaville / Stylist Pauline Naerholm / Assistanse, oppskrifter Olaug Bjelland / Sandnes Garn / Trykk: Gunnarshaug

Strikking er det nye yoga!
Ta tiden tilbake og kast deg på DIY do it yourself - trenden.
Vi har fått to designere, med bred internasjonal
erfaring, til å lage en kolleksjon sammen med
oss. Hege T Larsen har erfaring innen high-end
fashion i Europa, og Lene H Samsøe er en av
Skandinavias mest kjente håndstrikkdesignere.
Kolleksjon speiler flere av høstens trender,
samtidig som den er en tidløs samling av
garderobefavoritter du vil elske lenge.
DIY! Nå har du mulighet til å skape klær som
har snitt, detaljer og garnkvaliteter på linje
med strikk du finner hos noen av de fremste
internasjonale showrooms. La inspirasjonen
ta overhånd, finn frem myke kvaliteter i
deilige farger, kjenn garnet mellom fingrene
og nyt tilfredstillelsen og gleden det gir å skape
vakre plagg til egen garderobe.
I kolleksjonen finner du oversize plagg
i duse fargenyanser, som du kan smyge deg
inn i – skandinavisk enkelhet med rene
linjer – og fargesterk streetwear som du kan
style som du vil. Bruk fargene de har valgt,

eller finn dine egne. Strikk kjoler, gensere og
jakker som i oppskriften, lag dem kortere,
eller lengere hvis du vil. Dette er klær som skal
passe akkurat deg!
Fotografen for kolleksjonen er Siren Lauvdal,
en av Norges mest anerkjente mote- og
livstilsfotografer. Stylisten er Pauline Naerholm
som har lang erfaring i å lage spennende
moteserier for kvalitetsbevisste kunder. De
har laget to moteserier, som begge utspiller seg
i kreative univers, en på Grünerløkka i Oslo
og en i fotografens studio. Vi håper du lar deg
inspirere like mye som oss til å ta tiden tilbake
og DIY!
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Strikking er det nye yoga!
Ta tiden tilbake, lag store myke
ovesize plagg i puddernyanser,
som du kan smyge deg inn i, eller
fargesterk streetwear, helt på
din egen måte. Knit your style!
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Nr 1

FLETTEJAKKE
Hefte 1316, DIY
Jakke med lommer og sjalskrage i
flettemønster
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:

8. – 14. omg: 3 vr, 18 r, 3 vr.
15. omg: 3 vr, 6 r, sett 6 m på hj.p
foran arb, 6 r, strikk m fra hj.p r, 3
vr.
16. – 18. omg: 3 vr, 18 r, 3 vr.
Gjenta 3. – 18. omg.
Øk 1 m:
Ta opp tråden mellom 2 m og strikk
den vridd r

(S) M (L) XL

Plaggets mål:
Overvidde: (86) 96 (102) 110 cm
Hel lengde: (71) 72 (73) 74 cm
Ermelengde: (51) 50 (49) 48 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)

Garnmengde:
Mint 7513/Hvit 1002: (400) 400
(450) 500 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5 og 6
Strikkefasthet:
14 m glattstrikk på p nr 6 = 10
cm
Mønster for- og bakstykke:
1. p: (r-siden), 3 vr, *1 r, i neste m
strikkes 1 r og 1 vridd r*, gjenta fra
*-* i alt 5 ggr, 3 r, 3 vr.
2. p og alle p fra vr-siden: 3 r, 18
vr, 3 r.
3. p: 3 vr, 18 r, 3 vr.
5. p: 3 vr, 18 r, 3 vr.
7. p: 3 vr, Sett 6 m på hj.p bak arb,
6 r, strikk m fra hj.p r, 6 r, 3 vr.
9. p: 3 vr, 18 r, 3 vr
11. p: 3 vr, 18 r, 3 vr.
13. p: 3 vr, 18 r, 3 vr.
15. p: 3 vr, 6 r, sett 6 m på hj.p
foran arb, 6 r, strikk m fra hj.p r.
17. p: 3 vr, 18 r, 3 vr.
Gjenta 3. – 18. p.
Mønster erme:
1. omg: 3 vr, 3 r, *1 r, i neste m
strikkes 1 r, 1 vridd r*, gjenta fra *-*
i alt 4 ggr, slutt med 3 r, 3 vr.
2. – 6. omg: 3 vr, 18 r, 3 vr.
7. omg: 3 vr, sett 6 m på hj.p bak
arb, 6 r, strikk m fra hj.p r, 6 r, 3 vr.

For- og bakstykke:
Legg opp (128) 140 (152) 160 m
på rundp nr 6.
1. p: (vr-siden) 7 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 7 r.
2. p: 9 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-* p ut, slutt med 9 r.
Gjenta disse 2 p til arb måler 5 cm,
slutt fra vr-siden.
Skift til rundp nr 6.
De 7 ytterste m i hver side strikkes
r på alle p (= rillestrikk) til forkanter.
Strikk: 7 r, (3) 4 (4) 5 m glattstrikk,
strikk mønster, (4) 6 (9) 10 m
glattstrikk, sett et merke rundt
neste m og strikk m r (= sidem),
strikk (60) 66 (72) 76 m glattstrikk
(= bakstykket), sett et merke rundt
neste m og strikk m r (= sidem),
strikk (4) 6 (9) 10 m glattstrikk,
mønster, (3) 4 (4) 5 m glattstrikk, 7
r = (138) 150 (162) 170 m.
Strikk med denne inndeling til arb
måler 44 cm.
Beg fra r-siden og øk 1 m innenfor
1 m i hver side til krage = 8 m r til
forkanter i hver side.
Strikk 4 cm, og gjenta økningene.
OBS! På neste p fra vr-siden
strikkes det 10 m r i hver side til
forkant/krage. Arb måler ca 52 cm.
Fell merkem i hver side og strikk
hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
= (60) 66 (72) 76 m.
Strikk glattstrikk frem og tilbake, og
fell til ermehull i hver side
annenhver p (2,2,1,1) 3,2,1,1
(3,2,2,1) 3,2,2,1 m = (48) 52 (56)
60 m.
Strikk til ermehullet måler (18) 19
(20) 21 cm.

Fell de midterste (16) 18 (18) 18 m
til nakke, og strikk hver side ferdig
for seg.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermesiden (5,5,6) 5,6,6 (6,6,7)
7,7,7 m.
Forstykke:
= (40) 43 (46) 48 m.
Strikk og fell til ermehull i
ermehullsiden som på bakstykke,
samtidig når arb måler 56 cm,
gjentas økning til krage som før.
*OBS! På neste p etter økning,
strikkes den økte m r, samt en m til
med r til forkant i rillestrikk. Strikk 4
cm*.
Gjenta fra *-* til det i alt er 18 m
riller til kraven.
Str L og XL:
Strikk på neste p fra vr-siden (19)
19 m r til forkanter.
Alle str:
Strikk til ermehullet måler (18) 19
(20) 21 cm.
Sett de (18) 18 (19) 19 rille-m på
en hj.p til krave.
Skråfell de resterende (20) 22 (23)
25 skulderm fra ermesiden (6,7,7)
7,7,8 (7,8,8) 8,8,9 m.
Krage:
Strikk rillestrikk over de resterende
(18) 18 (19) 19 m til krage med
forkortede rekker slik:
*Strikk 2 p over alle m. Strikk
deretter 2 p over de første 8 m*,
gjenta fra *-* til kragen når til midt
bak i nakken på bakstykke.
Legg arb til side, og strikk det
andre forstykke på samme måte,
men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 32 (36) 36 m på
strømpep nr 5. Strikk 10 cm vr-bord
rundt 1 r, 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 r. Skift til strømpep
nr 6.
Strikk mønster over de midterste
20 m, de øvrige m strikkes i
glattstrikk = (36) 36 (40) 40 m.
Øk 1 m på slutten av omg =
merkem.
Strikk til arb måler (15) 15 (15) 12
cm. Øk 1 m på hver side av
merkem. Gjenta økningene hver

(5.) 5. (5.) 4. cm i alt (5) 6 (6) 8 ggr
= (47) 49 (53) 57 m.
Strikk til arb måler (51) 50 (49) 48
cm, eller ønsket lengde.
Fell merkem, strikk frem og tilbake,
samtidig som det felles til
ermetopp i hver side annenhver p
(3,2,1,1,1,1,1,2,3,3)
3,2,1,1,1,1,1,1,2,2,3
(3,2,1,1,1,1,1,1,2,3,3)
3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3,3 m.
Fell de resterende (10) 12 (14) 14
m. Strikk et erme til på same måte.
Montering:
Legg kragens m med r-side mot rside. Strikk 1 m fra hver p sm,
samtidig som det felles løst av.
Sy sm skuldrene.
Sy kragen til langs nakken med
skjulte sting.
Sy i ermene.
Flett et belte à 3 ganger 5 tråder.
Lommer:
Legg opp 24 m på p nr 6.
Strikk 20 cm vr-bord slik: (1. p = vrsiden), 1 kantm r, 2 vr, *3 r, 2 vr*,
gjenta fra *-* p ut, slutt med 1
kantm r.
Fell løst av med r og vr m.
Strikk en lomme til på samme
måte.
Sy en lomme fast på hvert
forstykke, slik at kantm kommer
innvendig i lommen, og de øverste
4 cm brettes utover.
Lommene sys til rett over vrborden, og over flettemønsteret.

Nr 2

PONCHO
Hefte 1316, DIY
Poncho i halvpatent
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Hel lengde: Ca 65 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
Beige 3031: 400 gram
MINI ALPAKKA
Lys brunmelert 3031: 300 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 8 og 10
Strikkefasthet:
8½ m halvpatent med 1 tråd i hver
kvalitet på p nr 10 = 10 cm
Patentm:
Strikk 1 m r i underliggende m
Halvpatent:
1. omg: 1 vr, *patentm, 1 vr*,
gjenta fra *-* omg rundt.
2. omg: 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra
*-* omg rundt.
Gjenta 1. og 2. omg.
Økning:
Strikk patentm, men la m være på
venstre p, kast på høyre p, strikk
patentm i sm m = 2 nye m.

Strikk ovenfra og ned.
Legg opp 48 m på rundp nr 8.
Strikk 8 cm vr-bord rundt 1 vr, 1 r.
Skift til rundp nr 10.
Sett et merke rundt første m i
kontrastfarge som indikere omg
beg, og deretter 5 merker i en
annen farge med 7 m mellom
hvert merke = 6 vr merkem.

1., 3., 4. og 6. merkem er merker
for raglanøkning. 2. og 5. merkem
= midt på for- og bakstykke.
1. - 4. omg: Strikk halvpatent.
5. omg: Øk 2 m i hver patentm på
hver side av merkem omg rundt =
24 m økt, og det er 11 m
halvpatent mellom merkem.
Strikk halvpatent, samtidig som
økningene gjentas hver 8. omg til
det er økt i alt 8 ggr = 240 m.
Strikk videre på samme måte, men
økningene fortsetter kun midt på
for- og bakstykke 2 ggr til = 256 m.
Strikk uten økning til arb måler ca
65 cm, eller ønsket lengde.
Fell løst av, strikk gjerne et kast
etter hver 2. eller 3. patentm omg
rundt. Kastet felles av som 1 m.

Nr 3

JAKKE
Hefte 1316, DIY
Perlestrikket jakke
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (103) 109 (113) 118 cm
Fra erme til erme: (99) 101 (101)
103 cm
Hel lengde: (74) 75 (76) 77 cm
Ermehulls dybde: (15) 16 (17) 18
cm
Garn:
FRITIDSGARN (100 % norsk ull,
50 gram = ca 70 meter)
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
FRITIDSGARN
Gråmelert 1042: (400) 450 (450)
500 gram
ALPAKKA
Lys gråmelert 1032: (300) 300
(300) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 12
Strikkefasthet:
9 m perlestrikk på p nr 12 med 1
tråd i hver kvalitet = 10 cm
Perlestrikk:
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 r.
2. p: Strikk r over vr, vr over r.
Gjenta 2. p.

Beg nederst på det ene forstykke.
Legg opp (26) 27 (28) 29 m med 1
tråd i hver kvalitet på rundp nr 12,
og strikk perlestrikk til arb måler 58
cm.
Legg løst opp (21) 21 (20) 20 nye
m i den ene siden til erme = (47) 48
(48) 49 m.
Strikk over alle m til arb måler (67)
68 (69) 69 cm.

Fell til hals i motsatt side på hver p
fra halssiden 5,3,1,1 m.
Strikk til arb måler (74) 75 (76) 77
cm. Sett de resterende (37) 38 (38)
39 m på en hj.p, og strikk det andre
forstykke på samme måte, men
speilvendt, slutt ved halssiden, legg
opp 15 nye m til nakke, og strikk m
fra det andre forstykke (beg med m
mot halsen) = (89) 91 (91) 93 m.
Sett et merke.
Alle videre mål tas fra her!
Strikk over alle m til arb måler (16)
17 (18) 19 cm.
Fell (21) 21 (20) 20 m løst av i hver
side = (47) 49 (51) 53 m.
Strikk til arb måler (74) 75 (76) 77
cm.
Fell løst av i perlestrikk.
Montering:
Sy sm i sidene og under ermene
kant i kant.

Nr 4

GENSER
Hefte 1316, DIY
Orange/sort genser med kryssmasker
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (84) 90 (102) 108 cm
Hel lengde: (54) 55 (56) 57 cm
Ermelengde: (48) 47 (46) 45 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnmengde:
Oransje 3508: (300) 300 (350) 350
gram
Svart 1099: (250) 250 (300) 350
gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4½
Strikkefasthet:
20 m mønster og 39 omg på p nr
4½ = 10x10 cm
Mønster:
1. omg: Skift til svart, strikk r.
2. omg: Strikk vr.
3.–6. omg: Skift til oransje, strikk r.
7. omg: Skift til svart, *stikk høyre
p i den øverste rillen med svart
under 3. m på venstre p, stikk
deretter p gjennom første m på
venstre p, og strikk 1 m r gjennom
begge m samtidig (kryss-m mot
høyre), strikk 1 r.
Stikk venstre p i den svarte rillen
under 3. m på høyre p, sett m vridd
r på høyre p, strikk den første m på
venstre p r, trekk m over (kryss-m
mot venstre), 3 r*, gjenta fra *-*
omg rundt.
8. omg: Strikk vr.
9.–12. omg: Skift til oransje, strikk
r.
13. omg: Strikk som 7. omg, men
beg med 3 r, (kryss m forskyves i
forhold til 7. omg).
14. omg: Strikk vr.

Gjenta 3. – 14. omg.
OBS!
Når arb strikkes frem og tilbake
etter felling til ermehull, strikkes 8.
og 14. p r fra vr-siden.
4., 6., 10. og 12. p strikkes vr fra vrsiden.

For- og bakstykke:
Legg opp (184) 200 (224) 240 m
på rundp nr 3½ med svart, og
strikk 6 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 4½.
Strikk mønster, samtidig som det
på 1. omg felles jevnt fordelt til
(168) 180 (204) 216 m.
Strikk til arb måler 35 cm, slutt
med 2. omg med en stripe i svart,
samtidig som det felles til
ermehull slik:
Fell 3 m, strikk (81) 87 (99) 105 m,
fell 3 m, strikk (81) 87 (99) 105 m.
Strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykke:
Strikk mønster frem og tilbake og
fell til ermehull i hver side
annenhver p (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1
(4,2,2,1,1,1) 4,2,2,1,1,1 m = (65)
71 (77) 83 m.
Strikk til arb måler (51) 52 (53) 54
cm, slutt med en stripe i svart.
Sett de midterste (43) 43 (45) 45
m på en hj.p til nakke, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell
ytterligere
mot
nakke
annenhver p 1,1 m.
Strikk til arb måler (54) 55 (56) 57
cm.
Fell de resterende (9) 12 (14) 17
skulderm.
Forstykke:
Strikk og fell til ermehull som på
bakstykke. Strikk til arb måler (47)
48 (49) 50 cm, slutt med en stripe i
svart.
Sett de midterste (27) 27 (29) 29
m på en hj.p til hals, og strikk hver
side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 3,2,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (54) 55 (56) 57
cm.
Fell de resterende (9) 12 (14) 17
skulderm.
Ermer:

Legg opp (44) 48 (48) 52 m på
strømpep nr 3½ med svart, og
strikk 5 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 4½.
Strikk mønster, samtidig som mtallet reguleres til (48) 48 (48) 54
m på 1. omg.
Sett et merke rundt 2. m i omg =
merkem.
Øk 1 m på hver side av merkem
når arb måler (12) 16 (16) 16 cm.
Gjenta økningene hver (6.) 3. (3.)
3. cm i alt (6) 9 (9) 9 ggr = (60) 66
(66) 72 m.
De nye m strikkes med i mønsteret
etter hvert.
Strikk til arb måler (48) 47 (46) 45
cm, slutt med 8. eller 14. omg i
mønsteret.
Fell 3 m under erme (= merkem og
1 m på hver side).
Strikk frem og tilbake, samtidig
som det felles til ermetopp i hver
side annenhver p 4,2,1,1 m, og
deretter 1 m hver 4. p i alt (9) 9
(10) 9 ggr.
Fell til slutt annenhver p (1,1,2,2)
1,1,2,2,3 (1,1,1,2,3) 1,1,2,2,3,3 m.
Fell de resterende 11 m.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene. Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (144) 144 (148) 148
m med svart på rundp nr 3½ rundt
halsen, inkl m på hj.p. M-tallet må
være delelig med 4.
Strikk 2½ cm vr-bord rundt 2 r, 2
vr.
Fell av med r og vr m.
Sy gjerne et par sting med svart,
der som det ev er store områder
med oransje.

Nr 5

JAKKE
Hefte 1316, DIY
Stripete jakke i perlestrikk
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (87) 94 (102) 110 cm
Hel lengde: (49) 50 (51) 52 cm
Ermelengde: (47) 46 (45) 44 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
ALPAKKA
Svart 1099: (250) 300 (300) 350
gram
Syrlig gulgrønn 2005: 50 gram alle
str
SILK MOHAIR
Natur 1012: 100 gram alle str
Tilbehør:
6 trykknapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½
Heklenål 3 mm
Strikkefastet:
21 m mønster på p nr 3½ = 10 cm
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Ermer:
Legg opp (43) 45 (45) 47 m med
svart på rundp nr 3½, og strikk
diagram frem og tilbake til arb
måler (12) 12 (7) 10 cm.
Øk 1 m i hver side innenfor kantm.
Gjenta økningene hver (4.) 3. (3.)
2½. cm i alt (9) 11 (13) 14 ggr =
(61) 67 (71) 75 m.
De nye m strikkes med i mønstret
etter hvert.
Strikk til arb måler (47) 46 (45) 44
cm, eller ønsket lengde.

Fell til ermetopp i hver side
annenhver p 4,2,2,1,1 m, deretter
1 m hver 4. p 10 ggr, og til slutt
annenhver p (1,1,2,2) 1,1,2,2,3
(1,1,1,2,2,3) 1,1,2,2,3,3 m.
Slutt med natur eller svart stripe,
strikk stripen ev litt bredere.
Fell av de resterende (9) 9 (11) 11
m.
Strikk et erme til på samme måte.
Bakstykke:
Legg opp (89) 97 (105) 113 m
med svart på rundp nr 3½, og
strikk diagram frem og tilbake til
arb måler 10 cm. Øk 1 m i hver
side, innenfor kantm.
Gjenta økningene når arb måler
20 cm = (93) 101 (109) 117 m.
Strikk til arb måler ca 29 cm, slutt
med samme stripe som på erme.
Fell til ermehull i hver side
annenhver p (4,2,2,1,1) 4,2,2,1,1,1
(4,3,2,1,1,1) 4,2,2,2,1,1,1 m = (73)
79 (85) 91 m.
Når arb måler (46) 47 (48) 49 cm,
felles de midterste (43) 43 (45) 45
m til nakke, og hver side strikkes
ferdig for seg.
Når arb måler (47) 48 (49) 50 cm,
skråfelles det på hver p fra
ermehullsiden (3,4,4,4) 4,4,5,5
(5,5,5,5) 5,6,6,6 m.
Venstre forstykke:
Legg opp (43) 47 (51) 55 m med
svart på rundp nr 3½, og strikk
diagram frem og tilbake, og øk i
siden som på bakstykke = (45) 49
(53) 57 m.
Fell til ermehull i siden som på
bakstykke = (35) 38 (41) 44 m.
Når arb måler (38) 39 (40) 41 cm
felles de ytterste (10) 10 (11) 11 m
mot forkant til hals.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 3,2,2,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (47) 48 (49) 50
cm.
Skråfell til skulder som på
bakstykke.
Høyre forstykke:
Strikk som venstre forstykke, men
speilvendt.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy sm under ermene og i sidene.
Sy i ermene.
For- og halskant:

Hekle kant med svart langs halsen
og forkanter slik: Beg nederst på
høyre forstykke og hekle 6 rader fm
frem og tilbake langs forstykkene
og nakken, samtidig som det
hekles 3 fm i hvert hjørne i halsen
og nederst på forkantene.
Sy i trykknapper.
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GENSER
Hefte 1316, DIY
Perlestrikket genser
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (105) 110 (113) 117 cm
Hel lengde: (54) 55 (56) 57 cm
Ermelengde: (50) 49 (48) 50 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002/Pudder rosa 4312: (250)
300 (300) 350 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 6 og 8
Strikkefasthet:
12 m perlestrikk på p nr 8 = 10 cm
Perlestrikk:
1. omg: Strikk 1 r, 1 vr omg rundt.
2. omg: Strikk r over vr, vr over r.
Gjenta 2. omg.

For- og bakstykke:
Legg opp (126) 132 (136) 140 m
på rundp nr 6. Strikk 10 cm vr-bord
rundt 1 r, 1 vr. Skift til rundp nr 8.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med (62) 65 (67) 69 m til hver del =
merkem.
Strikk perlestrikk til arb måler 39
cm. Fell merkem i hver side til
ermehull, og strikk hver del for seg.
Bakstykke:
= (62) 65 (67) 69 m.
Strikk til arb måler (54) 55 (56) 57
cm. Sett de midterste (28) 29 (29)
29 m på en hj.p til nakke, og fell de
resterende (17) 18 (19) 20
skulderm i hver side.

Forstykke:
= (62) 65 (67) 69 m.
Strikk til arb måler (44) 45 (46) 47
cm. Sett de midterste (14) 15 (15)
15 m på en hj.p til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Fell ytterligere mot hals annenhver
p 3,2,1,1 m.
Strikk til arb måler (54) 55 (56) 57
cm.
Fell de resterende (17) 18 (19) 20
skulderm.
Strikk den andre siden på samme
måte, men speilvendt.
Ermer:
Legg opp (32) 34 (36) 38 m på
strømpep nr 6, og strikk 16 cm vrbord rundt 1 r, 1 vr.
Skift til strømpep nr 8. Strikk
perlestrikk, samtidig som det
økes 1 m på slutten av omg =
merkem som strikkes vr hele tiden.
Øk 1 m på hver side av merkem
når arb måler 25 og 35 cm = (37)
39 (41) 43 m. De nye m strikkes i
perlestrikk.
Strikk til arb måler (50) 49 (48) 50
cm, eller ønsket lengde.
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.
Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (68) 70 (70) 70 m på
rundp nr 6 rundt halsen, inkl m på
hj.p.
M-tallet må være delelig med 2.
Strikk 3 omg vr-bord rundt 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
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GENSER
Hefte 1316, DIY
Stripete genser med raglanfelling
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (88) 96 (104) 112 cm
Hel lengde: (58) 60 (62) 64 cm
Ermelengde: (49) 47 (46) 45 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
MINI ALPAKKA (100 % ren
alpakka, 50 gram = ca 150 meter)
Garnalternativ:
SISU, MANDARIN PETIT, MINI
DUETT
Garnmengde:
Lys gråmelert 1032: (300) 300
(350) 350 gram
Bringebær rød 4327: (100) 100
(100) 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½
Strikkefasthet:
25 m glattstrikk på p nr 3½ = 10
cm
Stripemønster:
Strikk *2 omg bringebærrød, 4
omg gråmelert*, gjenta fra *-*.
Ermer:
Legg opp (63) 63 (66) 66 m med
lys gråmelert på strømpep nr 3½
og strikk 6 cm vr-bord rundt 1 r, 2
vr,
samtidig
som
m-tallet
reguleres til (60) 62 (64) 66 m på
siste omg, fell kun over vr m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Skift til bringebærrød, strikk
stripemønster, samtidig som det
økes 1 m på hver side av merkem
hver (5.) 4½. (4.) 3½. cm til i alt
(76) 80 (84) 88 m.
Strikk til erme måler ca (49) 47
(46) 45 cm, eller ønsket lengde.

Fell (10) 12 (14) 16 m midt under
ermet (= merkem og (4) 5 (6) 7 m
på hver side).
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
For- og bakstykke:
Legg opp (240) 261 (282) 300 m
med lys gråmelert på rundp nr 3½.
Strikk 6 cm vr-bord rundt 1 r, 2 vr,
samtidig som det felles (20) 21
(22) 20 m jevnt fordelt over vr m
på siste omg = (220) 240 (260)
280 m.
Sett et merke i hver side med
(110) 120 (130) 140 m til hver del.
Skift til bringebærrød, strikk
glattstrikk og stripemønster til arb
måler ca 40 cm, slutt med samme
stripe som på ermene. Fell (10) 12
(14) 16 m i hver side til ermehull (=
(5) 6 (7) 8 m på hver side av
merkene).
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = (332) 352 (372) 392
m.
Sett
et
merke
i
hver
sammenføyning.
Strikk glattstrikk og stripemønster
som før, samtidig som det felles til
raglan ved hvert merke slik: Strikk
til 3 m før første merke, ta 1 m løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 2 r, 2
r sm = 8 m felt. Gjenta fellingene
hver 4. omg i alt (10) 12 (14) 16 ggr
= (252) 256 (260) 264 m.
Sett de midterste 22 m på forstykke
på en hj.p til hals.
Omg beg ved halsen.
Fell 2 m i beg på hver p til hals,
samtidig som det felles til raglan
annenhver p (= fra r-siden), der det
er mulig, og i alt (22) 24 (26) 28 ggr
på bakstykket.
Fell av de resterende m.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Omg beg ved skulder.
Strikk opp ca (168) 172 (176) 180
m rundt halsen med gråmelert på
liten rundp nr 3½, inkl m fra hj.p.
Strikk 1 omg r, og deretter 2 cm vrbord rundt, 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
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KJOLE
Hefte 1316, DIY
Kjole med bobler
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Overvidde: 108 cm
Hel lengde: Ca 72 cm
Ermelengde: Ca 47 cm
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Maisgul 2025: 450 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½ og 6
Strikkefasthet:
13 m glattstrikk og 19 omg på p nr
6 = 10 cm
boble:
Strikk 3 m i 1 m, vekselvis i fremre
og bakre m-ledd, vend, ta første m
løs av, strikk r tilbake, vend, ta
første m løs av og strikk vr, vend,
ta første m løs av og strikk r, vend,
ta første m r løs av, 2 r sm, trekk
den løse m over.
Ermer:
Legg opp 28 m på strømpep nr
5½, og strikk 2 cm vr-bord rundt 2
r, 2 vr. Skift til strømpep nr 6.
Sett et merke rundt første m (=
merkem).
Strikk 2 omg glattstrikk, samtidig
som det økes 1 m på hver side av
merkem på siste omg = 30 m.
Strikk mønster slik:
1. omg: Strikk merkem, 9 r, *1
boble, 9 r*, gjenta fra *-* omg
rundt.
2. – 8. p: omg: Strikk glattstrikk og
gjenta økningene på 8. omg = 32
m.
9. omg: Strikk merkem, 5 r, 1
boble, *9 r, 1 boble*, gjenta fra *-*
omg rundt, slutt med 5 r.

10 – 16. omg: Strikk glattstrikk og
gjenta økningene på 16. omg.
Gjenta 1.-16. omg, samtidig som
økningene gjentas til det i alt er 40
m.
De økte m strikkes med mønster
etter hvert.
Strikk til det i alt er 11 mønster
med bobler. Strikk ev noen omg
glattstrikk til arb måler ca 47 cm.
Fell 9 m midt under erme (=
merkem og 4 m på hver side).
Legg arb til side.
Strikk et erme til på samme måte.
For- og bakstykke:
Legg opp 140 m på rundp nr 6.
Strikk rundt 1 omg vr, 2 omg r.
Sett et merke rundt 1 m i hver side
med 69 m mellom merkene =
merkem.
Strikk mønster slik:
1. omg: Strikk 1 boble over
merkem, 9 r, *1 boble, 9 r*, gjenta
fra *-* omg rundt.
2.-8. omg: Strikk glattstrikk.
9. omg: Strikk merkem, 4 r, 1
boble, *9 r, 1 boble*, gjenta fra *-*
omg rundt, slutt med 4 r.
10-16. omg: Strikk glattstrikk.
Gjenta 1.-16. omg til det i alt er
strikket 12 mønster med bobler, og
arb måler ca 50 cm, slutt med
samme omg som på ermene.
Fell 11 m i hver side til ermehull (=
merkem + 5 m på hver side).
Legg arb til side.
Rundt bærestykke:
Sett ermene inn over de felte m på
for- og bakstykke = 180 m.
Omg
beg
ved
den
ene
sammenføyningen midt bak.
Strikk mønster som før, det er 9 m
mellom hver boble. Strikk til arb fra
sammenføyningen måler ca 10
cm,
slutt
med
1
omg
boblemønster, samtidig som det
felles ved å strikke 2 r sm før og
etter hver boble omg rundt = 144
m.
Strikk mønster som før, men med
7 m mellom boblene til arb fra
sammenføyningen måler ca 14
cm,
slutt
med
1
omg
boblemønster, samtidig som det
felles ved å strikke 2 r sm før og
etter hver boble omg rundt = 108
m.
Strikk til arb fra sammenføyning
måler ca 18 cm, slutt med 1 omg
boblemønster, samtidig som det

felles ved å strikke 2 r sm før og
etter hver boble omg rundt = 72 m.
Sett de midterste 18 m på
forstykke på en hj.p til hals.
Omg beg ved halsen.
Strikk ytterligere 8 p glattstrikk
frem og tilbake, samtidig som det
felles i beg på hver p 4,3,2,1 m til
hals.
Fell av de resterende 34 m.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp ca 88 m rundt halsen,
inkl m fra hj.p på liten rundp nr 5½.
M-tallet må være delelig med 4.
Strikk 4 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
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SKJERF
Hefte 1316, DIY
Skjerf med lommer
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Plaggets mål:
Bredde: 24 cm
Lengde: 2 meter
Garn:
ALFA (85 % ull, 15 % mohair, 50
gram = ca 60 meter)
Garnmengde:
Blågrå 6071: 450 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 15
Strikkefasthet:
7 m perlestrikk med dobbelt garn
på p nr 15 = 10 cm
Perlestrikk:
*Strikk vr over r, r over vr p ut*.
Gjenta fra *-* alle p.
Første og siste m er kantm og
strikkes hele tiden r

Legg opp 17 m på rundp nr 15 med
dobbelt garn. Strikk 17 cm vr-bord
frem og tilbake slik:
(1. p = r-siden), strikk 1 kantm, 1 vr,
*1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Strikk perlestrikk til arb måler 200
cm, målt fra vr-borden.
Strikk 17 cm vr-bord som i beg på
p.
Fell av med r m fra vr-siden, slik at
oppleggs- og avfellingskantene blir
like.
Montering:
Brett vr-borden i hver side inn mot
r-siden til lommer.
Sy sm lommene i sidene.
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GENSER
Hefte 1316, DIY
Lang genser med knapper bak
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
(S/M) L/XL
Plaggets mål, hvit:
Overvidde: (111) 117 cm
Hel lengde: (72) 75 cm
Ermelengde: (41) 41 cm
Plaggets mål, pudder:
Overvidde: (111) 117 cm
Hel lengde: (82) 85 cm
Ermelengde: (41) 41 cm
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Hvit 1002: (500) 550 gram
Pudder 4312: (600) 650 gram
Tilbehør:
5 knapper
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 5½ og 6
Strikkefasthet:
14 m og 26 p patentstrikk på p nr 6
= 10 cm
Halvpatent:
1. omg/p: Strikk *1 r i
underliggende r m, 1 vr*, gjenta fra
*-* omg rundt.
2. omg/p: Strikk r over r, vr over vr.

For- og bakstykke:
Legg opp (156) 164 m på rundp nr
5½, og strikk 5 cm vr-bord rundt 1
r, 1 vr. Skift til rundp nr 6, og strikk
halvpatent til arb måler 40 cm
(hvit), 50 cm (pudder).
Fell til ermehull slik: Fell 4 m (= 1
r, 1 vr, 1 r, 1 vr), strikk (71) 75 m
(= forstykke), fell 7 m, strikk (33)
35 m (= høyre bakstykke), fell 5 m
til splitt, strikk (33) 35 m (= venstre
bakstykke), fell 3 m.

Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (34) 36 m på strømpep
nr 5½, og strikk 5 cm vr-bord rundt
1 vr, 1 r. Strikk halvpatent, beg
med 1 vr, og sett et merke rundt
denne m = merkem, samtidig
som det økes 1 m på hver side av
merkem.
Gjenta økningene hver 2. cm i alt
(16) 18 ggr = (66) 72 m. De økte
m strikkes i halvpatent.
Strikk til erme måler 41 cm.
Fell 7 m under erme (= merkem +
3 m på hver side).
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r
Raglanfelling og splitt bak:
Sett inn ermene på for- og
bakstykke på rundp nr 6, p beg
midt bak = (255) 275 m.
Sett et merke rundt første og siste
m på ermem = 4 vr merkem.
Strikk halvpatent frem og tilbake
innenfor 1 kantm i hver side, og
fell ved hvert merke fra r-siden
slik:
Strikk til 3 m før merkem, 3 r sm, 1
vr, ta 1 r løs av, 2 r sm, trekk den
løse m over = 16 m felt.
Gjenta fellingene vekselvis hver 8.
og 10. p i alt (7) 8 ggr. Fell til rund
hals slik: Fell 3 m i beg på p, fell
de midterste 11 m på forstykke, og
fell 3 m på slutten av p.
Strikk hver side ferdig for seg.
Fell 2 m i beg på de neste 2 p til
hals (= 4 m felt).
Gjenta fellingene til hals hver 4. p i
alt 6 ggr i hver side (= 24 m felt),
samtidig som fellingene til raglan
fortsetter som før der det er mulig,
og til det er felt i alt (10) 11 ggr
over bakstykkets m.
Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Beg ved splitt langs venstre
bakstykke. Plukk opp 1 m i hver
m/p, men hopp over ca hver 4.
m/p på rundp nr 5½.
M-tallet må være delelig med 2+1,
i alt cirka (107) 111 m.

Strikk 10 cm vr-bord frem og
tilbake slik: 1 kantm, 1 vr, *1 r, 1
vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1
kantm.
Fell av med r og vr m.
Kant venstre bakstykke:
Beg i bunnen av splitten.
Strikk opp 1 m i hver m/p, men
hopp over hver 4. m/p innenfor 1
kantm langs splitten, og over 5 cm
langs halskanten (= ½ bredde).
Strikk 5 cm vr-bord som langs
halskant.
Kant høyre bakstykke:
Strikk som venstre, men med 5
knapphull jevnt fordelt når kanten
måler ca 2 cm, ca 2½ cm inn fra
hver side.
Knapphull: Fell 3 m som legges
opp igjen på neste p.
Legg høyre kant over venstre kant
og sy til med skjulte sting i bunnen
av splitten.
Brett halskanten dobbel mot vrsiden, og sy til med løse sting
langs hals og splittkant.
Sy i knapper.
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"MADE BY ME"
Hefte 1316, DIY
Genser med raglanfelling
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Overvidde: 114 cm
Hel lengde: 77 cm
Ermelengde: 42 cm, eller ønsket
lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Lys gråmelert 1032/gråmelert
1042: 600 gram
Syrlig gulgrønn 2005/hvit 1001: 50
gram, eller rest
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 4½
Liten rundp nr 4 til hals
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4½ = 10
cm
For- og bakstykke:
Legg opp 228 m med lys
gråmelert/gråmelert på rundp nr
4½.
Strikk 3 omg glattstrikk rundt til
rullekant, og 1 omg vr.
Alle mål tas fra her!
Sett et merke i hver side med 114
m til hver del.
Strikk glattstrikk til arb måler ca 40
cm.
Fell 10 m i hver side til ermehull (=
5 m på hver side av merkene).
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp 52 m med lys
gråmelert/gråmelert på strømpep

nr 4½. Strikk 3 omg glattstrikk, og 1
omg vr.
Alle mål tas fra her!
Sett et merke rundt første og siste
m (= merkem).
Strikk glattstrikk, samtidig som det
økes 12 m jevnt fordelt på 1. omg =
64 m. Øk videre 1 m på hver side
av merkem hver 1½. cm til i alt 112
m.
Strikk til arb måler 42 cm, eller
ønsket lengde. Fell 10 m under
erme (= merkem og 4 m på hver
side).
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke = 412 m.
Strikk 1 omg r, samtidig som det
strikkes 2 m vr sm ved hver
sammenføyning = 4 merkem som
strikkes vr hele tiden = 408 m. Fell
til raglan i hver sammenføyning
slik:
Strikk til 2 m før første merkem, ta
1 m løs av, 1 r, trekk den løse m
over, 1 vr, 2 r sm = 8 m felt.
Gjenta fellingene hver 3. omg i alt
26 ggr = 200 m.
Fell de midterste 28 m på forstykke
til hals.
Strikk frem og tilbake og fell i hver
side annenhver p 2,2,2,2,2 m,
samtidig som raglanfellingene
fortsetter hver 2. p (= fra r-siden)
der det er mulig, og til det er felt i
alt 36 ggr over bakstykkets m.
Arb måler ca 77 cm.
Fell av de resterende m.

Montering:
Sy sm under ermene.
Halskant:
Strikk opp 1 m i hver m/p langs
halsen
med
lys
gråmelert/gråmelert, men hopp
over hver 4. m/p langs sidene på
liten rundp nr 4.
Strikk 1 omg vr, samtidig som det
felles jevnt fordelt til 120 m.
Strikk 3 omg glattstrikk.
Fell løst av med r m.
Beg 5 cm ned fra halsringningen
midt
foran.
Velg
et
av
diagrammene, og broder diagram
med maskesting med syrlig
gulgrønn/hvit og dobbel tråd, se
foto.

Maskesting:
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OVERSIZE
JAKKE
Hefte 1316, DIY
Oversize jakke i halvpatent
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
(XS/M) M/XL*
Plaggets mål:
Overvidde: (109) 115 cm
Hel lengde: 75 cm alle str
Ermelengde: 41 cm, eller ønsket
lengde
*Velg str etter din egen str, og hvor
oversized du ønsker jakken.
Modellen på foto er str 36 og har
på seg str M/L
Garn:
SOFT
ALPAKKA
(80
%
babyalpakka, 20 % akryl, 50 gram
= ca 100 meter)
Garnmengde:
Oransje 3619: (550) 600 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5½ og 6
Strikkefasthet:
14 m og 26 p patentstrikk på p nr 6
= 10 cm
Halvpatent:
1. p: (r-siden), strikk 1 kantm, *1 r i
underliggende m, 1 vr*, gjenta fra **, slutt med 1 r i underliggende m, 1
kantm
2. p: (vr-siden): Strikk r over r, vr
over vr innenfor 1 kantm i hver
side.
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

Lommepose:
Legg opp 23 m på p nr 6, og strikk
ca 23 cm glattstrikk frem og tilbake
med 1 kantm i hver side. Sett m på
en hj.p og strikk en lommepose til
på samme måte.

For- og bakstykke:
Legg opp (153) 161 m på rundp nr
5½, og strikk 9 p vr-bord frem og
tilbake slik: (1. p = vr-siden), 1
kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-*,
slutt med 1 vr, 1 kantm.
Skift til rundp nr 6, og strikk ca 24
cm halvpatent.
Strikk inn lommeposer fra r-siden
slik: Strikk (8) 9 m, fell de neste 23
m av med r og vr m, strikk inn m
fra en lommepose r, strikk til det
gjenstår (31) 32 m, fell de neste 23
m av med r og vr m, strikk inn m
fra den andre lommeposen r, strikk
p ut.
Strikk halvpatent innenfor 1
kantm i hver side til arb måler ca
37 cm.
Strikk og fell til ermehull fra vrsiden slik:
Strikk (36) 38 m, fell 7 m, strikk
(67) 71 m, fell 7 m, strikk (36) 38
m.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (35) 37 m på rundp nr
5½, og strikk 9 p vr-bord frem og
tilbake som på for- og bakstykke.
Skift til rundp nr 6, og strikk
halvpatent, samtidig som det
økes 1 m innenfor 1 kantm i hver
side når arb måler 5 cm.
Gjenta økningene hver 2. cm i alt
(16) 18 ggr = (67) 73 m. De økte
m strikkes i halvpatent.
Strikk til erme måler 41 cm, eller
ønsket lengde.
Fell 4 m i hver side fra vr-siden.
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.
Raglanfelling:
Sett ermene inn på for- og
bakstykke på rundp nr 6 = (257)
277 m.
Sett et merke rundt første og siste
m på ermem = 4 vr merkem med 1
r m på hver side.
Fell fra r-siden slik: Strikk til 3 m
før merkem, 3 r sm, 1 vr, ta 1 r løs
av, 2 r sm, trekk den løse m over.
Fell på samme måte ved hver
merkem = 16 m felt.
Strikk 7 p uten felling. Gjenta
raglanfellingene, samtidig som
det felles til v-hals i hver side slik:
Strikk 3 m, ta 1 r løs av, 2 r sm,
trekk den løse m over, strikk til 6 m
gjenstår, 3 r sm, strikk p ut = 20 m
felt.

Gjenta fellingene vekselvis hver
10. og 8. p (= 20 m felt hver gang)
til
raglanfellingene
møter
fellingene til v-hals. (Det er felt (7)
8 ggr til v-hals).
Fortsett
å
felle
til
v-hals
annenhver p hele tiden, samtidig
som det felles til raglan som før
der det er mulig, og til det er felt i
alt (10) 11 ggr over bakstykkets m.
Fell av de resterende m med r og
vr m.
Montering:
Sy sm ermene.
Sy til lommeposen på vr-siden
med skjulte sting.
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GENSER
Hefte 1316, DIY
Lang genser med trekantmønster
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (96) 102 (110) 118 cm
Hel lengde: (85) 87 (88) 89 cm
Ermelengde: (49) 48 (47) 46 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Lys blåmelert 6221: (500) 550
(600) 650 gram
Veiledende pinner:
Rundp og strømpep nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
20 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

For- og bakstykke:
Legg opp (212) 224 (240) 260 m
på rundp nr 3½, og strikk 6 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 4, strikk glattstrikk
samtidig som det på første omg
felles jevnt fordelt til (192) 204
(220) 236 m.
Sett et merke i hver side med (96)
102 (110) 118 m til hver del.
Strikk til arb måler (46) 48 (48) 49
cm. Sett et merke midt foran.
Strikk diagram, som fortsetter
hele arb med 2 vr m mer hver 5.
omg.
Samtidig når arb måler (62) 63
(63) 63 cm felles det (6) 6 (8) 10 m
i hver side til ermehull(= (3) 3 (4) 5
m på hver side av merkene), og
strikk hver del ferdig for seg.
Forstykke:
= (90) 96 (102) 108 m.
Fell videre til ermehull på neste p
fra r-siden slik: Strikk 3 r, 2 r sm,

strikk til det gjenstår 5 m, ta 1 r løs
av, 1 r, trekk den løse m over, 3 r.
Gjenta fellingene annenhver p i alt
(5) 6 (6) 6 ggr = (80) 84 (90) 96 m.
Strikk til arb måler (77) 79 (80) 81
cm. Sett de midterste (30) 32 (34)
36 m på en hj.p til hals, og strikk
hver side ferdig for seg.
Trekantmønstret
fortsetter
så
lenge som mulig, men kun til det
er (48) 50 (52) 54 vr m, fortsett
mønsteret uten å ”øke” de vr m.
Fell videre til hals på hver p fra
halssiden 3,2,2,1,1,1,1 m.
Strikk til arb måler (83) 85 (86) 87
m.
Skråfell til skulder på hver p fra
ermehullsiden (3,3,4,4) 3,4,4,4
(4,4,4,5) 4,5,5,5 m.
Strikk den andre side på samme
måte, men speilvendt.
Bakstykke:
= (90) 96 (102) 108 m.
Strikk og fell til ermehull som på
forstykke = (80) 84 (90) 96 m.
Strikk til arb måler (83) 85 (86) 87
cm. Sett de midterste (52) 54 (56)
58 m på en hj.p til nakke og strikk
hver side ferdig for seg.
Skråfell til skulder som på
forstykke.
Ermer:
Legg opp (44) 48 (48) 52 m på
strømpep nr 3½, og strikk 6 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til strømpep nr 4, og strikk
glattstrikk, samtidig som m-tallet
på 1. omg reguleres til (44) 46 (48)
52 m.
Sett et merke rundt første og siste
m = merkem.
Når arb måler (12) 12 (9) 9 cm
økes 1 m på hver side av merkem.
Gjenta økningene hver 3. cm i alt
(11) 11 (12) 12 ggr = (66) 68 (72)
76 m.
Når arb måler (49) 48 (47) 46 cm,
eller ønsket lengde, felles (6) 6 (8)
10 m midt under erme.
Fell videre til ermetopp i hver side,
annenhver p 2,2,1,1,1 m. Deretter
1 m i hver side hver 4. p 6 ggr.
Til slutt annenhver p (1,1,2,2,3)
1,1,2,2,2,3
(1,1,1,2,2,2,3)
1,1,1,2,2,2,3 m.
Fell av de resterende (16) 14 (14)
16 m.
Strikk et erme til på samme måte.

Montering:
Sy sm skuldrene.
Sy i ermene.
Halskant:
Strikk opp ca (128) 132 (136) 140
m på rundp nr 3½ rundt halsen,
inkl m på hj.p. M-tallet må være
delelig med 4.
Strikk 2 cm vr-bord rundt 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.
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Sett m på en hj.p og strikk en
lommepose til på samme måte.

OVERSIZE
JAKKE
Hefte 1316, DIY
Oversize jakke i halvpatent med
trykknapper
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 102 (110) 118 cm
Hel lengde: (79) 81 (82) 83 cm
Ermelengde: (45) 43 (41) 40 cm,
eller ønsket lengde
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Mellombrun melert 2652: (750)
800 (800) 850 gram
Tilbehør:
5 store trykknapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 4 og 4½
Strikkefasthet:
20 m og 44 p patentstrikk på p nr
4½ = 10 x 10 cm
Halvpatent:
1. p: (r-siden): Strikk 1 kantm, *1 r i
underliggende r m, 1 vr*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 r i underliggende r
m, 1 kantm
2. p: (vr-siden): Strikk r over r, vr
over vr innenfor 1 kantm i hver
side.
Første og siste m er kantm, og
strikkes hele tiden r

Lommepose:
Legg opp 25 m på p nr 4½, og
strikk ca 15 cm glattstrikk frem og
tilbake med 1 kantm i hver side.

For- og bakstykke:
Legg opp (197) 213 (229) 245 m
på rundp nr 4. Strikk 7 p vr-bord
frem og tilbake (1. p = vr-siden)
slik: 1 kantm, *1 vr, 1 r*, gjenta fra
*-*, slutt med 1 vr, 1 kantm.
Sett de ytterste 9 m i hver side på
en tråd = forkanter som strikkes til
slutt.
Legg opp 1 ny m i hver side til
kantm, skift til rundp nr 4½, og
strikk halvpatent innenfor 1 kantm
i hver side til arb måler 27 cm.
Strikk inn lommeposer fra r-siden
slik: Strikk (12) 14 (16) 18 m, fell
de neste 25 m av med r og vr m,
strikk inn m fra en lommepose r,
strikk til det gjenstår (37) 39 (41)
43 m, fell de neste 25 m av med r
og vr m, strikk inn m fra den andre
lommeposen r, strikk p ut.
Strikk halvpatent over alle m med
1 kantm i hver side til arb måler ca
41 cm, alle str.
Fell til v-hals i hver side fra r-siden
slik: Strikk 1 kantm, 1 r løs av, 2 r
sm, trekk den løse m over, strikk til
4 m gjenstår, 3 r sm, 1 kantm = 4
m felt.
Gjenta fellingene hver 10. p i alt 6
ggr. Strikk 8 p uten felling, og arb
måler ca 57 cm, alle str = (157)
173 (189) 205 m.
Fell til ermehull fra vr-siden slik:
Strikk (27) 31 (35) 39 m, fell 9 m,
strikk (85) 93 (101) 109 m, fell 9
m, strikk (27) 31 (35) 39 m.
Legg arb til side og strikk ermer.
Ermer:
Legg opp (39) 43 (47) 51 m på
liten rundp nr 4, og strikk 7 p vrbord frem og tilbake som på forog bakstykke.
Skift til liten rundp nr 4½, strikk
halvpatent, samtidig som det
økes 1 m innenfor 1 kantm i hver
side når arb måler 5 cm.
Gjenta økningene hver 8. p i alt 20
ggr = (79) 83 (87) 91 m. De økte
m strikkes i halvpatent.
Strikk til erme måler (45) 43 (41)
40 cm, eller ønsket lengde.
Fell 5 m i hver side fra vr-siden.
Legg arb til side og strikk et erme
til på samme måte.

Raglanfelling:
Sett alle delene inn på rundp nr
4½ = (277) 301 (325) 349 m.
Sett et merke rundt 7 m i hver
sammenføyning med 1 r m i
midten (= 1 r m i hver side på
bakstykke og hvert forstykke) og 1
vr, 1 r, 1 vr m på hver side av r m
= 7 merkem.
Fell til v-hals som før, samtidig
som det felles til raglan fra r-siden
slik:
Strikk til 3 m før merkem, 3 r sm,
Strikk 7 merkem, 1 r løs av, 2 r
sm, trekk den løse m over. Fell på
samme måte ved hver merkem =
20 m felt.
Gjenta raglanfellingene hver 8. p
og fell til v-hals hver 10. p til
raglanfellingene møter fellingene
til v-hals.
Fortsett å felle til v-hals, samtidig
som det felles til raglan der det er
mulig, og til det er felt i alt (12) 13
(14) 15 ggr over bakstykkets m.
Strikk til arb måler ca (79) 81 (82)
83 cm, gjenta ev fellingene 1 gang,
samtidig som det felles av med r
og vr m.
Montering:
Sy sm ermene.
Forkant venstre side:
Sett 9 m fra tråden over på p nr 4.
Legg opp 1 ny m mot forkanten,
og strikk vr-bord med 1 kantm i
hver side til kanten måler samme
lengde som forstykke, hals og til
midt bak i nakken, når den
strekkes litt.
Fell av med r og vr m.
OBS! Trekk ev m over erme og
nakke sammen litt ekstra, slik at
jakken
ligger
stødig
over
skuldrene.
sy forkanten pent til med 1 kantm
til sømmemonn.
Forkant høyre side:
Strikk som venstre.
Sy forkantene til jakken med 1
kantm på hver del til sømmemonn,
og sy kantene sm midt bak i
nakken med skjulte sting.
Sy sm under ermene.
Sy til lommeposen på vr-siden
med skjulte sting.
Sy i 5 trykknapper jevnt fordelt,
den nederste ca 4 cm fra
oppleggskanten, og den øverste
der felling til v-hals beg.
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SJAL
Hefte 1316, DIY
Sjal med hullmønster
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
Bredde: 180 cm, eller ønsket
bredde
Garn:
SILK MOHAIR (60 % kid mohair,
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca
280 m)
Garnmengde:
Lyng 4853: 100 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5
Strikkefasthet:
12½ m mønster på p nr 5 = 10 cm

Legg opp 7 m på rundp nr 5, og
strikk 1 p r.
Strikk diagram (1. p = r-siden).
Når diagrammet er strikket en
gang, gjentas mønsteret på
samme måte til sjalet måler ca 180
cm i bredden, eller ønsket bredde.
Fell løst av.
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VEST
Hefte 1316, DIY
Perlestrikket vest
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
(S) M (L) XL
Plaggets mål:
Overvidde: (94) 100 (106) 112 cm
Hel lengde: (64) 65 (66) 67 cm
Garn:
EASY (100 % merinoull, 50 gram =
ca 51 meter)
Garnmengde:
Svart 1099: (800) 850 (900) 1000
gram
Tilbehør:
3 store trykknapper
Veiledende pinner:
Rundp nr 15
Strikkefasthet:
7 m perlestrikk med dobbelt garn
på p nr 15 = 10 cm
Perlestrikk:
1. p: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*
p ut, slutt med 1 r.
2. p: Strikk vr over r, r over vr.
Gjenta 2. p.

Forstykke:
Legg opp (19) 20 (21) 22 m på
rundp nr 15 med dobbelt garn.
Strikk perlestrikk frem og tilbake til
arb måler (55) 56 (57) 58 cm.
Strikk vr-bord 1 r, 1 vr til arb måler
(64) 65 (66) 67 cm.
Fell (12) 12 (13) 13 m, og sett de
resterende (7) 8 (8) 9 m på en hj.p
til skulder.
Strikk det andre forstykke på
samme måte, men speilvendt.
Bakstykke:
Legg opp (35) 37 (39) 41 m på
rundp nr 15 med dobbelt garn.
Strikk perlestrikk frem og tilbake til
arb måler (55) 56 (57) 58 cm.

Strikk vr-bord 1 r, 1 vr til arb måler
(64) 65 (66) 67 cm.
Legg skulderm fra bakstykket mot
skulderm fra det ene forstykke med
r-side mot r-side.
Strikk 1 m fra hver del r sm p ut,
samtidig som det felles av.
Fell av de midterste (21) 21 (23) 23
m på bakstykke, og strikk sm
skuldrene på motsatt side på
samme måte.
Klipp av garnet og trekk tråden
gjennom m.
Ermer:
Sett et merke (14) 15 (16) 17 cm
fra skulderen og ned i hver side av
for- og bakstykke = (28) 30 (32) 34
cm mellom merkene.
Strikk opp ca 1 m for hver 2. p
mellom merkene i alt (21) 22 (23)
24 m.
Strikk ca 12 cm vr-bord frem og
tilbake 1 r, 1 vr.
Fell av med r og vr m.
Strikk det andre erme på samme
måte.
Montering:
Sy sm under ermene og sy sm i
sidene.
Sy i trykknapper.
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LUE
Hefte 1316, DIY
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
One size
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Kobolt 5836: 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 6
Strikkefasthet:
15 m glattstrikk med dobbelt garn
på p nr 6 = 10 cm
Legg opp 69 m med dobbelt garn
på rundp nr 6.
Strikk 10 cm vr-bord rundt 1 r, 2 vr.
Strikk 1 omg glattstrikk, samtidig
som det økes 9 m jevnt fordelt = 78
m.
Strikk 22 cm glattstrikk.
Strikk *1 r, 2 r sm*, gjenta fra *-*
omg rundt = 52 m.
*Strikk 2 omg uten felling.
Fell på neste omg ved å strikke 2 r
sm omg rundt* = 26 m, gjenta fra ** = 13 m.
Klipp av garnet, trekk tråden
gjennom m og fest den godt.
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VOTTER
Hefte 1316, DIY
Rillestrikkede votter
Oppskrift: Hege Tufte Larsen

Størrelse:
One size
Garn:
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35
% ull, 50 gram = ca 100 meter)
Garnmengde:
Gråmelert 1042: 150 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 5
Strikkefasthet:
18 m rillestrikk på p nr 5 = 10 cm
Strikk r frem og tilbake på rundp
(= rillestrikk), og sy sm i siden
til slutt

Legg opp 38 m på rundp nr 5.
Strikk 2 cm vr-bord frem og tilbake
1 r, 1 vr. Strikk r frem og tilbake til
arb måler ca 22 cm. Øk til kile for
tommel slik: Strikk 18 m, øk 1 m,
strikk 2 m, øk 1 m, strikk 18 m.
Gjenta økningene hver 2. p, med 2
m mer mellom økningene for hver
gang til det i alt er 14 m i kilen.
Sett 14 kilem på en tråd, og legg
opp 2 ny m i under kilen.
Strikk frem og tilbake til arb fra
kilem måler ca 11 cm. Fell på
neste p ved å strikke *2 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-*, slutt med 3 r sm =
28 m. Strikk 3 p uten felling. *Fell
på neste p ved å strikke 2 r sm p
ut* = 14 m*. Strikk 1 p uten felling.
Gjenta fra *-*. Klipp av garnet,
trekk
tråden
gjennom
de
resterende
7
m.
Tommel: Sett 14 kilem på rundp nr
5, øk 1 m i hver side = 16 m. Strikk
7 cm r frem og tilbake. Fell på
neste p ved å strikke *2 r, 2 r sm*,
gjenta fra *-* p ut = 12 m. Strikk 1
p uten felling. Fell på neste p ved
å strikke 2 og 2 m r sm p ut. Klipp
av garnet, trekk tråden gjennom
de resterende 6 m. Strikk en vott til
på samme måte.

Montering:
Sy sidene og tommelen sm fra rsiden med skjulte sting.
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HALS
Hefte 1316, DIY
Oppskrift: Lene Holme Samsøe

Størrelse:
One size
Plaggets mål:
Omkrets: 71 cm
Høyde: 31 cm
Garn:
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnalternativ:
PEER GYNT, SMART,
MEDI

DUO,

Garnmengde:
Gulgrønn 2005: 100 gram
Natur 1012: 50 gram
Veiledende pinner:
Rundp nr 3½ og 4
Strikkefasthet:
21 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Legg opp 160 m på rundp nr 3½
med gulgrønn og strikk 5 cm vrbord rundt 2 r, 2 vr.
Skift til rundp nr 4, strikk 1 omg r,
samtidig som det felles slik: Strikk
*14 r, 2 r sm*, gjenta fra *-* omg
rundt = 150 m.
Strikk mønster etter diagram til
arb måler ca 26 cm, slutt med helt
mønster, og 2 omg glattstrikk med
gulgrønn.
På neste omg økes jevnt fordelt
slik:
Strikk *15 r, øk 1 m ved å ta opp
tråden mellom 2 m og strikk den
vridd r*, gjenta fra *-* omg rundt =
160 m.
Skift til rundp nr 3½.
Strikk 5 cm vr-bord 2 r, 2 vr.
Fell av med r og vr m.

