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TYNN ALPAKKA, PUS OG STERK 2015 - NR.34 BARN  2 - 8 ÅR



2 3HOUSE OF YARN | DU STORE ALPAKKA | 34∙HERLIG SKOLEHØSTHOUSE OF YARN | DU STORE ALPAKKA | 34∙HERLIG SKOLEHØST

HERLIG HØST 
I DEILIG ALPAKKA

#
34

Første skoledag er tilbakelagt. Dagene blir plutselig litt kjøligere, 
og det er på tide å pakke ungen inn i varmere klær.

Da er ingenting bedre enn lune, hjemmestrikkede plagg i den beste 
alpakkafiberen. Med alpakka får du mye mer enn tre ting på en gang. 
Alpakka er godt å ha på, isolerer mot kulde selv når den er våt og 
regulerer varmen helt naturlig. 

Alpakkagarn finnes i mange kvaliteter. Fiberen er mye mykere enn 
saueull, og garnet fra Du Store Alpakka er spesielt fint. Derfor kan en 
skikkelig «klø-unge» ofte tåle alpakka rett på huden.  

Kanskje blir ditt nye strikkeprosjekt i garn fra Du Store Alpakka? For nå 
deler vi 17 nye oppskrifter til barn fra to til åtte år. I høst er vi er klar for 
spreke 70-tallsfarger, flott aranstrikk, Fair Isle, enkle striper, strukturer 
og glattstrikk og mye mer. Alt med den lille, Store Alpakka-signaturen. 

Vi håper du er inspirert og at pinnene går alpakka-varme i høst!

Høsthilsen fra
Margaretha Finseth
Design & Brand Manager
House of Yarn

Følg Du Store Alpakka på Facebook, og del gjerne bilder av det du har på strikkepinnene! 

Følg oss gjerne på Instagram også: houseofyarn_norway

Vi liker at du hashtagger ditt DSA-prosjekt med #DuStoreAlpakka og #DSA
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Garn: TYNN ALPAKKA 
100 % alpakka, 50 gram = ca 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 10 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

2,5+3 2,5+3 GENSER

MODELL

34·01

2,5
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MODELL

34·02

MODELL

34·03
Garn: TYNN ALPAKKA 
100 % alpakka, 50 gram = ca 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 7 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

GENSER 

Garn: TYNN ALPAKKA
100% Alpakka, 50 gram = ca 167 meter 

Størrelse: ca. 43 og 46 cm

Forbruk: ca 5 nøster til str. 46 cm

Design: Hrönn Jónsdóttir

3,5+4,5 3,5+4,5LUE

2,5 2,5 2,5 42,5
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MODELL

34·04

Garn: TYNN ALPAKKA
100% Alpakka, 50 gram = ca 167 meter 

Størrelse: ca. 43 og 46 cm

Forbruk: ca 5 nøster til str. 46 cm

Design: Hrönn Jónsdóttir

3,5+4,5 3,5+4,5LUE
Garn: TYNN ALPAKKA 
100 % alpakka, 50 gram = ca 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 8 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

JAKKE 2,5 2,5 2,5

4

MODELL

34·03

2,5
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MODELL

34·05

Garn: TYNN ALPAKKA 
100 % alpakka, 50 gram = 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 8 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

3,5+4,5 FLETTEGENSER3,5 HJELPEP
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MODELL

34·06

Garn: TYNN ALPAKKA 
100 % alpakka, 50 gram = 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 8 nøster til str. 6 år

Design: Hrönn Jónsdóttir

FLETTEGENSER3,5+4,5 3,5 HJELPEP
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MODELL

34·07

Garn: STERK
40% Alpakka, 40% Merinoull, 20% Nylon, 50 gram = 137 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 5 nøster til str. 6 år 

Design: Hrönn Jónsdóttir

3+4 3+4 GENSER3
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MODELL

34·08 

Garn: PUS
70% Baby Alpakka, 17% akryl, 13% polyamide, 

50 gram = 100 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 4 nøster til str. 6 år 

Design: Hrönn Jónsdóttir

6+7 6+7 GENSER6
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MODELL

34·09

Garn: STERK
40% Alpakka, 40% Merinoull, 20% Nylon, 

50 gram = ca 137 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 9 nøster til str. 6 år

(jakke, lue og skjerf)

Design: Olaug Kleppe

2,5+3,5 2,5+3,5

JAKKE, LUE 
OG SKJERF2,5+3,5 GLIDELÅS
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MODELL

34·10

Garn: STERK
40% Alpakka, 40% Merinoull, 20% Nylon, 

50 gram = 137 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: 10 nøster til str. 6 år (genser og lue)

Design: Hrönn Jónsdóttir

3,5 3,5 RAGLANGENSER OG LUE3
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MODELL

34·11
Garn: TYNN ALPAKKA 
100 % alpakka, 50 gram = ca 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 8 nøster til str. 6 år

(genser og lue)

Design: Hrönn Jónsdóttir

2,5+3 2,5+3

HELMØNSTRET 
GENSER OG LUE2,5
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MODELL

34·12

Garn: TYNN ALPAKKA 
100 % alpakka, 50 gram = ca 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 8 nøster til str. 6 år

(jakke og lue)

Design: Hrönn Jónsdóttir

2,5+3 2,5+3 JAKKE OG LUE6-8 2,5
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MODELL

34·13

Garn: PUS
70% Baby Alpakka, 17% akryl, 13% polyamide, 

50 gram = 100 meter

STERK
40% Alpakka, 40% Merinoull, 20% Nylon, 

50 gram = 137 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: PUS 5 nøster og STERK 2 nøster 

til str. 6 år (genser og lue)

Design: Hrönn Jónsdóttir

3,5+8 3,5 3,5 3KOSEGENSER OG LUE
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MODELL

34·14

Garn: PUS
70% Baby Alpakka, 17% akryl, 13% polyamide, 

50 gram = 100 meter

STERK
40% Alpakka, 40% Merinoull, 20% Nylon, 

50 gram = 137 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: PUS 5 nøster og 

STERK 2 nøster til str. 6 år 

(jakke og lue)

Design: Hrönn Jónsdóttir

3,5+8 3,5 3,5 3 4-5 JAKKE OG LUE
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MODELL

34·15

Garn: TYNN ALPAKKA
100% Alpakka, 50 gram = ca 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 5 nøster til str. 6 år

(genser og krage)

Design: Hrönn Jónsdóttir

GENSER OG 
HEKLET KRAGE2+2,5 2+2,5 2,5 12,5
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MODELL

34·16

Garn: TYNN ALPAKKA
100% Alpakka, 50 gram = ca 167 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: ca 5 nøster til str. 6 år

(genser og krage)

Design: Hrönn Jónsdóttir

GENSER OG 
STRIKKET KRAGE2,5 12+2,5 2+2,52,5
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MODELL

34·17
Garn: PUS

70% Baby Alpakka, 17% Akryl, 13% Polyamid, 

50 gram = 100 meter

STERK
40% Alpakka, 40% Merinoull, 20% Nylon, 

50 gram = 137 meter

Størrelse: 2-8 år

Forbruk: PUS 5 nøster og STERK 7 nøster 

til str. 6 år (jakke, lue og vanter)

Design: Olaug Kleppe

9 3,5 3

RAGLANJAKKE,
 LUE OG PULSVANTER 4
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34·11+12 side 55

34·08 side 49

34·05+06 side 44

34·17 side 6434·15+16 side 61

34·09 side 51

34·13+14 side 58

34·02+04 side 3934·01 side 37

34·07 side 47

34·03 side 42

34·10 side 53

OPPSKRIFTER
TYNN ALPAKKA, PUS OG STERK 2015 - NR.34 BARN  2 - 8 ÅR

34·01 GENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN TYNN ALPAKKA 100% Alpakka, 
 50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde: 62 (66) 72 (77) cm 
Hel lengde: 36 (42) 45 (48) cm
Ermelengde: 25 (27) 35 (37) cm

GARNFORBRUK 
Gråbrun 107:  1 (2) 2 (3) nøster
Natur 101: 1 (1) 2 (2) nøster
Blå melert 140: 1 (2) 2 (3) nøster
Sand 161: 1 (1) 2 (2) nøster
Dus blå 125: 1 (1) 2 (2) nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 2,5 og 3
  Strømpep nr 2,5 og 3
 Liten rundp nr 2,5 til halskanten

STRIKKEFASTHET 
27 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm
31 m mønster på p nr 3 = 10 x 10 cm
 

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r = rett, vr = vrang, 
 m = maske, p = pinne

ØKNINGER Løft opp tverrtråden mellom m, sett den  
 på venstre p og strikk den vridd rett

BOLEN

Legg opp 196 (208) 224 (236) m med gråbrun på p nr 2,5. 

Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 3 

(4) 4 (5) cm. Skift til p nr 3 og fortsett med glattstrikk og 

mønster etter diagrammet (begynn ved pilen for valgt 

størrelse). 

NB! På 1. omgang økes 1 m i hver side til størrelser 4 og 8 år 

= 196 (210) 224 (238) m. Strikk til arbeidet måler 36 (42) 45 

(48) cm. Sett et merke i hver side med 97 (105) 111 (119) m til 

forstykket og 99 (105) 113 (119) m til bakstykket. 

Fell av 31 (34) 36 (38) m, sett de neste 35 (37) 39 (43) m på 

en hjelpetråd til hals, fell av 62 (68) 72 (76) m, sett de neste 

37 (37) 41 (43) m på en hjelpetråd til hals, fell av 31 (34) 36 

(38) m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

2,5+3 2,5+3 TYNN ALPAKKA2,5
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ERMENE

Legg opp 40 (40) 44 (44) m med gråbrun på strømpep nr 2,5 

og strikk 3 (4) 4 (5) cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. 

På siste p økes 1 m midt under ermet. Skift til p nr 3 og strikk 

glattstrikk og mønster etter diagrammet. Tell ut fra midt på 

ermet hvor mønsteret skal begynne. 

1. m er merkem, øk 1 m på hver side av denne på ca hver 1. 

cm  (likt for alle størrelser) til det er  i alt 73 (79) 85 (91) m i 

omgangen. Strikk til ermet måler 25 (27) 35 (37) cm. Vreng 

ermet, skift til gråbrun og strikk 6 omganger rundt i glattstrikk 

til belegg. Fell av og strikk det andre ermet likt.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer på hver side av sidemerkene på bolen 

(tilsvarende vidden øverst på ermene). Klipp opp mellom 

sømmene. Sy sammen på skuldrene. 

Sy i ermene og sy belegget til på vrangen.

Halskant/belegg

Sett m fra hjelpetrådene inn på liten rundp nr 2,5 og strikk 

med gråbrun, 1 omgang r rundt, samtidig som det økes 1 m i 

hver side (= merkem). Strikk 1 omgang vr rundt og deretter 6 

omganger glattstrikk og øk 1 m på hver side av hver merkem 

på hver omgang = 98 (100) 106 (112) m. Fell løst av. Brett 

belegget mot vrangen og sy til med løse sting.

DIAGRAM
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Midt på ermet
  Natur
  Blå melert
  Sand
  Gråbrun
  Dus blå

34·02+04 GENSER OG JAKKE
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN TYNN ALPAKKA 100% Alpakka, 
 50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Genser:
Overvidde: 61 (63) 65 (71) cm
Hel Lengde: 39 (43) 47 (51) cm
Ermelengde: 25 (27) 33 (36) cm
Jakke:
Overvidde: 63 (65) 67 (73) cm
Hel Lengde: 46 (50) 55 (60) cm
Ermelengde: 25 (27) 33 (36) cm

GARNFORBRUK 
Genser:
Sand 161 (farge 1):  3 (4) 4 (5) nøster
Grågrønn 185 (farge 2): 1 nøste til alle størrelser
Brent oransje 103 (farge 3): 1 nøste til alle størrelser
Gul 157 (farge 4): 1  nøste til alle størrelser
Jakke:
Grågrønn 185 (farge 1): 4 (5) 5 (6) nøster
Lys grå 114 (farge 2):  1 nøste til alle størrelser
Natur 101 (farge 3):  1 nøste til alle størrelser
Lys grågrønn 181 (farge 4): 1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG Rundp og strømpep nr 2,5. 
 Liten rundp nr 2,5 til halskanten. 
 Heklenål 2,5 mm

TILBEHØR 4 knapper til jakken. 
 Vi har brukt K281967 fra Hjelmtvedt

STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm

GENSER (34·02)

STRUKTURMØNSTER 
1. omgang: Strikk alle m vr

2. omgang: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*

Gjenta disse 2 omgangene.

STRIPEMØNSTER

1. omgang: Strikk alle m vr med farge 1

2. omgang: *1 r, 1vr* med farge 2, gjenta fra *-*

3. omgang: Strikk alle m vr med farge 2

4. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 3, gjenta fra *-*

5. omgang: Strikk alle m vr med farge 3

6. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 1, gjenta fra *-*

BOLEN

Legg opp 166 (170) 174 (194) m med farge 1 på p nr 2,5. 

Strikk rundt i strukturmønster til arbeidet måler 1,5 (2) 2 (2) 

cm. Sett et merke i hver side med 83 (85) 87 (97) m til for- 

og bakstykket. Strikk videre i glattstrikk  til arbeidet måler 26 

(29) 32 (35) cm. Fell av 13 m i hver side (de siste 6 m før side-

merkene og de første 7 m etter sidemerkene) = 140 (144) 

148 (168) m. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

  
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER 
r = rett, vr = vrang, m = maske(r),  p = pinne
lm=luftmaske(r), st=stav(er),  kjm=kjedemaske(r), 
fm=fastmaske(r)

ØKNINGER 
Løft opp tverrtråden mellom m og strikk den vridd rett.

NB! Når det strikkes mønster med 2 farger, 
pass på å holde mønsterfargen alltid nederst. 
Når 2-farget mønster strikkes frem og tilbake strikkes 
alltid siste m på hver p med begge fargene (dobbel tråd) 
og første m på hver p tas løs av p.

2,5 2,5 TYNN ALPAKKA42,52,5
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BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på samme rundp i denne rekkefølgen: 

høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme, 

venstre forstykke = 249 (257) 265 (297) m. Sett et merke i alle 

4 sammenføyningene. Strikk glattstrikk og fell til raglan på (2. 

hver p) ved å ta 1 m løs av, strikk 1 r, trekk den løse m over 

etter hvert merke og strikke 2 m r sammen før hvert merke 

(8 m felles på p). Gjenta raglanfellingene i alt 9 (10) 11 (12) 

ganger = 177 (177) 177 (201) m. Strikk mønster til jakke fram 

og tilbake (12 p) og fell som vist på diagrammet = 89 (89) 89 

(101) m. Strikk 7 p glattstrikk med farge 1. Fell av.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Brett de 7 p med farge 1 i 

halskanten mot vrangen og sy til med løse sting. Fest alle 

løse tråder på vrangen.

FORKANTER

Med farge 1 og p nr 2,5, strikk opp ca 25 m for hver 10 cm 

langs forkanten på venstre forstykke. Strikk fram og tilbake i 

strukturmønster til kanten måler 2 cm (likt for alle størrelser). 

Fell av til en kant som ikke strammer. Sett merker for 4 

knapper langs kanten, med den øverste ca 1 cm ned fra 

halskanten, den nederste ca 23 (25) 27 (29) ned fra halskan-

ten og de øvrige jevnt fordelt mellom disse. 

Strikk en tilsvarende kant langs det andre forstykket, men her 

med knapphull som stemmer overens med merkene på den 

andre kanten. Knapphullene lages ved å strikke 2 r sammen, 

2 kast, 2 vridd r sammen. På neste p strikkes 1 r + 1 vr i 

kastene. 

HEKLEKANT

Hekle en kant langs oppleggskanten med farge 1 nede på 

bolen slik:

1. rad: 1 kjm, *3 lm, hopp over ca 1 cm, 1 kjm i neste m*, 

gjenta fra *-* langs hele kanten og avslutt med 1 kjm. 

2. rad: 3 lm (=1. st), 3 st i 1. lm-bue, videre 4 st i hver lm-bue 

ut raden.

DIAGRAM

Gjenta

Genser

Jakke

Gjenta Begynn herSlutt her

  Farge 1
  Farge 2 (dobbel tråd)
  Farge 3 (dobbel tråd)
  Farge 4 (dobbel tråd
  Ta 2 m sammen løse av (som om de skulle strikkes r sammen), 
  strikk 1 m r med farge 3, trekk de løse m over
  Ta 2 m sammen løse av (som om de skulle strikkes r sammen), 
  strikk 1 m r med farge 1, trekk de løse m over
  Ta 1 m løs av, strikk 1 m r med farge 3, trekk den løse m over
  Strikk 2 m r sammen med farge 3
  Ta 1 m løs av, strikk 1 m r med farge 1, trekk den løse m over
  Strikk 2 m r sammen med farge 1

ERMENE

Legg opp 38 (40) 42 (44) m med farge 1 på strømpep nr 2,5 

og strikk stripemønster rundt = 6 omganger. Strikk videre i 

glattstrikk med farge 1, samtidig som det på 1. omgang økes 

jevnt fordelt til 45 (49) 51 (53) m. Videre økes 2 m midt under 

ermet (etter første og før siste m i omgangen) på hver 2. 

(2,5.) 3. (2,5.) cm i alt 11 (10) 10 (12) ganger = 67 (69) 71 (77) 

m. Strikk til ermet måler 25 (27) 33 (36) cm. Fell av 13 m midt 

under ermet (de siste 6 og første 7 m i omgangen), legg 

arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på samme rundp i denne rekkefølgen: 

venstre erme, forstykke, høyre erme, bakstykke = 248 (256) 

264 (296) m. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk 

glattstrikk og fell til raglan på 2. hver omgang ved å ta 1 m løs 

av, strikk 1 r, trekk den løse m over etter hvert merke og 

strikke 2 m r sammen før hvert merke (8 m felles i omgan-

gen). Gjenta raglanfellingene i alt 9 (10) 11 (12) ganger = 176 

(176) 176 (200) m. Strikk mønster til genser og fell som vist 

på diagrammet = 88 (88) 88 (100) m. Strikk 7 omganger 

glattstrikk med farge 1. Fell av.

MONTERING

Sy sammen under ermene. Brett de 7 omgangene med farge 

1 i halskanten mot vrangen og sy til med løse sting. Fest alle 

løse tråder på vrangen.

HEKLEKANT

Hekle en kant langs oppleggskanten med farge 1 nede på 

bolen slik:

1. omgang: 1 kjm, *3 lm, hopp over ca 1 cm, 1 kjm i neste 

m*, gjenta fra *-* langs hele kanten og avslutt med 1 kjm i 1. 

kjm. 

2. omgang: 3 lm (=1. st), 3 st i 1. lm-bue, videre 4 st i hver 

lm-bue ut omgangen og avslutt med 1 kjm i 3. lm fra begyn-

nelsen av omgangen.

JAKKE (34·04)

STRUKTURMØNSTER

1. p (vrangen): Strikk alle m r

2. p: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*

Gjenta disse 2 p.

FOR- OG BAKSTYKKER

Legg opp 239 (243) 247 (267) m med farge 1 på p nr 2,5. 

Strikk fram og tilbake i strukturmønster til arbeidet måler 1,5 

(2) 2 (2) cm. Sett 6 merker slik: 

1. merke etter 29 (29) 30 (32) m

2. merke etter 58 (59) 60 (65) m

3. merke etter 87 (89) 90 (98) m

4. merke etter 152 (154) 157 (169) m

5. merke etter 181 (184) 187 (202) m

6. merke etter 210 (214) 217 (235) m

Strikk videre i glattstrikk, samtidig som det felles 12 m på 

hver 5. (5,5.) 6. (6,5.) cm ved å strikke 2 vridd r sammen før 

alle merkene og 2 r sammen etter alle merkene. Fell slik i alt 

6 ganger = 167 (171) 175 (195) m igjen. Strikk til arbeidet 

måler 34 (37) 41 (45) cm. Strikk neste p fra retten slik: Strikk 

33 (34) 35 (40) m (= høyre forstykke), fell av de neste 13 m, 

strikk 75 (77) 79 (89) m (= bakstykket), fell av de neste 13 m, 

strikk 33 (34) 35 (40) m (venstre forstykke). Legg arbeidet til 

side og strikk ermene.

ERMENE

Strikkes som til genser (34·02)
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Hele luen strikkes med dobbelt garn

Legg opp 76 (84) m med farge 1 på p nr 4,5 (= rundt 

ansiktet). Strikk rundt i stripemønster A (6 omganger). 

Klipp av garnet og sett 12 m (de første og siste 6 m 

i omgangen) på en hjelpetråd. Strikk videre fram og tilbake 

i strukturmønster med farge 1 over de øvrige 64 (72) m 

(1. p r fra vrangen). Når arbeidet måler 4 (4,5) cm, økes 1 m

 i hver side ved å strikke r i fremre og bakre m-lenke på de 

ytterste m. Gjenta økningen på hver 4. (4,5.) cm 4 ganger 

til = 74 (82) m. De økte m strikkes med i mønsteret. Strikk til 

arbeidet måler 21 (23) cm. Fell av i hver side på hver 2. p 

10,9,8 (11,10,9) m. Strikk 1 p r og fell så de resterende 

20 (22) m av. Brett avfellingskanten dobbelt og sy den 

sammen = bak på hodet. 

Strikk opp 72 (76) m med farge 1 og p nr 3,5 langs kanten 

nede på luen og sett de 12 m fra hjelpetråden på p = 84 (88) 

m. Strikk 2 (2,5) cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. 

Strikk neste omgang slik: *Strikk 2 m r, 1 kast, 2 vr sammen*, 

gjenta fra *-* ut omgangen. Strikk videre i vrangbordstrikk 

som før til vrangborden måler 4 (5) cm. Sett et merke, 

videre måles arbeidet fra her. 

Skift til p nr 4,5 og øk slik på neste omgang: Strikk 2 m r, *øk 

1 m, strikk 4 m r*, gjenta fra *-* og avslutt omgangen med øk 

1 m, 2 r = 105 (110) m

Strikk 4 cm i glattstrikk. På neste omgang økes 15 (11) m slik: 

Strikk 3 (5) m r, *øk 1 m, 7 (10) m r*, gjenta fra *-* og avslutt 

med øk 1 m, strikk 4 (5) m r. NB! Til størrelse 46 cm utelates 

den siste økningen på omgangen = 120 (120) m. Strikk 3 cm 

i glattstrikk. Strikk stripemønster B og fell deretter av med vr 

m og farge 1. 

Tvinn en snor med farge 1 og trekk i hullraden i halsen. 

Lag 2 små dusker og sy en dusk til hver ende av snoren.

34·03 LUE
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN TYNN ALPAKKA 100% Alpakka, 
 50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER 2-4 (6-8) år

GARNFORBRUK 
Farge 1:
Sand 161: 2 (3) nøster
ELLER
Grågrønn 185: 2 (3) nøster
Farge 2:
Grågrønn 185:
ELLER 
Lys grå 114: 1 nøste
Farge 3:
Brent oransje 103: 1 nøste
ELLER 
Natur 101: 1 nøste 

PINNEFORSLAG Liten rundp nr 3,5 og 4,5
  Strømpep nr 3,5 og 4,5

STRIKKEFASTHET 
18 m strukturmønster på p nr 4,5 = 10 cm

  
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r = rett, vr = vrang, 
 m = maske, p = pinne

STRUKTURMØNSTER

1. omgang/p: Strikk alle m vr (r fra vrangen)

2. omgang/p: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*

Gjenta disse 2 omgangene/p.

STRIPEMØNSTER A

1. omgang: Strikk alle m vr med farge 1

2. omgang: *1 r, 1vr* med farge 2, gjenta fra *-*

3. omgang: Strikk alle m vr med farge 2

4. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 3, gjenta fra *-*

5. omgang: Strikk alle m vr med farge 3

6. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 1, gjenta fra *-*

STRIPEMØNSTER B

1. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 3, gjenta fra *-*

2. omgang: Strikk alle m vr med farge 3

3. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 2, gjenta fra *-*

4. omgang: Strikk alle m vr med farge 2

5. omgang: *1 r, 1 vr* med farge 1, gjenta fra *-*

3,5+4,5 TYNN ALPAKKA3,5+4,5
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midterste 18 (20) 20 (22) m til nakken og strikk hver side 

ferdig for seg. Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p 

med 1,1 m. Når arbeidet måler 36 (42) 45 (48) cm felles de 

resterende 24 (25) 27 (28) skulderm av. Strikk høyre side 

tilsvarende, men speilvendt.

FORSTYKKET (68 (72) 76 (80) m)

Strikkes som bakstykket til arbeidet måler 31 (37) 40 (43) cm. 

Fell av de midterste 10 (12) 12 (14) m til halsen og strikk hver 

side ferdig for seg. Venstre side: Fell videre til halsringning på 

hver 2. p med 3,2,1 m. Når arbeidet måler 36 (42) 45 (48) cm 

felles de resterende 24 (25) 27 (28) skulderm av. Strikk høyre 

side tilsvarende, men speilvendt.

ERMENE (strikkes fram og tilbake på rundp)

Legg opp 36 (36) 38 (38) m med gråbrun på p nr 3,5 og 

strikk 1 p i vrangbordstikk med 1 vridd vr, 1 r (1. p = vrangen). 

Skift til natur  og strikk 1 p 1 r, 1 vridd r. Strikk videre 

vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr til arbeidet måler 3 (3,5) 4 

(4) cm. NB! På vrangen strikkes 1 vridd vr, 1 r. Skift til p nr 4,5 

og strikk 1 p r fra vrangen. Strikk videre i strukturmønster til 

hel lengde, samtidig som det økes 1 m i hver side på ca hver 

3. (2,5.) 2,5. (2,5.) cm til det er i alt 50 (54) 58 (62) m på p (det 

økes ved å strikke r i fremre og bakre m-lenke på første og 

siste m på p). Strikk til ermet måler 24 (27) 33 (36) cm. Fell av 

og sy sammen ermesømmen. Strikk det andre ermet likt.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene, sy ermesømmen og sy i ermene. 

Pass på at midten av ermet treffer skuldersømmen.

HALSKANT

Strikk opp ca 86 (88) 92 (94) m med natur rundt halsen på 

liten rundp nr 3,5.

Strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr. 

Strikk til kanten måler 6 cm. Fell av i vrangbordstrikk til en 

kant som ikke strammer. Brett kanten dobbelt mot vrangen 

og sy den til med løse sting. 

 

BRUN GENSER (34·06)

STRIPEMØNSTER A

2 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

4 omganger med 2 tråder gråbrun

4 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

1 omgang med 2 tråder gråbrun

5 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

1 omgang med 2 tråder sand

4 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

4 omganger med 2 tråder sand

2 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

STRIPEMØNSTER B

2 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

3 omganger med 2 tråder gråbrun

3 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

1 omgang med 2 tråder gråbrun

3 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

1 omgang med 2 tråder sand

3 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

3 omganger med 2 tråder sand

2 omganger med 1 tråd gråbrun + 1 tråd sand

34·05+06 FLETTEGENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN TYNN ALPAKKA  100% Alpakka, 
 50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde: 64 (68) 72 (76) cm
Hel lengde: 36 (42) 45 (48) cm
Ermelengde: 24 (27) 33 (36) cm

GARNFORBRUK 

Hvit genser (34·05)
Gråbrun 107:  1 nøste til alle størrelser
Natur 101:  6 (7) 7 (8) nøster

Brun genser (34·06)
Gråbrun 107:  2 nøster til alle størrelser
Sand 161: 5 (6) 6 (7) nøster 

PINNEFORSLAG Rundp nr 3,5 og 4,5 
 Liten rundp nr 3,5 til halskanten 
 Hjelpep

STRIKKEFASTHET 
19 m glattstrikk og 20 m strukturmønster med dobbelt garn 
på p nr 4,5 = 10 cm  

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r = rett, vr = vrang, 
 m = maske, p = pinne

STRUKTURMØNSTER

1. p/omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut p/omgangen

2. p/omgang: Strikk r over r og vr over vr

3. p/omgang: Strikk vr over r og r over vr

4. p/omgang: Strikk vr over vr og r over r

NB! 

- Hele genseren strikkes med dobbelt garn

- Når rillestrikk strikkes rundt, strikkes vekselvis 

  1 omgang r, 1 omg vr.

HVIT GENSER (34·05)

BOLEN

Legg opp 150 (158) 166 (174) m med gråbrun på p nr 3,5. 

Strikk 1 omgang rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr. 

Skift til natur og strikk 1 omgang 1 vridd r, 1 vr. Strikk videre 

vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr til arbeidet måler 3 (3,5) 4 

(4) cm. Skift til p nr 4,5 og strikk 1 omg vr, samtidig som det 

felles jevnt fordelt til 136 (144) 152 (160) m. Sett et merke i 

hver side med 68 (72) 76 (80) m til bak- og forstykket. Strikk 

neste omgang slik: Strikk 3 (5) 7 (9) m rillestrikk, mønster 

etter diagram A, B og C (i alt 62 m), 6 (10) 14 (18) m rillestrikk, 

mønster etter diagram A, B og C, 3 (5) 7 (9) m rillestrikk til 

slutt. Strikk videre med denne inndelingen til hel lengde. Når 

arbeidet måler 24 (29) 31 (33) deles arbeidet ved sidemerkene 

og bak- og forstykket strikkes ferdig for seg.

BAKSTYKKET (68 (72) 76 (80) m)

Legg opp 1 ny m i hver side (= kantm som skal strikkes r på 

alle p). Strikk videre frem og tilbake i mønster og rillestrikk 

som før til arbeidet måler 34 (40) 43 (46) cm. Fell av de 

TYNN ALPAKKAHJELPEP3,53,5+4,5
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DIAGRAM

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Strikk 2. m r foran 1. m, strikk 1. m r, slipp begge m av p
  Strikk 2. m r bak 1. m, strikk 1. m r, slipp begge m av p
  Sett 3 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 1 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep vr
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 1 m vr, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 2 m på en hjelpep bak arbeidet, strikk 2 m r, strikk m fra hjelpep r
  Sett 3 m på en hjelpep foran arbeidet, strikk 3 m r, strikk m fra hjelpep r

A B

C

G
je

nt
a

G
je

nt
a

G
je

nt
a

BOLEN

Legg opp 150 (158) 166 (174) m med gråbrun (dobbelt garn) 

på p nr 3,5. Strikk rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 1 vr til 

arbeidet måler 3 (3,5) 4 (4) cm. Strikk videre som Var. 1, men 

samtidig strikkes stripemønster A = 27 omganger. Når 

stripemønsteret er ferdig strikket, strikkes resten av bolen 

med sand.

ERMENE (strikkes fram og tilbake på rundp)

Legg opp 36 (36) 38 (38) m med gråbrun (dobbelt garn) på 

p nr 3,5 og strikk frem og tilbake i vrangbordstrikk med 

1 vridd r, 1 vr til arbeidet måler 3 (3,5) 4 (4) cm. 

NB! På vrangen strikkes 1 vridd vr, 1 r.

Strikk videre som Var. 1, men samtidig strikkes 

stripemønster B = 21 omgang. Når stripemønsteret er ferdig 

strikket, strikkes resten av ermet med sand.

MONTERING

Som hvit genser (34·05)

HALSKANT

Som hvit genser (34·05), men med sand 34·07 GENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN STERK  40% Alpakka, 40% Merinoull, 
 20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde: 64 (68) 72 (77) cm
Hel Lengde: 38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde: 22 (25) 31 (34) cm

GARNFORBRUK 
Gulgrønn 843 : 4 (5) 5 (6) nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 3 og 4
 Liten rundp nr 3 til halskanten
  Strømpep nr 3 og 4

STRIKKEFASTHET 
21 m knutemønster på p nr 4 = 10 cm
  

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r = rett, vr = vrang, 
 m = maske, p = pinne

BOLEN

Legg opp 136 (144) 152 (164) m på p nr 3 og strikk 5 

omganger rundt i glattstrikk og deretter 5 omganger 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. NB! På siste omgang felles 1 m 

i hver side =  134 (142) 150 (162) m. Sett et merke i hver side 

med 67 (71) 75 (81) m til for- og bakstykke.

Skift til p nr 4. Videre skal det strikkes mønster etter 

diagrammet over de midterste 55 (55) 61 (67) m på for- og 

bakstykket og glattstrikk over de øvrige m. Strikk til arbeidet 

måler 26 (29) 32 (36) cm. Fell av 10 (10) 12 (12) m i hver side 

til ermehull (5 (5) 6 (6) m på hver side av sidemerkene), legg 

arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE (strikkes i glattstrikk og vrenges til slutt)

Legg opp 32 (36) 36 (40) m på strømpep nr 3 og strikk 5 

omganger vr rundt og deretter 5 omganger vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 4 og strikk videre i glattstrikk, 

samtidig som det økes 2 m midt under ermet (først og sist 

på omgangen) på ca hver 2,5. (2,5.) 2. (2.) cm til det er i alt 

48 (54) 62 (68)  m igjen. Strikk til ermet måler 22 (25) 31 (34) 

cm. Fell av 10 (10) 12 (12) m midt under ermet. Vreng 

arbeidet (retten blir vrangen), legg arbeidet til side og strikk 

det andre ermet likt.

3+4 3+4 STERK3
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34·08 GENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN PUS  70% Baby Alpakka, 17% akryl, 
 13% polyamide, 50 gram = 100 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde: 64 (68) 72 (77) cm
Hel Lengde: 38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde: 22 (25) 31 (34) cm

GARNFORBRUK
Sjøgrønn 4022 : 3 (4) 4 (5) nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 6 og 7
 Liten rundp nr 6 til halskanten
  Strømpep nr 6 og 7

STRIKKEFASTHET 
12 m knutemønster på p nr 7 = 10 cm
  

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r = rett, vr = vrang, 
 m = maske, p = pinne

BOLEN

Legg opp 80 (84) 88 (96) m på p nr 6 og strikk 4 omganger 

rundt i glattstrikk og deretter 4 omganger vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr. NB! På siste omgang felles 1 m i hver side = 78 

(82) 86 (94) m. Sett et merke i hver side med 39 (41) 43 (47) 

m til for- og bakstykke.

Skift til p nr 7. Videre skal det strikkes mønster etter diagram-

met over de midterste 31 (31) 31 (37) m på for- og bakstykket 

og glattstrikk over de øvrige m. Strikk til arbeidet måler 25 

(28) 31 (34) cm. Fell av 6 (6) 8 (8) m i hver side til ermehull (3 

(3) 4 (4) m på hver side av sidemerkene), legg arbeidet til side 

og strikk ermene.

ERMENE (strikkes i glattstrikk og vrenges til slutt)

Legg opp 20 (24) 24 (28) m på strømpep nr 6 og strikk 4 

omganger vr rundt og deretter 4 omganger vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7 og strikk videre i glattstrikk, 

samtidig som det økes 2 m midt under ermet (først og sist på 

omgangen) på ca hver 3,5. (5.) 4,5. (6.) cm til det er i alt 30 

(32) 36 (38)  m i omgangen. Stikk til ermet måler 22 (25) 31 

(34) cm. Fell av 6 (6) 8 (8) m midt under ermet. Vreng 

arbeidet (retten blir vrangen), legg arbeidet til side og strikk 

det andre ermet likt.

6+7 6+7 PUS6

BÆRESTYKKET

Sett alle m inn på samme rundp nr 4. Først venstre erme, 

forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 190 (210) 226 

(250) m. Sett et merke i alle sammenføyningene. Strikk 

glattstrikk og mønster som før over for- og bakstykkets m og vr 

over ermem. Fell til raglan på 2. hver omgang: Strikk 2 m 

sammen etter hvert merke og 2 m vridd sammen før hvert 

merke (på ermene felles ved å strikke vr sammen/vridd vr 

sammen, på for- og bakstykket ved å strikke r sammen/vridd r 

sammen) = 8 m felles på hver fellingsomgang. Fell slik i alt 12 

(14) 16 (18) ganger = 94 (98) 98 (106) m igjen. Strikk 5 

omganger vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr, samtidig som det på 

1. omgang felles jevnt fordelt til 84 (92) 92 (96) m. Strikk 5 

omganger glattstrikk og fell deretter av. Sy sammen under 

ermene og fest alle løse tråder på vrangen.

DIAGRAM

GjentaStrikkes til slutt
Begynn her

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Knute

KNUTE

Strikk r i fremre m-lenke + 1 kast + r i bakre m-lenke + 1 kast + 

r i fremre m-lenke = 5 m ut av 1. 

Snu, strikk 5 m vr

snu, strikk 5 m r

snu, strikk 5 m vr

snu, strikk 5 m r

snu, strikk 2 m vr sammen, 1 vr, 2 m vridd vr sammen

snu, ta 2 m løse av p (som om de skulle strikkes r sammen), 

strikk 1 r, trekk de løse m over (= 5 m har blitt til 1 igjen)
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BÆRESTYKKET

Sett alle m inn på samme rundp nr 7. Først venstre erme, 

forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 114 (122) 126 

(138) m. Sett et merke i alle sammenføyningene. Strikk glatt-

strikk og mønster som før over for- og bakstykkets m og vr 

over ermem. Fell til raglan på 2. hver omgang: Strikk 2 m 

sammen etter hvert merke og 2 m vridd sammen før hvert 

merke (på ermene felles ved å strikke vr sammen/vridd vr 

sammen, på for- og bakstykket ved å strikke r sammen/vridd r 

sammen) = 8 m felles på hver fellingsomgang. Fell slik i alt 9 

(10) 10 (11) ganger = 42 (42) 46 (50) m igjen. Strikk 4 omgan-

ger vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr, samtidig som det på 1. 

omgang felles jevnt fordelt til 40 (40) 44 (48) m. Strikk 5 

omganger glattstrikk og fell deretter av. Sy sammen under 

ermene og fest alle løse tråder på vrangen.

DIAGRAM

GjentaStrikkes til slutt
Begynn her

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Knute

KNUTE

Strikk r i fremre m-lenke + 1 kast + r i bakre m-lenke + 1 kast + 

r i fremre m-lenke = 5 m ut av 1. 

Snu, strikk 5 m vr

snu, strikk 5 m r

snu, strikk 2 m vr sm, 1 vr, 2 m vridd vr sammen

snu, ta 2 m løse av p (som om de skulle strikkes r sammen), 

strikk 1 r, trekk de løse m over (= 5 m har blitt til 1 igjen)

34·09 JAKKE, LUE OG SKJERF
DESIGN Olaug Kleppe

GARN STERK  40% Alpakka, 40% Merinoull, 
 20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde: 62 (67) 72 (77) cm
Hel lengde: 36 (40) 44 (48) cm
Ermelengde: 25 (29) 32 (35) cm

GARNFORBRUK 
Jakke:
Blå 840: 3 (4) 4 (5) nøster
Brent oransje 842: 1 (1) 1 (1) nøste
Lys beige melert 845: 1 (1) 1 (1) nøste
Lue:
Blå 840: 1 (1) 1 (1) nøste
Skjerf:
Brent oransje 842: 2 (2) 2 (3) nøster

PINNEFORSLAG Rundp nr 2,5 og 3,5
 Strømpep nr 2,5 og 3,5
 Liten rundp nr 2,5 og 3,5 til luen

TILBEHØR Delbar glidelås i passe lengde

STRIKKEFASTHET 28 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm
 24 m mønster på p nr 3,5 = 10 cm
 22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

JAKKE

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 147 (159) 171 (183) m med oransje på rundp nr 2,5. 

Strikk glattstrikk fram og tilbake 16 (20) 20 (24) p. Fortsett 

med glattstrikk samtidig som det strikkes striper: 

*2 p oransje, 2 p beige*, gjenta fra *-* i alt 4 (5) 5 (6) ganger. 

Sett et merke midt på kanten, videre mål tas herfra. Skift til p 

nr 3,5. Fortsett med blå og strikk mønster fram og tilbake 

etter diagrammet. Når arbeidet måler 24 (27) 30 (33) cm, 

deles det inn i for- og bakstykke:

Strikk 33 (36) 38 (41) m = ene forstykket, fell av 6 (6) 8 (8) m 

= under ene ermet, strikk 69 (75) 79 (85) m = bakstykket, fell 

av 6 (6) 8 (8) m = under andre ermet, strikk de siste 33 (36) 

38 (41) m = andre forstykket. Strikk hver del ferdig for seg.

BAKSTYKKET

Fortsett med mønster og fell videre for ermehull hver 2. p 1 

m innenfor første og siste m 2 (3) 3 (4) ganger i hver side = 

65 (69) 73 (77) igjen. Fortsett uten felling til arbeidet måler 10 

(11) 12 (13) cm fra delingen. Fell til nakken de midterste 17 

(19) 21 (23) m. Strikk hver side for seg og fell videre til nakken 

hver 2. p 3,2 m til alle størrelser = 19 (20) 21 (22) m til 

skulder. Når arbeidet måler 12 (13) 14 (15) cm fra delingen i 

sidene, felles skulderm av.

  
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r = rett, vr = vrang, 
 m = maske, p = pinne

2,5+3,5 2,5+3,5 STERKGLIDELÅS2,5+3,5
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34·10 RAGLANGENSER OG LUE
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN STERK  40% Alpakka, 40% Merinoull, 
 20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER 
Genser: 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde: 60 (65) 69 (74) cm
Hel lengde: 38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde: 25 (27) 33 (36) cm

LUE
Hodevidde: 46 (50) cm
Luen er svært tøyelig i vidden

GARNFORBRUK 
Genser:
Gullgul 835: 1 nøste til alle størrelser
Marine 827:  3 (4) 5 (6) nøster
Blå 840: :  1 nøste til alle størrelser

Lue:
Marine 827: 1 (2) nøster 
Gullgul 835:  1 nøste

PINNEFORSLAG Rundp nr 3,5
  Strømpep nr 3,5
 Liten rundp nr 3 til halskanten
 Liten rundp nr 3,5 til luen

STRIKKEFASTHET 
22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm
24 m vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr = 10 cm

 
Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r = rett, vr = vrang, 
 m = maske, p = pinne

GENSER

*Stripemønster: Strikk vekselvis 1 omgang/p med blå og 1 

omgang/p med marine

*Økninger: Ta opp tråden mellom 2 m og strikk den vridd r

BOLEN

Legg opp 156 (168) 180 (192) m med gullgul på rundp nr 3,5 

og strikk 1 r, 2 vr rundt til arbeidet måler 2,5 (3) 3 (4) cm. 

Strikk 1 omgang vr samtidig som det felles 24 (24) 28 (30) m 

jevnt fordelt = 132 (144) 152 (162) m. Sett et merke i hver side 

med 66 (72) 76 (81) m til for- og bakstykket.

Skift til marine og strikk videre i glattstrikk til arbeidet måler 

25 (28) 30 (33) cm. Strikk nå stripemønster til arbeidet måler 

27 (30) 33 (36) cm. Fell av 10 (10) 12 (12) m i hver side til 

ermehull (5 (5) 6 (6) m på hver side av merkene). Legg 

arbeidet til side og strikk ermene.

3,5 3,5 STERK3+3,5

FORSTYKKENE

Strikk og fell til ermehull som på bakstykket. Når arbeidet 

måler 3 cm fra delingen, alle størrelser, felles til halsen 1 m 

innenfor kantm hver 2. p 12 (13) 14 (15) ganger. Fell av 

skulderm ved samme lengde som på bakstykket.

ERMENE

Legg opp 36 (38) 40 (42) m med oransje på strømpep nr 2,5 

og strikk dobbel kant som nede på for- og bakstykket, men 

strikk rundt istedenfor fram og tilbake. Sett et merke midt på 

kanten, videre mål tas herfra. Fortsett med blå, strikk 1 

omgang r. Strikk ytterligere 1 omgang r samtidig som det 

økes 6 (6) 8 (8) m jevnt fordelt = 42 (44) 48 (50) m. Skift til p 

nr 3,5. Fortsett rundt med mønster  etter diagrammet, se 

pilen som viser midt på ermet og tell ut til siden hvor du skal 

begynne. Siste m på omgangen strikkes hele tiden vr og det 

økes 1 m på hver side av denne ca hver 3 (2,5) 3 (2,5) cm 5 

(7) 7 (9) ganger = 52 (58) 62 (68) m. Når ermet måler oppgitt 

eller passe lengde, felles midtm + 2 (3) 3 (4) m på hver side 

av denne av = 5 (7) 7 (9) m midt under ermet. Fortsett fram 

og tilbake og fell 4 m i begynnelsen av hver p 4 ganger i hver 

side til alle størrelser. Fell av de resterende 15 (19) 23 (27) m.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Damp lett over arbeidet.

Sy sammen på skuldrene. Brett kanten nederst på ermene 

dobbel mot vrangen og sy den til på vrangen.

HALSKANT

Begynn ved V-halsen på høyre forstykke og strikk opp med p 

nr 2,5 og blå ca 13 m pr 5 cm: Opp langs høyre side av 

V-halsen, over nakken og ned langs venstre side av V-halsen, 

m-tallet må være delelig med 2 m + 1 m = 1 p r fra retten. 

Klipp av tråden. Sett et merke i m midt bak i nakken. Begynn 

5 (5) 6 (6) m før merkem, strikk 1 r, 1 vr over 11 (11) 13 (13) m, 

snu og strikk 16 (16) 19 (19), snu og strikk 5 (5) 6 (6) m mer 

for hver gang til alle m er strikket. Strikk 3 p 1 r, 1 vr over alle 

m. Fortsett med 1 r, 1 vr og fell av 5 (5) 6 (6) m i begynnelsen 

av hver p til 11 (11) 13 (13) m står igjen midt bak i nakken. Fell 

av. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til på 

vrangen.

Sy i ermene: Fest ermet midt på skuldersømmen og i 

ermehullets underkant, begynn ved skuldersømmen og sy 

hver side for seg.

Sy i glidelåsen slik at den ligger nesten skjult under 

forkantene, nederste kant av glidelåsen skal være midt på 

kanten nederst.

Brett kanten nederst dobbel mot vrangen og sy den til på 

vrangen.

LUE

Legg opp 88 (96) 104 (112) m med blå på liten rundp eller 

strømpep nr 2,5. Strikk 2 r, 2 vr rundt 2,5 (2,5) 3 (3) cm. Skift 

til p nr 3,5. Fortsett rundt med glattstrikk til luen måler 15 (17) 

19 (21) cm. Her begynner fellingene i toppen:

Strikk 6 r, 2 r sammen omgangen rundt = 11 (12) 13 (14) m 

felt. Strikk 1 omgang uten felling. Neste omgang strikkes 5 r, 

2 r sammen, strikk 1 omgang uten felling. Fell videre på 

samme måte annen hver omgang, det blir 1 m mindre 

mellom fellingene for hver gang. Når det står igjen 44 (48) 52 

(56) m strikkes 2 r sammen omgangen rundt. Strikk 1 

omgang uten felling, neste omgang strikkes 2 r sammen = 11 

(12) 13 (14) m igjen. Klipp av tråden, trekk den gjennom restm 

og fest den godt.

SKJERF

Legg opp 28 (32) 36 (40) m med oransje på p nr 3,5. Strikk 

fram og tilbake 2 r, 2 vr til skjerfet måler 120 (130) 140 (150) 

cm. Fell av med r og vr m. Knytt frynser i endene. Hver frynse 

består av 4 tråder og ferdig lengde skal være ca 5 (6) 6 (7) 

cm.

DIAGRAM

gjenta

gjenta

KantmaskeKantmaske
Midt på
ermet  Kantmaske, strikkes rett både 

  på retten og vrangen
  r på retten, vr på vrangen
  vr på retten, r på vrangen
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ERMENE

Legg opp 33 (36) 36 (39) m med gullgul på strømpep nr 3,5 

og strikk 1 r, 2 vr rundt til arbeidet måler 2,5 (3) 3 (4) cm. 

Strikk 1 omgang vr samtidig som det økes 1 m til størrelser 2 

og 8 år = 34 (36) 36 (40) m. Skift til marine og strikk videre i 

glattstrikk til arbeidet måler 23 (25) 30 (33) cm. Samtidig 

økes 2 m midt under ermet (etter første og før siste m i 

omgangen) på ca hver 3,5. (3.) 2,5) (2,5.) cm til det er 46 (52) 

58 (64) m i omgangen. Når arbeidet måler 23 (25) 30 (33) 

cm, strikkes stripemønster til arbeidet måler 25 (27) 33 (36) 

cm. Fell av 10 (10) 12 (12) m midt under ermet (de første og 

siste 5 (5) 6 (6) m i omgangen), legg ermet til side og strikk 

det andre ermet likt.

BÆRESTYKKET

Sett alle delene inn på samme rundp i denne rekkefølgen: 

venstre erme, forstykke, høyre erme, bakstykke = 184 (208) 

220 (242) m. Sett et merke i alle 4 sammenføyningene. Strikk 

stripemøster som før og fell til raglan på 2. hver omgang ved 

å strikke 2 m r sammen etter hvert merke og ta 1 m løs av, 

strikk 1 r, trekk den løse m over før hvert merke (8 m felles i 

omgangen). Gjenta raglanfellingene i alt 8 (10) 11 (13) ganger. 

Sett nå de midterste 26 (28) 28 (29) m på forstykket på en 

hjelpetråd til halsen og strikk videre frem og tibake. P 

begynner nå på høyre side av halsen. Fortsett raglanfellinge-

ne på hver 2. p ytterligere 4 ganger samtidig som det felles 

videre til halsringning i hver side på hver 2. p 3,2,1,1 m = 48 

(54) 58 (63) m igjen på p. 

HALSKANT

Skift til p nr 3 og strikk 1 omg vr med marine, samtidig som 

det strikkes opp 10 m på hver side av halsen og de 26 (28) 

28 (29) m fra hjelpetråden settes på p = 94 (102) 106 (112) m 

i omgangen. Strikk 8 omganger rundt i 1 r, 2 vr, samtidig 

som det på 1. omgang felles jevnt fordelt til 93 (96) 99 (102) 

m. Fell løst av. 

MONTERING 

Brett halskanten dobbelt mot vrangen og sy til med løse 

sting. Sy sammen under ermene.

LUE 

Legg opp 108 (120) m med marine på p nr 3,5. Strikk rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet måler 4 (5) cm. 

Vreng arbeidet (retten blir vrangen) og strikk videre i vrang-

bordstrikk som før til arbeidet måler 11 (13) cm. Skift til gullgul 

og strikk 1 omgang r og 14 (17) omganger vrangbordstrikk. 

Skift til marine og strikk 1 omgang r og videre i vrangbord-

strikk til arbeidet måler 26 (30) cm. Fell slik:

1. omgang: *Strikk 2 r, 2 vr sammen*, gjenta fra *-* ut 

omgangen = 81 (90) m igjen. 

2. omgang: Strikk *2 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.

3. omgang: Strikk *2 r sammen, 1 vr*, gjenta fra *-* ut 

omgangen = 54 (60) m igjen.

4. omgang: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* ut omgangen.

5. omgang: Strikk 2 og 2 m r sammen ut omgangen = 27 

(30) m igjen. 

Klipp av garnet og strikk 1 omgang med 2 og 2 m r sammen 

samtidig som tråden trekkes gjennom m. 

34·11+12 HELMØNSTRET GENSER, JAKKE OG LUE

DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN TYNN ALPAKKA 100% alpakka, 
 50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde 57 (62) 67 (72) cm
Hel lengde  38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde 25 (27) 35 (37) cm

GARNFORBRUK (GENSER/JAKKE OG LUE)
Bunnfarge 
Dus pudderrosa 124  3  (4)  4  (5) nøster
ELLER 
Skifergrå 128 3  (4)  4  (5) nøster

Mønsterfarge  
Grå melert 113 2 (2) 3 (3) nøster
ELLER 
Dus grågrønn 126 2 (2) 3 (3) nøster

Dusgul 120 1 nøste til alle størrelser
ELLER 
sjøgrønn 119 1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG Rundp nr 2,5 og 3
 Strømpep nr 2,5 og 3
 Liten rundp 2,5 til halskanten

TILBEHØR
Knapper til jakken 6 (7) 7 (8)
(Vi har brukt K290733 fra Hjelmtvedt)

GENSER (34·11)

BOLEN

Legg opp 143 (156) 168 (181) m med dusgul eller sjøgrønn på 

rundp nr 2,5. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Skift til 

mønsterfargen og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som 

det økes til 153 (167) 181 (194) m jevnt fordelt. Strikk 1 om-

gang vr til brettekant og deretter mønster etter Diagram B. 

Skift til p nr 3 og strikk videre mønster etter Diagram A,  

samtidig som det på 1. omgang økes til 176 (192) 208 (224) 

m jevnt fordelt. Strikk til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm. 

Neste omgang strikkes slik: Strikk til det er 7 (8) 9 (10) m igjen 

i omgangen. Fell av 14 (16) 18 (20) m, strikk 74 (80) 86 (92) m 

(= forstykket), fell av 14 (16) 18 (20) m, strikk 74 (80) 86 (92) 

m (=bakstykket). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Legg opp 36 (40) 42 (46) m med dusgul eller sjøgrønn på 

strømpep nr 2,5. Strikk 5 omganger rundt i glattstrikk. Skift til 

mønsterfargen og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som 

det økes til 40 (44) 46 (50) m jevnt fordelt. Strikk 1 omgang vr 

til brettekant og strikk mønster etter Diagram C. Skift til p nr 

3 og strikk videre rundt i mønster etter diagram A, samtidig 

som det på 1. omgang økes  til 46 (50) 54 (58) m jevnt 

fordelt. 

NB! Tell ut fra midten hvor de forskjellige størrelsene begyn-

ner. Videre økes 2 m midt under ermet (først 

og sist på omgangen) på ca hver 2. (2.) 2,5. (2,5.) cm 

2,5+3 2,5+3 TYNN ALPAKKA6-8

STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm
31 m x 31 omganger mønster på p nr 3 = 10 x 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r=rett, vr=vrang, m=maske, p=pinne

ØKNINGER Løft opp tverrtråden mellom m, sett den  
 på venstre p og strikk den vridd rett.

NB! Når det strikkes mønster med 2 farger, 
pass på å holde mønsterfargen alltid nederst. 
Når 2-farget mønster strikkes frem og tilbake strikkes 
alltid siste m på hver p med begge fargene (dobbel tråd) 
og første m på hver p tas løs av p. 
Arbeidet måles fra brettekantene.

2,5
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til det er i alt 68 (74) 80 (86) m i omgangen. Strikk til ermet 

måler 25 (27) 35 (37) cm. Fell av 14 (16) 18 (20) m midt under 

ermet, legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.

RAGLANFELLING

Sett alle delene inn på rundp nr 3. Først venstre erme, 

forstykket, høyre erme og bakstykket til slutt = 256 (276) 296 

(316) m. Omgangen begynner nå bak på venstre skulder. Sett 

ett merke i alle sammenføyningene. Videre strikkes mønster 

etter Diagram A som før men 2 m på hver side av merkene 

skal hele veien strikkes med mønsterfargen. Fell nå til raglan 

på 2. hver omgang slik: *Strikk 1 m med mønsterfargen, ta 1 

m r løs av, strikk 1 m r med mønsterfargen, trekk den løse m 

over, strikk til det er 3 m igjen til neste merke, strikk 2 m r 

sammen med mønsterfargen, strikk 1 r med mønsterfargen*, 

gjenta fra *-* ut omgangen (8 m felles i omgangen).

Gjenta raglanfellingene i alt 11 (13) 15 (17) ganger i høyden. 

Sett nå de midterste 38 (40) 42 (44) m på forstykket på en 

hjelpetråd til halsen og strikk videre frem og tilbake. 

P begynner nå på høyre side av halsen. Fortsett raglanfellin-

gene på hver 2. p ytterligere 4 ganger samtidig som det 

felles videre til halsringning i hver side på hver 2. p 3,2,1,1 m.

HALSKANT

Skift til p nr 2,5 og strikk 1 omgang med mønsterfargen, 

samtidig som det strikkes opp 10 m på hver side av halsen 

og de 38 (40) 42 (44) m fra hjelpetråden settes på p. Strikk 

mønster etter Diagram C, samtidig som det på 1. omgang 

felles jevnt fordelt til 116 (120) 124 (128) m. Strikk 1 omgang vr 

med mønsterfargen. Skift til dusgul eller sjøgrønn og strikk 7 

omganger glattstrikk, samtidig som det på 2. p felles jevnt 

fordelt til 108 (112) 116 (120) m. Fell av og pass på at avfel-

lingskanten ikke strammer. Brett halskanten og kantene nede 

på bolen og ermene dobbelt mot vrangen og sy til med løse 

sting. Sy sammen under ermene og fest alle løse tråder på 

vrangen.

JAKKE (34·12)

FOR- OG BAKSTYKKER

Legg opp 137 (149) 163 (176) m med dusgul eller sjøgrønn på 

rundp nr 2,5. Strikk 5 p frem og tilbake i glattstrikk (1. p er fra 

vrangen). Skift til mønsterfargen og strikk 1 p r, samtidig som 

det økes til 146 (159) 174 (188) m jevnt fordelt. Strikk 1 p r fra 

vrangen til brettekant og deretter mønster etter Diagram B. 

Skift til p nr 3 og strikk videre mønster etter Diagram A, 

samtidig som det på 1. p økes til 169 (185) 201 (217) m jevnt 

fordelt. NB! I slutten av denne p skal det også legges opp 6 

nye m. Disse blir klippem som telles ikke med i m-tallet og 

strikkes hele veien i mønster E etter diagrammet. 

Videre strikkes det rundt til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm. 

Neste omgang strikkes slik: Strikk 33 (36) 39 (42) m (= høyre 

forstykke), fell av 14 (16) 18 (20) m, strikk 75 (81) 87 (93) m (= 

bakstykket), fell av 14 (16) 18 (20) m, strikk 33 (36) 39 (42) m 

(= venstre forstykke). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE

Strikkes som til genser.

RAGLANFELLING

Sett alle delene inn på rundp nr 3. Først høyre forstykke, 

høyre erme, bakstykket, venstre erme og venstre forstykke til 

slutt = 249 (269) 289 (309) m (+ klippem). Omgangen 

begynner som før midt foran. Sett ett merke i alle sammen-

føyningene. Videre strikkes mønster etter Diagram A som før 

men 2 m på hver side av merkene skal hele veien strikkes 

med mønsterfargen. Fell nå til raglan på 2. hver omgang ved 

å strikke 1 m med mønsterfargen, ta 1 m r løs av, strikk 1 m r 

med mønsterfargen, trekk den løse m over etter hvert merke 

og strikke 2 m r sammen med mønsterfargen, strikk 1 r med 

mønsterfargen før hvert merke = 8 m felles i omgangen. 

Gjenta raglanfellingene i alt 11 (13) 15 (17) ganger. Fell nå av 

klippem og sett 15 (16) 17 (18) m på hver side av klippem på 

en hjelpetråd til halsen og strikk videre frem og tilbake. 

Fortsett raglanfellingene på hver 2. p ytterligere 4 ganger 

samtidig som det felles videre til halsringning i hver side på 

hver 2. p 3,2,1,1 m.

HALSKANT

Bruk p nr 2,5 og mønsterfargen. Strikk 15 (16) 17 (18) m fra 

hjelpetråden fra høyre forstykke, strikk opp 10 m fra halsring-

ningen, strikk m fra ermene og bakstykket, strikk opp 10 m fra 

andre siden av halsringningen og strikk til slutt de 15 (16) 17 

(18) m fra hjelpetråden fra venstre forstykke. Strikk frem og 

tilbake i mønster etter Diagram C, samtidig som det på 1. p 

felles jevnt fordelt til 108 (112) 116 (120) m. Strikk 1 p r fra 

vrangen. Skift til dusgul eller sjøgrønn og strikk 7 p glattstrikk, 

samtidig som det på 2. p felles jevnt fordelt til 100 (104) 108 

(112) m. Fell av og pass på at avfellingskanten ikke strammer. 

Brett halskanten og kantene nede på bolen og ermene 

dobbelt mot vrangen og sy til med løse sting.

MONTERING

Marker midten av klippem med en tråkletråd. Sy 2 tette 

maskinsømmer på hver side av tråden og klipp så opp langs 

denne.  

FORKANTER

Med mønsterfargen og p nr 2,5, strikk opp ca 27 m  for hver 

10 cm langs forkanten (innenfor klippem) på det ene forstyk-

ket (høyre for gutt, venstre for jente). Strikk frem og tilbake i 

mønster etter Diagram C. Strikk så 1 p r fra vrangen. Skift til 

dusguø eller sjøgrønn og strikk 12 p glattstrikk. Fell av og pass 

at avfellingskanten ikke strammer. Brett kanten dobbelt mot 

vrangen og sy til. Sett merker for 6 (7) 7 (8) knapper langs 

kanten. Det øverste midt ut fra halskanten, det nederste ca 

1 cm opp fra nederste kant og de øvrige jevnt fordelt mellom 

disse. 

Strikk en tilsvarende kant langs det andre forstykket, men på 

3. p i mønster C lages knapphull som stemmer overens med 

merkene på den andre kanten. Knapphullene lages ved å felle 

av 3 m som legges opp igjen på neste p. NB! Husk å strikke 

knapphull på 4. p etter brettekanten også.

Sy sammen under ermene og sy i knapper. Brett beleggene 

nede på bolen, ermene og i hals dobbelt mot vrangen og sy 

til.

LUE (34·11+12)

HODEVIDDE 43 (49) CM

Legg opp 132 (152) m med bunnfargen på rundp nr 2,5 

og strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arbeidet 

måler 12 (14) cm. Skift til p nr 3 og strikk videre mønster etter 

Diagram D, samtidig som det på 1. omgang økes 1 (0) m = 

133 (152) m. Når mønster D er ferdig strikket skal det være 35 

(40) m i omgangen. Strikk 1 omgang med mønsterfargen, 

hvor 2 og 2 m strikkes r sammen omgangen rundt = 18 (20) 

m (til den minste størrelsen strikkes 1 r til slutt). Klipp av 

garnet og trekk tråden gjennom m. Brett opp kanten nederst 

på lua.

DIAGRAM

G
je

nt
a

Gjenta

A B

C

D (lue)

Gjenta

St
rik

ke
s 

3 
ga

ng
er

Midt på ermet

Strikkes til slutt på jakken

E

G
je

nt
a

  Bunnfarge (dus pudderrosa eller skifergrå)
  Mønsterfarge (grå melert eller dus grågrønn)
  Dusgul eller sjøgrønn
  Med mønsterfargen: 2 r sammen
  Med mønsterfargen: Ta 1 m løs av, 
  1 r, trekk den løse m over
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34·13+14 KOSEGENSER, JAKKE OG LUE

DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN PUS 70% Baby Alpakka, 17% Akryl, 
 13% Polyamid,  50 gram = 100 meter
 STERK  40% Alpakka, 40% Merinoull, 
 20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde 68 (74) 81 (87) cm
Hel Lengde 
Genser 39 (45) 48 (51) cm
Jakke 35 (41) 44 (46) cm
Ermelengde 22 (25) 31 (34) cm
(NB! Genser og jakke har vid passform)

Lue:
Hodevidde:  43 (48) cm

GARNFORBRUK TIL GENSER/JAKKE OG LUE
PUS
Syrin 4021  4 (4) 5 (5) nøster
ELLER 
Brun 4005  4 (4) 5 (5) nøster
STERK
Grå 807 2 nøster til alle størrelser
ELLER 
Lys rosa 850: 2 nøster til alle størrelser

PINNEFORSLAG Rundp nr 3,5 og 8
 Liten rundp nr 3,5 til halsenkant og luen
 Strømpep nr 3,5 til luen
 Heklenål nr 3
TILBEHØR 
Knapper til jakken 4  (4) 5 (5) knapper
(Vi har brukt K341973 fra Hjelmtvedt)

GENSER (34·13)

BAKSTYKKET

Legg opp 106 (118) 126 (134) m med Sterk på p nr 3,5 og 

strikk 1 p r fra vrangen. Strikk 1 p r med Pus, samtidig som 

det strikkes 2 og 2 m r sammen p ut = 53 (59) 63 (67) m. 

NB! Denne p skal strikkes forholdsvist løst. Skift til p nr 8 og 

strikk videre slik: 

1. p (vrangen): Strikk perlestrikk ut p.

2. p (retten): Strikk perlestrikk over de første 5 m, strikk 

mønster etter diagrammet (5 m), strikk perlestrikk til det er 10 

m igjen på p, strikk mønster etter diagrammet og deretter 

perlestrikk ut p. Gjenta disse 2 p. til arbeidet måler 39 (45) 48 

(51) cm. Fell av.

FORSTYKKET

Strikkes som bakstykket, men når arbeidet måler 35 (41) 44 

(47) cm, felles de midterste 5 (7) 7 (9) m av til halsen og hver 

side strikkes ferdig for seg. Høyre side: Fell videre til halsring-

ning på hver 2. p 3,2,1 m = 18 (20) 22 (23) m igjen til skulder. 

Strikk til arbeidet måler 39 (45) 48 (51) cm. Fell av. Strikk 

andre siden tilsvarende, men speilvendt.

STRIKKEFASTHET 23 m vrangbordstrikk (2 r, 3 vr – lett    
 utstrekt)  med Sterk på p nr 3,5 = 10 cm
 15 m perlestrikk med Pus på 
 p nr 8 = 10 cm
  

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER  r = rett, vr = vrang, m = maske, 
 p = pinne, lm = luftmasker, 
 fm = fastmasker

PERLESTRIKK 1. p: *1 r, 1vr*, gjenta fra *-*
 2. p: Strikk r over vr og vr over r
 Gjenta 2. p

NB! Metoden vi beskriver for å strikke opp masker rundt 
halsen/ved forkantene brukes for å sikre jevne og fine kanter. 
Hvis en ønsker å utelate de heklede kjedestingene er det 
mulig å strikke opp m rett fra plagget.

Alle deler strikkes frem og tilbake på rundp 
og sys sammen til slutt.

3,5+8 3,5 PUS+STERK4-53,5 3

ERMENE

Legg opp 42 (46) 50 (50) m med Sterk på p nr 3,5 og strikk 1 p 

r fra vrangen. Strikk 1 p r med Pus, samtidig som det strikkes 2 

og 2 m r sammen p ut = 21 (23) 25 (25) m. NB! Denne p skal 

strikkes forholdsvis løst. Skift til p nr 8 og strikk videre i per-

lestrikk, samtidig som det økes 1 m i hver side på ca hver 2. 

(2.) 2,5. (2.) cm i alt 11 (12) 12 (14) ganger = 43 (47) 49 (53) m. 

Det økes ved å strikke r i bakre og fremre m-lenke på første og 

siste m på p. Strikk til arbeidet måler 22  (25) 31 (34) m. Fell av 

og strikk det andre ermet tilsvarende.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Merk av til ermehull i hver side (mål 

overvidden øverst på ermene), sy i ermene og sy sammen i 

sidene og under ermene. 

DIAGRAM

Gjenta

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, vr på vrangen
  Ta 1 m vridd løs av p med garnet bak arbeidet

HALSKANT 

Hekle lm rundt halsen med Sterk (ca 0,5 cm inn fra kanten). 

Det skal hekles ca 22 m for hver 10 cm. Med Sterk og p nr 3,5, 

strikk opp 1 m fra nedre m-lenke av hvert sting.

Strikk 1 omgang vr og fell deretter av til en jevn kant som ikke 

strammer.

Brodér mille-fleur sting med Sterk mellom kolonnene av løse 

m i mønsteret på hver side av bak- og forstykket (se bilde).

JAKKE (34·14)

BAKSTYKKET

Strikkes som til genser, men fell av når arbeidet måler 35 (41) 

44 (46) cm.

HØYRE FORSTYKKET

Legg opp 52 (58) 62 (66) m med Sterk på p nr 3,5 og strikk 1 p 

r fra vrangen. Strikk 1 p r med Pus, samtidig som det strikkes 2 

og 2 m r sammen p ut = 26 (29) 31 (33) m. NB! Denne p skal 

strikkes forholdsvist løst. Skift til p nr 8 og strikk videre slik:

1. p (vrangen): Strikk perlestrikk ut p.

2. p (retten): Strikk perlestrikk over de første 3 m, strikk 

mønster etter diagrammet (5 m), strikk pelestrikk ut p.

Gjenta disse 2 p. til arbeidet måler 31 (37) 40 (42) cm. Fell av 

de første 6 (7) 7 (8) m ved forkanten til halsen. Fell videre til 

halsringning ved forkanten på hver 2. p 2,1,1 m = 16 (18) 20 

(21) m igjen til skulder. Strikk til arbeidet måler 35 (41) 44 (46) 

cm. Fell av. 
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34·15+16 GENSER
DESIGN Hrönn Jónsdóttir

GARN TYNN ALPAKKA 100% Alpakka, 
 50 gram = ca 167 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde 58 (62) 66 (77) cm 
Hel lengde 38 (42) 46 (50) cm
Ermelengde
-lange ermer 25 (27) 35 (37) cm
-korte ermer 13 (14) 17 (19) cm

GARNFORBRUK 
Genser
Mørk terracotta 143 3 (4) 4 (5) nøster
ELLER 
Rust melert 139 3 (4) 4 (5) nøster

Krage
Beige 184 1 nøste til alle størrelser

PINNEFORSLAG Rundp nr 2 og 2,5
 Liten rundp nr 2,5 til halskanten
 Strømpep nr 2 og 2,5
 Heklenål nr 2,5 til heklet krage
TILBEHØR 
Knapper 1 knapp til kragen
 Vi har brukt  K251019  fra Hjelmtvedt

STRIKKEFASTHET 27 m glattstrikk på p nr 2,5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, 
 m = maske(r), p = pinne 
 lm=luftmaske(r), st=stav(er), 
 kjm=kjedemaske(r), fm=fastmaske(r)

ØKINGER
Løft opp tverrtråden mellom m og strikk den vridd rett.

2+2,5 2+2,5 TYNN ALPAKKA12,5

GENSER MED LANGE ERMER 
OG BRYSTLOMME (34·15) 

BOLEN

Legg opp 158 (168) 178 (208) m på strømpep nr 2 og strikk 5 

(5) 7 (7) omganger rundt i rillestrikk (vekselvis 1 omgang r og 

1 omgang vr). Skift til p nr 2,5 og strikk videre i glattstrikk til 

arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm. Del arbeidet i sidene med 

79 (84) 89 (104) m til for- og bakstykket og strikk hver del 

ferdig for seg.

BAKSTYKKET

Fell til ermehull i hver side på hver 2. p 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 

3,2,2,1,1 (4,4,3,2,1,1) m = 63 (68) 71 (74) m igjen. Strikk til 

arbeidet måler 36,5 (40,5) 44,5 (48,5) cm. Fell av de midterste 

33 (36) 37 (38) m til nakken og strikk hver side ferdig for seg. 

Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m (likt for 

alle størrelser), samtidig som det skrås til skulder ved å felle 

av fra ermesiden på hver 2. p 3,3,3,3 (4,3,3,3) 4,4,3,3 

(5,4,3,3) m. Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

FORSTYKKET

Fell til ermehull i sidene som på bakstykket. Strikk til arbeidet 

måler 27 (30) 33 (36) cm. Neste p fra retten strikkes slik: 

Strikk 6 (7) 7 (7) m r, strikk de neste 19 (20) 21 (22) m med en 

hjelpetråd, flytt de 19 (20) 21 (22) m tilbake til venstre p og 

strikk videre over alle m i glattstrikk som før til arbeidet måler 

34 (38) 42 (46) cm. Fell av de midterste 25 (28) 29 (30) m til 

halsen og strikk hver side ferdig for seg.

Venstre side: Fell videre til halsringning på hver 2. p 3,2,1,1 m 

(likt for alle størrelser). Når arbeidet måler 36,5 (40,5) 44,5 

(48,5) cm skrås det til skulder som på bakstykket. 

Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 41 (45) 46 (48) m på strømpep nr 2 og strikk 5 (5) 7 

(7) omganger rundt i rillestrikk. Skift til p nr 2,5 og strikk videre 

2,5
VENSTRE FORSTYKKET

Strikkes som høyre men speilvendt (mønsteret strikkes når 

det er 8 m igjen på p fra retten og det felles til halsen i beg 

av en p fra vrangen).

MONTERING

Sy sammen på skuldrene. Merk av til ermehull i hver side 

(mål overvidden øverst på ermene), sy i ermene og sy 

side- og ermesømmen i ett. 

Forkanter: Hekle lm langs forkantene med Sterk (ca 0,5 cm 

inn fra kanten). Det skal hekles ca 22 m for hver 10 cm. Med 

Sterk og p nr 3,5, strikk opp 1 m fra nedre m-lenke av hvert 

sting (se detaljebilde). Strikk 1 p r fra vrangen og fell deretter 

av. 

Halskant: Hekle lm med Sterk langs forkantene, halsringnin-

gen og nakken, på samme måte som langs forkantene. Med 

Sterk og p nr 3,5, strikk opp 1 m fra nedre m-lenke av hvert 

sting, strikk 1 p r fra vrangen og fell deretter av. 

Hemper: Hekle en rad fm med Sterk langs forkanten på 

høyre forstykke, samtidig som det lages 4 (4) 5 (5) hemper 

jevnt fordelt. NB! Den nederste kommer 2 cm fra kanten 

nede og den øverste 1 cm ned fra halskanten. Hempene 

lages slik: 1 fm, 6 lm, 1 fm i neste m. 

Brodér mille-fleur sting med Sterk mellom kolonnene av løse 

m i mønsteret på hver side av bak- og forstykkene (se bilde).

Sy i knapper og fest alle løse tråder på vrangen. 

LUE (34·13+14)
(Strikkes rundt på liten rundp og strømpep)

Legg opp 100 (110) m med Sterk på nr 3,5. Strikk rundt i 

vrangbordstrikk med 3 vr, 2 r til arbeidet måler ca 19 (21) cm. 

Fell slik:

1. fellingsomgang: Strikk *3 vr, 2 r, 2 vr, 2 r sammen, 1 r*, 

gjenta fra *-* ut omgangen = 90 (99) m. 

2. fellingsomgang: Strikk *3 vr, 2 r, 1 vr, 2 r sammen, 1 r*, 

gjenta fra *-* ut omgangen = 80 (88) m

3. fellingsomgang: Strikk *3 vr, 2 r, 2 r sammen, 1 r*, gjenta 

fra *-* ut omgangen = 70 (77) m

Fortsett å felle slik på hver omgang til det er 10 (11) m igjen. 

Det blir 1 m mindre mellom hver felling for hver fellingsom-

gang. Klipp av garnet, trekk tråden gjennom de resterende m 

og fest den på vrangen.

«ØRER» (2 stk, strikkes rundt på strømpep)

Legg opp 26 m med Sterk på strømpep nr 3,5. Strikk *(1 r, 1 

vr) 6 ganger, 1 r*, gjenta fra *-* en gang til. Strikk 10 omgan-

ger. Fell slik:

1. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 vr, trekk den løse m over 

(1 r, 1 vr) 4 ganger, 1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang til 

= 22 m igjen.

2. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over 

(1 vr, 1 r) 3 ganger, 1 vr, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang 

til = 18 m igjen.

3. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 vr, trekk den løse m over 

(1 r, 1 vr) 2 ganger, 1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang til 

= 14 m igjen.

4. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 r, trekk den løse m over, 

1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang til = 10 m 

igjen.

5. fellingsomgang: *Ta 1 m løs av, 1 vr, trekk den løse m over 

1 r, 2 r sammen*, gjenta fra *-* en gang til = 6 m igjen. Klipp 

av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. Vreng 

arbeidet (retten blir vrangen), fest tråden på vrangen og sy 

ørene til luen (se bilde). 

Brett opp ca 5 cm nederst på luen.
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MONTERING

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten 

av ermetoppen kommer i skuldersømmen.

HALSKANT

Strikk opp ca 27 m for hver 10 cm rundt halsen på p nr 2,5. 

Strikk 5 omganger glattstrikk og 1 omgang vr til brettekant. 

Skift til p nr 2 og strikk 4 omganger glattstrikk. Fell av til en 

kant som ikke strammer. Brett alle brettekantene dobbelt mot 

vrangen og sy til med løse sting. Fest alle løse tråder på 

vrangen

LOMMER

Begynn nederst i åpningen i siden og strikk opp fra retten 44 

(48) 54 (60) m på p nr 2,5 rundt lommehullet i siden. Fordel 

m på strømpep og sett et merke i hver side (øverst og 

nederst i lommen). Strikk rundt i glattstrikk samtidig som det 

økes og felles slik på 4. hver omgang: Strikk 1 r, øk 1 m, strikk 

til det er 3 m igjen til merket øverst i lommen, strikk 2 m 

vridd r sammen, 2 r, 2 r sammen, strikk til det er 1 m igjen til 

merket nederst i lommen, øk 1 m, 1 r. Strikk og øk/fell slik til 

lommen måler 7,5 (8) 8,5 (9) cm. Fell videre som før ved 

merket øverst men i stedet for å øke ved merket nederst, 

felles 1 m på hver side av merket på hver omgang ved å 

strikke 1 r, 2 r sammen i begynnelsen på omgangen og 2 

vridd r sammen, 1 r i slutten på omgangen. Fell videre slik til 

det er i alt 22 (24) 24 (26) m igjen. Mask sammen åpningen, 

eller fell av og sy sammen.

KRAGER (34·15+16)
Størrelser: 2/4 (6/8) år

HEKLET KRAGE

Legg opp 92 (98) lm med beige garn. 

1. rad: Beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 fm i hver lm.

2. rad: 1 st i 4. lm fra nålen, 1 lm, 2 st i samme m *hopp over 

2 lm, 2 st + 1 lm + 2 st i neste m*, gjenta fra *-*.

3. og 4. rad: Hekle kjm til 1. lm, 3 lm (=1. st) + 1 st + 1 lm + 2 

st i lm, *2 st + 1 lm + 2 st i neste lm*, gjenta fra *-*.

5. rad: Hekle kjm til 1. lm, 3 lm + 1 st + 1 lm + 2 st i lm, *1 

lm, 2 st + 1 lm + 2 st i neste lm*, gjenta fra *-*.

6. rad: Hekle kjm til 1. lm, 3 lm + 1 st + 1 lm + 2 st i lm, *1 

lm, 1 fm i neste lm, 1 lm, 2 st + 1 lm + 2 st i neste lm*, gjenta 

fra *-*.

7. rad: Hekle kjm til 1. lm, 3 lm + 4 st i lm, 3 lm, 1 fm i 4. m 

fra nålen, 5 st i samme lm som de forrige st, *1 fm i fm fra 6. 

rad, 5 st i neste lm, 3 lm, 1 fm i 4. m fra nålen, 5 st i samme 

lm som de forrige st*, gjenta fra *-*. Klipp av garnet og trekk 

tråden gjennom den siste m. 

Hekle en hempe av 5 lm øverst i høyre side og sy en knapp i 

motsatt side.

STRIKKET KRAGE

Legg opp 313 (349) m med beige garn på p nr 2,5

1. p (vrangen): 2 r, 9 vr,*3 r, 9 vr*, gjenta fra *-* til det er 2 m 

igjen, 2 r.

2. p: 2 r, *1 r, flytt m tilbake til venstre p, flytt 2.-9. m på 

venstre p over 1. m, 1 kast, 1 r, 3 vr*, gjenta fra *-* til det er 2 

m igjen, 2 r.

3. p: 1 r, *2 r sammen, r+vr+r+vr i kastet fra forrige p, 2 r*, 

gjenta fra *-* til det er 2 m igjen, 2 r.

Strikk videre mønster etter diagrammet (17 p) og deretter 

2 p r, samtidig som det på 2. p felles jevnt fordelt til 104-108 

m. Fell av fra vrangen med r m. Hekle en hempe av 5 lm 

øverst i høyre side og sy en knapp i motsatt side. 

DIAGRAM (TIL STRIKKET KRAGE)

GjentaStrikkes til slutt Begynn her

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 2 m på en hjelpep bak 
  arbeidet, strikk 2 m r, 
  strikk m fra hjelpep r 
  Strikk 2 m vr sammen
  Strikk 2 m r sammen

i glattstrikk. Øk 2 m midt under ermet på ca hver 2,5. cm (likt 

for alle størrelser) i alt 9 (10) 12 (14) ganger = 59 (65) 70 (76) 

m. Strikk til arbeidet måler 25 (27) 35 (37) cm. Fell av 6 (6) 6 

(8) m midt under ermet (de første og siste 3 (3) 3 (4) m i 

omgangen) og strikk videre frem og tilbake. Fell videre i hver 

side på hver 2. p 2 (2) 2,2 (4,3,2) m og videre 1 m i hver side 

på hver 2. p til ermetoppen måler 6 (7) 8 (9) cm. Fell av i hver 

side på hver 2. p 2,2 m (likt for alle størrelser). Fell av de 

resterende m og strikk det andre ermet likt.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene og sy i ermene. Pass på at midten 

av ermetoppen kommer i skuldersømmen.

HALSKANT

Strikk opp ca 27 m for hver 10 cm rundt halsen på p nr 2,5. 

Strikk 4 omganger rundt i rillestrikk og fell deretter av, men 

pass på at avfellingskanten ikke strammer.

BRYSTLOMME

Trekk hjelpetråden forsiktig ut og fordel de 38 (40) 42 (44) m 

på strømpep. Strikk også opp 1 ekstra m i hver side = 40 (42) 

44 (46) m. Strikk rundt i glattstrikk til lommen måler 10 (10) 11 

(11) cm (strikk slik at retten kommer inne i lommen).

Fell av, legg avfellingskanten dobbelt og sy sammen. 

Kant til lomme: Strikk opp 19 (20) 21 (22) m fra retten langs 

åpningen på lommen på p nr 2 og strikk 3 p r. Fell av og sy 

kortsidene på kanten til forstykket.

GENSER MED KORTE ERMER 
OG SIDELOMMER (34·16)
NB! Arbeidet måles fra brettekantene

BOLEN

Legg opp 146 (156) 165 (193) m på p nr 2 og strikk 5 omgan-

ger rundt i glattstrikk, samtidig som det på 5. omgang økes 

jevnt fordelt til 158 (168) 178 (208) m. Sett ett merke i hver 

side med 79 (84) 89 (104) til for- og bakstykke. Skift til p nr 

2,5 og strikk 1 omgang vr (= brettekant) og deretter glattstrikk 

til arbeidet måler 9 (10) 11 (12) cm. Del arbeidet ved sidemer-

kene. Nå skal det strikkes fram og tilbake over hver del for 

seg. 

På forstykket: Legg opp 1 ny m i hver side til kantm og strikk 

til arbeidet måler 7 (8) 9 (10) cm fra delingen. Strikk på 

samme måte til bakstykket. Dette blir til åpninger i sidene for 

lomme, som strikkes til slutt. Strikk videre rundt over alle m i 

omgangen til arbeidet måler 26 (29) 32 (35) cm (NB på 1. 

omgang felles kantm av). Del arbeidet i sidene og strikk 

for- og bakstykket ferdig hver for seg.

BAKSTYKKET

Fell til ermehull i hver side på hver 2. p 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 

3,2,2,1,1 (4,4,3,2,1,1) m = 63 (68) 71 (74) m igjen. Strikk til 

arbeidet måler 36,5 (40,5) 44,5 (48,5) cm. Fell av de midterste 

33 (36) 37 (38) m til nakken og strikk hver side ferdig for seg. 

Venstre side: Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m (likt for 

alle størrelser), samtidig som det skrås til skulder ved å felle 

av fra ermesiden på hver 2. p 3,3,3,3 (4,3,3,3) 4,4,3,3 

(5,4,3,3) m. Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

FORSTYKKET

Fell til ermehull i sidene som på bakstykket. Strikk til arbeidet 

måler 34 (38) 42 (46) cm. Fell av de midterste 25 (28) 29 (30) 

m til halsen og strikk hver side ferdig for seg.

Venstre side: Fell videre til halsringning på hver 2. p 3,2,1,1 m 

(likt for alle størrelser). Når arbeidet måler 36,5 (40,5) 44,5 

(48,5) cm skrås det til skulder som på bakstykket. 

Strikk høyre side tilsvarende, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 49 (55) 58 (65) m på p nr 2 og strikk 5 omganger 

rundt i glattstrikk, samtidig som det på 5. omgang økes jevnt 

fordelt til 53 (59) 64 (70) m. Skift til p nr 2,5 og strikk 1 

omgang vr (= brettekant) og deretter 4 omganger glattstrikk. 

Øk 2 m midt under ermet på ca hver 4. (4,5.) 5,5. (6.) cm i alt 

3 ganger (likt for alle størrelser) = 59 (65) 70 (76) m. Strikk til 

arbeidet måler 13 (14) 17 (19) cm. Fell av 6 (6) 6 (8) m midt 

under ermet (de første og siste 3 (3) 3 (4) m i omgangen) og 

strikk videre frem og tilbake. Fell videre i hver side på hver 2. 

p 2 (2) 2,2 (4,3,2) m og videre 1 m i hver side på hver 2. p til 

ermetoppen måler 6 (7) 8 (9) cm. Fell av i hver side på hver 

2. p 2,2 m (likt for alle størrelser). Fell av de resterende m og 

strikk det andre ermet likt.
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34·17 RAGLANJAKKE, LUE OG PULSVANTER

DESIGN Olaug Kleppe

GARN PUS  70% Baby Alpakka, 17% Akryl, 
 13% Polyamid,  50 gram = 100 meter
 STERK  40% Alpakka, 40% Merinoull, 
 20% Nylon, 50 gram = 137 meter

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) år

PLAGGETS MÅL
Overvidde 70 (75) 80 (85)  cm
Hel lengde 46 (52) 58 (64) cm
(målt midt bak) 
Ermelengde 25 (28) 31 (34) cm

GARNFORBRUK
Jakke PUS
Koksgrå 4010 4  (4)  5  (6)  nøster
 STERK
Grå 807 1 nøste til alle størrelser
Mørk turkis 844 1 nøste til alle størrelser
Brent oransje 842 1 nøste til alle størrelser
Gulgrønn 843 1 nøste til alle størrelser
Gullgul 835  1 nøste til alle størrelser

Lue STERK
Grå 807 1 nøste til alle størrelser
Mørk turkis 844 rester
Brent oransje 842 rester
Gulgrønn 843 rester
Gullgul 835 rester

Pulsvanter STERK
Mørk turkis 844 1 nøste til alle størrelser

JAKKE

Begynn øverst i halsen og legg opp 44 (49) 54 (59) m med 

Pus på rundp nr 9. Strikk fra vrangen:

Ta 1 m løs av r, 1 r, videre vr til det står igjen 2 m, disse m 

strikkes r. Neste p (retten) økes raglan:

Strikk 10 (11) 12 (13) r = ene forstykket, i neste m strikkes 1 r 

– 1 kast – 1 r = 2 m økt, strikk 4 (5) 6 (7) r = ene ermet, øk 2 

m i neste m som tidligere forklart, strikk 12 (13) 14 (15) r = 

nakken, øk 2 m i neste m, strikk 4 (5) 6 (7) r = andre ermet, 

øk 2 m i neste m, strikk 10 (11) 12 (13) r = andre forstykket = 

8 m økt på p. Strikk vr tilbake fra vrangen over alle m unntatt 

de 2 første og siste m som strikkes som forklart på 1. p. 

Fortsett fram og tilbake med glattstrikk og øk på p fra retten 

raglan i den midterste m (kastet) i alle 4 «hjørnene» til i alt 

10 (11) 12 (13) økinger = 124 (137) 150 (163) m. Strikk 1 p fra 

vrangen etter siste øking. Neste p deles arbeidet inn i for-, 

bakstykke og ermer:

Strikk 20 (22) 24 (26) m = ene forstykket, fell av de neste 24 

(27) 30 (33) m med r m = ene ermet, strikk 36 (39) 42 (45) m 

= bakstykket, fell av de neste 24 (27) 30 (33)  m = andre 

ermet, strikk de siste 20 (22) 24 (26) m = andre forstykket. 

Strikk for- og bakstykket ferdig først. Fortsett med glattstrikk 

som før, men legg opp 6 nye m under hvert erme på første 

p = i alt 88 (95) 102 (109) m på for- og bakstykket. Når 

arbeidet måler oppgitt lengde midt bak, slutt med en p vr fra 

vrangen, felles av fra retten med r m.

PUS+STERK

PINNEFORSLAG Rundp nr 9
 Strømpep nr 3,5
 Heklenål nr 3 

TILBEHØR 4 store trykk-knapper til jakken

STRIKKEFASTHET Pus: 12 m glattstrikk på p nr 9 = 10 cm
Sterk: 22 m glattstrikk med mønster på p nr 3,5 = 10 cm

Test strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER 
r = rett, vr = vrang, m = maske,  p = pinne, lm = luftmaske, 
kjm = kjedemaske, st = stav,  fm = fastmaske

ERMENE

Strikkes ovenfra og ned i Sterk.

Legg opp 56 (62) 66 (72) m med grå på strømpep nr 3,5. 

Strikk rundt mønster etter diagram A, se pilen på 

diagrammet som viser midt på ermet og tell ut til siden hvor 

du skal begynne på mønsteret. Siste m på omgangen strikkes 

hele tiden vr og det felles 1 m på hver side av denne ca hver 

2,5 (2,5) 2,5 (2) cm 8 (10) 11 (13) ganger = 40 (42) 44 (46) m 

igjen. Når ermet måler ca oppgitt lengde, slutt med et helt av 

de små mønstrene, eller en stripe, fortsett med grå. Strikk 

2 omganger glattstrikk, 1 omgang vr, 2,5 cm glattstrikk. Fell av 

med r m. Strikk det andre ermet på samme måte

KRAGE

Legg opp 84 (94) 104 (114) m med Pus på p nr 9. Strikk 

mønster etter diagram B fram og tilbake. Når kragen måler 

ca 7 (8) 9 (10) cm, felles på en p fra retten 1 m i hvert av de 

vr-feltene ved å strikke 2 m vr sammen. Strikk 1 p r, fell stramt 

av med r m. 

LOMMER

Legg opp 12 (12) 16 (16) m med Pus på p nr 9. Strikk fra 

retten:

1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, slutt siste gang med 2 r, 1 vr. 

Neste p (vrangen) strikkes:

1 r, *2 vr, 1 r – øk 1 m ved å løfte opp tverrtråden før neste m 

og strikke den vridd r – 1 r*, gjenta fra *-*. Slutt med 2 vr, 1 r 

= 2 (2) 3 (3) m økt og 14 (14) 19 (19) m på p. Fortsett med 

mønster etter diagram B til lommen måler 9 (10) 11 (12) cm. 

Fell på en p fra retten 1 m i hvert vr-felt ved å strikke 2 m vr 

sammen. 

Fell av fra vrangen med r m.

MONTERING

Sy kragen til rundt halsen med et passe mellomrom midt 

foran (se bilde).

Brett mot vrangen langs den vr omgangen nederst på 

ermene og sy til på vrangen.

Sy i ermene slik at de ligger litt under det som er strikket i 

Pus. Sy på lommene.

HEKLET «KNAPP»

Hekle en mørk turkis, en gulgrønn, en brent oransje og en 

gullgul:

Legg opp 4 lm med heklenål nr 3. Sett sammen til en ring 

med 1 kjm i 1.lm.

1. omgang: 1 lm, videre hekles 8 fm rundt ringen, hekle også 

over endetråden. Sett sammen med 1 kjm i 1.lm.

2. omgang: 3 lm, videre 2 st i hver fm omgangen rundt. Sett 

sammen med 1 kjm i den øverste av de 3 første lm.

Trekk sammen endetråden slik at «knappen» blir helt tett i 

midten.

Sy i trykk-knappene og sy en heklet «knapp» over hver 

trykk-knapp.

9 3,5 3 4
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LUE

Legg opp 88 (96) 104 (112) m med mørk turkis på liten rundp 

eller strømpep nr 3,5. Strikk rundt 2 cm 1 vridd r, 1 vr. Fortsett 

rundt med mønster etter diagram A etter diagrammet til luen 

måler ca 14 (16) 18 (20) cm, slutt med et helt av de små 

mønstrene, eller en stripe. Fortsett med grå og glattstrikk. 

Strikk 2 omganger. Neste omgang strikkes 2 r, 2 r sammen 

= 22 (24) 26 (28) m felt og 66 (72) 78 (84) m igjen. 

Strikk 2 omganger uten felling. Neste omgang strikkes 1 r, 2 r 

sammen. Strikk 1 omgang, neste omgang 2 r sammen. 

Strikk 1 omgang, neste omgang 2 r sammen. Klipp av tråden, 

trekk den gjennom resten av m og fest den godt. Lag en 

grønn dusk, diameter ca 3-4 cm og sy den i toppen.

PULSVANTER

Legg opp 34 (36) 38 (40) m med mørk turkis på strømpep nr 

3,5. Strikk glattstrikk rundt. Når arbeidet måler 10 (11) 12 (13) 

cm, felles 5 m til tommel. På neste omgang legg opp 5 nye 

m over «hullet». Strikk 2 (2) 2,5 (2,5) cm glattstrikk. Fell av 

med r m og strikk den andre pulsvanten på samme måte.

DIAGRAM

  Diagram A
  Grå
  Gullgul
  Gulgrønn
  Brent oransje
  Mørk turkis
  
  Diagram B
  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen

Midt på
ermet

Gjenta

GjentaA

GjentaB

Gjenta
Begynn herSlutt her

Tynn Alpakka er grunnstammen 
i Du Store Alpakka sin kolleksjon. 
Garnet er et 3-tråds garn i 100 % 
alpakka og strikkes på tynne pinner. 
Plaggene blir deilig lette og egner 
seg til både hverdag og fint. 
Tynn Alpakka finnes i mange flotte 
farger, fra lyse pasteller til dype, 
mettede farger. 

Strikkefasthet: 27 masker glattstrikk 
på pinne 3 = 10 cm. 

50g = ca 167m

TYNN

ALPAKKA
100 % fineste alpakka

 Produsert i Peru

50g = ca 167m

• Ullvugge 30 grader C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskepose
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
 – gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

327

10

Pus er et loddent, supermykt, 
lett og lekkert alpakkagarn med en 
kabelspunnet kjerne. Overflaten 
er fint børstet, og garnet passer 
perfekt til lette plagg. Pus er svært 
drøyt i bruk og kommer i klare, 
rene farger i tillegg til vakre natur- 
og pastellfarger.

Strikkefasthet: 12 masker glattstrikk 
på pinne 9 = 10 cm. 

50g = ca 100m

PUS
70 % Baby Alpakka • 17 % Akryl

13 % Polyamid
 Produsert i Peru

50g = ca 100m

• Ullvugge 30 grader C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskepose
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
 – gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

912

10

Sterk egner seg like godt til bruks-
plagg til store og små, som til sokker 
og gensere. Dette 4-tråds garnet 
strikkes på pinne 3,5. Garnet finnes 
både i melerte og ensfargede 
nyanser i godt avstemte farger.

Strikkefasthet: 22 masker glattstrikk 
på pinne 3,5 = 10 cm. 

50g = ca 137mSTERK
40 % Fineste Alpakka • 40 % Merino Ull 

20 % Nylon
 Produsert i Peru

50g = ca 137m

• Ullvugge 30 grader C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskepose
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
 – gjerne økologisk
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

3,522

10

GARN BRUKT I DENNE KATALOGEN
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