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Nr 1 
 
Monkey Boy 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (6-8) 10 (12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (59) 65 (71) 77 (83) cm 
Hel lengde: (36) 40-44 (44-48) 52 
(53) cm 
Ermelengde: (25) 28-31 (31-34) 37 
(40) cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Olivengrønn 9336: (150) 150 (200) 
250 (300) gram 
Kitt 1015: (50) 50 (50) 50 (100) 
gram 
Jeansblå 6052: 50 gram alle 
størrelser 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ 
og 3 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 
= 10 cm 
 
TIPS! Tvinn trådene for å unngå 
for langt trådsprang. Pass på at 
trådene ikke strammer 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (160) 176 (192) 208 
(224) masker med olivengrønn på 
rundpinne nr 2½ og strikk 6 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 3 og sett et 
merke i hver side med (80) 88 (96) 
104 (112) masker til hver del. 

Strikk diagram til arbeidet måler 
(23) 25-29 (27-31) 34 (34) cm, 
begynn ved pil for valgt størrelse. 
Fell 8 masker i hver side til 
ermehull (4 masker på hver side av 
merke). 
Strikk hver del ferdig for seg. 
 
Første og siste maske er 
kantmaske, og strikkes hele 
tiden rett. Strikk kantmasken 
med begge trådene, da blir 
mønsteret finest når det strikkes 
frem og tilbake 
 
Bakstykke: 
= (72) 80 (88) 96 (104) masker. 
Strikk diagram frem og tilbake og 
fell til raglan fra rettsiden slik: 
Strikk 1 kantmaske, 2 rett sammen, 
strikk til det gjenstår 3 masker, ta 1 
maske løs av, 1 rett, trekk den løse 
masken over, 1 kantmaske. 
OBS! Strikk med olivengrønn når 
det ikke er nok masker til en hel 
apekatt.  
Strikk fellingene annenhver pinne i 
alt (17) 19 (23) 25 (27) ganger = 
(38) 42 (42) 46 (50) masker. 
Sett de midterste (20) 24 (24) 28 
(32) maskene på en hjelpepinne til 
nakke, og strikk hver side ferdig for 
seg. 

Fell ytterligere annenhver pinne 
1,1,1 masker mot nakke, samtidig 
som det felles til raglan i siden 
ytterligere 4 ganger. 
Fell de resterende (2) 2 (2) 2 (2) 
maskene. 
Strikk den andre siden på samme 
måten, men speilvendt. 
 
Forstykke: 
= (72) 80 (88) 96 (104) masker. 
Strikk og fell til raglan som på 
bakstykket til det er felt i alt (13) 15 
(19) 21 (23) ganger = (46) 50 (50) 
54 (58) masker. 
Sett de midterste (12) 14 (14) 16 
(18) maskene på en hjelpepinne til 
hals, og strikk hver side ferdig for 
seg. 
Fell ytterligere mot hals annenhver 
pinne (3,2,2,2,1,1) 3,2,2,2,2,1 
(3,2,2,2,2,1) 3,3,2,2,2,1 
(3,3,3,2,2,1) masker, samtidig 
som det felles til raglan ytterligere 6 
ganger. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Ermer: 
Legg opp (48) 48 (54) 60 (60) 
masker med jeansblå på 
strømpepinne nr 2½, og strikk 4 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 3 og 
olivengrønn. 
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Sett et merke rundt første og siste 
maske på omgangen. 
Strikk glattstrikk til ermet måler 6 
cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningene hver 2. cm til i alt 
(64) 70 (80) 86 (92) masker. 
Strikk til ermet måler (25) 28-31 
(31-34) 37 (40) cm, eller ønsket 
lengde. 
Fell 8 masker midt under erme. 
Strikk glattstrikk frem og tilbake 
innenfor 1 kantmaske i hver side, 
samtidig som det felles til raglan 
som på bakstykket til det er felt i alt 
(19) 21 (25) 27 (29) ganger = (18) 
20 (22) 24 (26) masker. 
Fell ytterligere 2 ganger på slutten 
av pinnen, samtidig som det felles 
til hals i begynnelsen av pinnen 
(4,4) 4,4 (4,4) 5,5 (5,5) masker. 
Fell de resterende (8) 10 (12) 12 
(14) maskene. 
Strikk et erme til på samme måte, 
men speilvendt slik: 
Fell til hals i begynnelsen på pinnen 
fra vrangsiden. 
 
Montering: 
Sy sammen raglansømmene, og 
tilpass slik at det blir fine 
overganger mellom ermer, for- og 
bakstykke. 
Hals: 
Strikk opp ca (102) 106 (110) 114 
(116) masker med olivengrønn 
rundt halsen på pinne nr 2½, 
inkludert maskene på hjelpepinne. 
Masketallet må være delelig med 2. 
Strikk 1 omgang rett, deretter 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Fell av i vrangbord. 

Nr 2  
 
Mister Nice Guy 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (64) 69 (72) 76 (81) 87 
cm 
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 53 
cm 
Ermelengde: (26) 30 (32) 35 (38) 
39 cm 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde:  
Gråblå 6071: (150) 200 (200) 250 
(250) 300 gram 
Jeansblå 6052: 50 gram alle 
størrelser  
Kitt 1015: 50 gram alle størrelser  
Maisgul 2015: 50 gram alle 
størrelser  
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ 
og 3 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk og mønster 
på pinne nr 3 = 10 cm 
 
Vevemønster:  
Strikk vekselvis 2 pinner jeansblå, 
2 pinner kitt. 
1. pinne (rettsiden): *1 rett, ta 1 
maske løs av med tråden foran 
arbeidet*, gjenta fra *-* pinnen ut. 
2. pinne (vrangsiden): Strikk 
vrang.  
3. pinne: *Ta 1 maske løs av med 
tråden foran arbeidet, 1 rett*, gjenta 
fra *-* pinnen ut. 

4. pinne (vrangsiden): Strikk 
vrang.  
Gjenta 1.-4. pinne. 
 
 
For- og bakstykke:  
Legg opp (184) 196 (204) 216 
(228) 244 masker med gråblå på 
rundpinne nr 2½ og strikk (5) 6 (7) 
8 (8) 8 cm vrangbord rundt, 2 rett, 
2 vrang. 
Skift til rundpinne nr 3, strikk 1 
omgang glattstrikk, samtidig som 
det felles 10 masker jevnt fordelt = 
(174) 186 (194) 206 (218) 234 
masker. 
Sett et merke i hver side med (87) 
93 (97) 103 (109) 117 masker til 
hver del. 
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 
(24) 27 (30) 33 (36) 36 cm. 
Fell 6 masker i hver side til 
ermehull (= 3 masker på hver side 
av merkene).  
Strikk hver del ferdig for seg. 
 
Bakstykke:  
= (81) 87 (91) 97 (103) 111 masker. 
Skift til jeansblå og strikk 
vevemønster frem og tilbake, 
samtidig som det felles ytterligere 
til ermehull i hver side annenhver 
pinne (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 
2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,2,1,1 
masker = (71) 75 (77) 83 (89) 95 
masker. 
Strikk til arbeidet måler (34) 38 (42) 
46 (50) 51 cm. 
Sett de midterste (27) 29 (31) 33 
(35) 37 maskene på en hjelpepinne 
til nakke, og strikk hver side ferdig 
for seg. 
Fell ytterligere mot nakken 
annenhver pinne 1,1 masker. Strikk 
til arbeidet måler (36) 40 (44) 48 
(52) 53 cm.  
Fell av de resterende (20) 21 (21) 
23 (25) 27 skuldermaskene. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Forstykke:  
= (81) 87 (91) 97 (103) 111 masker. 
Strikk og fell til ermehull som på 
bakstykke til arbeidet måler (32) 36 
(39) 43 (47) 47 cm. 
  



7 

Sett de midterste (13) 15 (17) 19 
(21) 23 maskene på en hjelpepinne 
til hals og strikk hver side ferdig for 
seg. 
Fell videre mot hals annenhver 
pinne 3,2,1,1,1,1 masker. 
Strikk til arbeidet måler (36) 40 (44) 
48 (52) 53 cm. 
Fell av de resterende (20) 21 (21) 
23 (25) 27 skuldermaskene. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Ermer: 
Legg opp (40) 40 (44) 48 (48) 52 
masker med maisgul på 
strømpepinne nr 2½ og strikk 3 
omganger vrangbord rundt 2 rett, 2 
vrang.  
Skift til gråblå og strikk 1 omgang 
rett. Strikk videre vrangbord til den 
måler (5) 6 (7) 8 (8) 8 cm.  
Sett et merke rundt første og siste 
maske. 
Skift til strømpepinne nr 3, strikk 
glattstrikk, samtidig som det økes 
1 masker på hver side av merke. 
Gjenta økningene hver (2.) 2. (1½.) 
1½. (1½.) 1½. cm til i alt (62) 68 
(74) 78 (84) 88 masker. 
Strikk til arbeidet måler (26) 30 (32) 
35 (38) 39 cm.  
Fell 6 masker midt under erme. 
Strikk frem og tilbake og fell i 
begynnelsen på hver pinne (3,2,2) 
3,2,2,2 (3,2,2,2,2) 3,2,2,2,2 
(3,3,2,2,2,2) 3,3,2,2,2,2 masker = 
(7) 9 (11) 11 (14) 14 masker felt i 
hver side. 
Fell videre 1 maske til det gjenstår 
32 masker.  
Fell til slutt 2,3,4 masker.  
Fell av de resterende 14 maskene.  
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Lomme: 
Legg opp (18) 18 (20) 20 (22) 22 
masker med maisgul på pinne nr 3 
og strikk (5½) 5½ (6) 6 (6½) 6½ cm 
glattstrikk frem og tilbake innenfor 
1 kantmaske i hver side. Strikk 4 
pinner rett. Fell av. 
 
Montering:  
Sy sammen skuldrene. 
Sy i ermer. Sy fast lommen oppe på 
venstre side av forstykke, se foto.  

Halskant:  
Strikk opp ca (108) 112 (116) 120 
(128) 132 masker med gråblå på 
rundpinne nr 3 rundt halsen.  
Strikk 4 cm vrangbord rundt 2 rett, 
2 vrang.  
Fell løst av i vrangbord.  
Brett halskanten dobbel mot 
vrangsiden og sy til med løse sting.  
 
 
Nr 3 
 
Little Miss Rose 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (60) 63 (67) 70 (73) 77 
cm 
Hel lengde: (35) 39 (43) 47 (51) 52 
cm 
Ermelengde: (25) 29 (32) 35 (38) 
40 cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
MERINOULL (100 % merinoull, 50 
gram = ca 105 meter) 
 
Garnalternativ: 
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA, 
DUO, MANDARIN MEDI 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde 
 
Garnmengde: 
Pudder rosa 3511: (200) 250 (300) 
350 (400) 450 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 4 
og 4½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
18 masker mønster/glattstrikk på 
pinne nr 4½ = 10 cm 
 
Vrang glattstrikk:  
Vrang på rettsiden, rett på 
vrangsiden 

For- og bakstykke: 
Legg opp (108) 114 (120) 126 
(132) 138 masker på rundpinne nr 
4 og strikk 4 cm vrangbord rundt 3 
vrang, 3 rett. 
Skift til rundpinne nr 4½ og sett et 
merke i hver side med (54) 60 (60) 
66 (66) 72 masker til forstykke og 
(54) 54 (60) 60 (66) 66 masker til 
bakstykke. 
Strikk diagram rundt til arbeidet 
måler ca (22) 26 (29) 32 (35) 35 
cm, slutt med 3. eller 7. omgang. 
Fell 6 masker i hver side til 
ermehull (= 3 masker på hver side 
av merke). 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (26) 28 (30) 32 (34) 36 
masker på strømpepinne nr 4 og 
strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett, 
1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 4½ og sett 
et merke rundt første og siste 
maske. 
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 6 
cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningen hver (4½.) 4½. 
(4.) 4½. (4½.) 4. cm til i alt (36) 40 
(44) 46 (50) 54 masker. 
Strikk til ermet måler (25) 29 (32) 
35 (38) 40 cm, eller ønsket lengde. 
Fell 6 masker midt under erme 
(merkemasker + 2 masker på hver 
side).  
Vreng erme. 
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til på samme måte. 
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Raglanfelling: 
Les hele neste avsnitt før det 
strikkes videre. 
Forsett med diagram på for- og 
bakstykke, og vrang glattstrikk på 
ermene. 
Strikk ermene inn på for- og 
bakstykket, samtidig som det 
strikkes 2 masker rett sammen i 
hver sammenføyning = (152) 166 
(180) 190 (204) 218 masker. 
Sett et merke rundt 1 maske i hver 
sammenføyning = 4 merkemasker, 
som strikkes rett når det ikke felles 
til raglan. 
Strikk 1 omgang. 
OBS! Når det ikke er nok masker til 
helt mønster, strikk mønster så 
langt det er mulig, men pass på at 
det hele tiden er 1 maske vrang på 
hver side av merkemaskene. 
Strikk for eksempel slik: Hvis det 
ikke er nok til (1 kast, 1 maske rett 
løs av, 2 rett sammen, trekk den 
løse masken over, 1 kast), strikk (1 
kast, 1 rett løs av, 1 rett, trekk den 
løse masken over) før 
merkemaske og (2 rett sammen, 1 
kast) etter merkemaske. 
Fell til raglan ved hvert merke slik: 
Strikk til 1 maske før merkemaske, 
ta 2 masker løs av som de skulle 
strikkes 2 rett sammen, 1 rett, trekk 
de løse maskene over = 8 masker 
felt. 
Fell til raglan hver 4. omgang i alt  6 
ganger = (104) 118 (132) 142 (156) 
170 masker. 
Fell ytterligere til raglan annenhver 
omgang (0) 1 (2) 3 (4) 5 ganger = 
(104) 110 (116) 118 (124) 130 
masker. 
Sett de midterste (10) 10 (12) 12 
(14) 14 maskene på forstykke på 
en hjelpepinne til hals. 
Strikk frem og tilbake, begynn ved 
halsen. 
OBS! Pass på at pinnen med 
mønster og raglanfelling kommer 
på rettsiden. 
Fell ytterligere 3,2,1 masker i 
begynnelsen av hver pinne til hals, 
samtidig som raglanfellingene 
fortsetter til det er felt i alt (9) 10 
(11) 12 (13) 14 ganger over 
bakstykkets masker.  
La de resterende (58) 64 (68) 70 
(74) 80 maskene være på pinnen til 
hals. 

Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Ta med maskene fra hjelpepinnen 
og strikk opp 1 maske i hver 
maske/pinne, men hopp over hver 
4. maske/pinne med rundpinne nr 
4, ca (80) 82 (84) 86 (88) 90 
masker. 
Masketallet må være delelig med 2. 
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 
1 vrang. 
Fell av i vrangbord. 
 
 
Nr 4 
 
Flower Power 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (63) 65 (69) 73 (79) 83 
cm. 
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 54 
cm 
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37) 
40 cm 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
MERINOULL (100 % merinoull, 50 
gram = ca 105 meter) 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnmengde: 
MERINOULL 
Kitt 1015: (250) 300 (350) 400 
(450) 500 gram 
Maisgul 2015: 50 gram alle 
størrelser 
Varm rosa 4516: 50 gram alle 
størrelser 
Støvet turkis 6543: 50 gram alle 
størrelser 
TYNN MERINOULL 
Olivengrønn 9336: 50 gram alle 
størrelser 
Oransje 3525: 50 gram alle 
størrelser 
 
Tilbehør: 
(6) 6 (7) 7 (8) 8 knapper 

Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 
og 3½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 
3½ = 10 cm 
 
Kantmaske strikkes hele tiden 
rett 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (133) 137 (145) 155 
(167) 177 masker med kitt på 
rundpinne nr 3 og strikk 4 cm 
vrangbord frem og tilbake slik: (1. 
pinne = vrangsiden) Strikk 1 
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1 
kantmaske. 
Skift til rundpinne nr 3½. 
Legg opp 5 nye masker på slutten 
av pinnen til oppklippsmasker, som 
ikke er med i mønster eller oppgitt 
masketall. 
Sett et merke i hver side med (32) 
33 (35) 38 (41) 43 masker til hvert 
forstykke og (69) 71 (75) 79 (85) 91 
masker til bakstykke. 
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet 
måler (21) 25 (28) 32 (35) 36 cm. 
Fell 8 masker i hver side til 
ermehull (= 4 masker på hver side 
av merkene). 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) 50 
masker med kitt på strømpepinne 
nr 3 og strikk 4 cm vrangbord rundt 
1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 3½. 
Sett et merke rundt første og siste 
maske. 
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet 
måler 6 cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningene ca hver 2½. cm 
til i alt (54) 58 (62) 66 (70) 74 
masker. 
Strikk til ermet måler (25) 28 (31) 
34 (37) 40 cm, eller ønsket lengde. 
Fell 8 masker midt under erme. 
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til på samme måte. 
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Bærestykke: 
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke på rundpinne nr 3½ = 
(209) 221 (237) 255 (275) 293 
masker. 
Strikk (1) 1 (4) 4 (7) 10 omganger 
glattstrikk, samtidig som det på 
siste omgang felles (10) 4 (2) 2 (4) 
4 masker jevnt fordelt = (199) 217 
(235) 253 (271) 289 masker. 
Strikk diagram, og fell som vist på 
diagrammet = (79) 85 (91) 97 (101) 
105 masker. 
Fell oppklippsmaskene, og la de 
resterende maskene være på 
pinnen til hals. 
 
Montering: 
Sy to tette maskinsømmer midt 
foran, og klipp opp mellom 
sømmene. 
Venstre forkant: 
Strikk opp 1 maske i hver 
maske/pinne, men hopp over ca 
hver 4. maske/pinne med kitt på 
rundpinne nr 3, ca (83) 87 (99) 109 
(117) 121 masker. 
Masketallet må være delelig med 
2+1. 
Strikk 3 cm vrangbord som på for- 
og bakstykke. 
Fell av i vrangbord. 

Høyre forkant: 
Strikk som venstre forkant, men 
med (6) 6 (7) 7 (8) 8 knapphull jevnt 
fordelt etter 1½ cm. 
Det nederste ca 2 cm fra 
oppleggskanten, det øverste i 
halskanten som strikkes til slutt. 
Knapphull: Fell 2 masker som 
legges opp igjen på neste pinne. 
Belegg: 
Strikk opp fra vrangsiden 1 maske i 
hver maske i første pinne av 
forkant. Strikk 4 pinner glattstrikk 
frem og tilbake. 
Fell av. 
Brett belegget over sårkanten, og 
sy til med skjulte sting. 
Halskant: 
Ta med maskene fra hjelpepinnen 
og strikk opp 6 masker over hver 
forkant = (91) 97 (103) 109 (113) 
117 masker. 
Strikk 3 cm vrangbord frem og 
tilbake som på for- og bakstykke. 
Husk det siste knapphullet. 
Fell av i vrangbord. 
Sy sammen under ermene. 
Sy i knapper. 

Nr 5 
 
Wild Horses 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (6-8) 10 (12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (59) 65 (71) 77 (83) cm 
Hel lengde: (36) 40-44 (44-48) 52 
(53) cm 
Ermelengde: (25) 28-31 (31-34) 37 
(40) cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Støvet lilla 5042: (150) 150 (200) 
250 (300) gram 
Kitt 1015: (50) 50 (50) 50 (100) 
gram 
Maisgul 2015: 50 gram alle 
størrelser 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ 
og 3 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 
= 10 cm 
 
TIPS! Tvinn trådene for å unngå 
for langt trådsprang. Pass på at 
trådene ikke strammer 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (160) 176 (192) 208 
(224) masker med støvet lilla på 
rundpinne nr 2½, og strikk 6 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 3, og sett et 
merke i hver side med (80) 88 (96) 
104 (112) masker til hver del. 
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Strikk diagram til arbeidet måler ca 
(23) 25-29 (27-31) 34 (34) cm, 
begynn ved pil for valgt størrelse. 
Fell 8 masker i hver side til 
ermehull (4 masker på hver side av 
merke). 
Strikk hver del ferdig for seg. 
 
Første og siste maske er 
kantmaske, og strikkes hele 
tiden rett. Strikk kantmasken 
med begge trådene, da blir 
mønsteret finest når det strikkes 
frem og tilbake 
 
Bakstykke: 
= (72) 80 (88) 96 (104) masker. 
Strikk diagram frem og tilbake og 
fell til raglan fra rettsiden slik: 
Strikk 1 kantmaske, 2 rett sammen, 
strikk til det gjenstår 3 masker, ta 1 
maske løs av, 1 rett, trekk den løse 
masken over, 1 kantmaske. 
Strikk fellingene annenhver pinne i 
alt (17) 19 (23) 25 (27) ganger = 
(38) 42 (42) 46 (50) masker. 
Sett de midterste (20) 24 (24) 28 
(32) maskene på en hjelpepinne til 
nakke, og strikk hver side ferdig for 
seg. 
Fell ytterligere annenhver pinne 
1,1,1 masker mot nakke, samtidig 
som det felles til raglan i siden 
ytterligere 4 ganger. 
Fell de resterende (2) 2 (2) 2 (2) 
maskene. 
Strikk den andre siden på samme 
måten, men speilvendt. 

Forstykke: 
= (72) 80 (88) 96 (104) masker. 
Strikk og fell til raglan som på 
bakstykket til det er felt i alt (13) 15 
(19) 21 (23) ganger = (46) 50 (50) 
54 (58) masker. 
Sett de midterste (12) 14 (14) 16 
(18) maskene på en hjelpepinne til 
hals, og strikk hver side ferdig for 
seg. 
Fell ytterligere mot hals annenhver 
pinne (3,2,2,2,1,1) 3,2,2,2,2,1 
(3,2,2,2,2,1) 3,3,2,2,2,1 
(3,3,3,2,2,1) masker, samtidig 
som det felles til raglan ytterligere 6 
ganger og alle masker er felt. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Ermer: 
Legg opp (48) 48 (54) 60 (60) 
masker med maisgul på 
strømpepinne nr 2½, og strikk 4 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 3 og støvet 
lilla. 
Sett et merke rundt første og siste 
maske på omgangen. 
Strikk glattstrikk til ermet måler 6 
cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningene ca hver 2. cm til 
i alt (64) 70 (80) 86 (92) masker. 
Strikk til ermet måler (25) 28-31 
(31-34) 37 (40) cm, eller ønsket 
lengde. 

Fell 8 masker midt under erme. 
Strikk glattstrikk frem og tilbake 
innenfor 1 kantmaske i hver side, 
samtidig som det felles til raglan 
som på bakstykket til det er felt i alt 
(19) 21 (25) 27 (29) ganger = (18) 
20 (22) 24 (26) masker. 
Fell ytterligere 2 ganger på slutten 
av pinnen, samtidig som det felles 
til hals i begynnelsen av pinnen 
(4,4) 4,4 (4,4) 5,5 (5,5) masker. 
Fell de resterende (8) 10 (12) 12 
(14) maskene. 
Strikk et erme til på samme måte, 
men speilvendt slik: 
Fell til hals i begynnelsen på pinnen 
fra vrangsiden. 
 
Montering: 
Sy sammen raglansømmene, og 
tilpass slik at det blir fine 
overganger mellom ermer, for- og 
bakstykke. 
Hals: 
Strikk opp ca (102) 106 (110) 114 
(116) masker med støvet lilla rundt 
halsen på pinne nr 2½, inkludert 
maskene på hjelpepinne. 
Masketallet må være delelig med 2. 
Strikk 1 omgang rett, deretter 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Fell av i vrangbord. 
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Nr 6 
 
Lemonade 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (64) 68 (73) 76 (81) 87 
cm 
Hel lengde: ca (35) 39 (41) 47 (51) 
53 cm 
Ermelengde: (25) 29 (32) 34 (38) 
39 cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
MERINOULL (100 % merinoull, 50 
gram = ca 105 meter) 
 
Garnalternativ: 
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA, 
DUO, MANDARIN MEDI 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Maisgul 2015: (300) 350 (400) 450 
(500) 550 gram 
 
Tilbehør: 
(6) 6 (7) 7 (8) 8 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3½ 
og 4 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
20 masker glattstrikk på pinne nr 4 
= 10 cm 
 
Kantmaske strikkes rett på alle 
pinner 
 
 
For- og bakstykke:  
Legg opp (135) 143 (155) 163 
(173) 187 masker på pinne nr 3½, 
og strikk 4 cm vrangbord frem og 
tilbake slik: Strikk 1 kantmaske, 1 
vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-
*, slutt med 1 kantmaske.  

Skift til rundpinne nr 4, strikk 
glattstrikk, samtidig som det på 
første pinne felles (9) 10 (12) 13 
(13) 16 masker jevnt fordelt = (126) 
133 (143) 150 (160) 171 masker. 
Sett et merke i hver side med (31) 
33 (35) 37 (40) 43 masker til hvert 
forstykke, og (64) 67 (73) 76 (80) 
85 til bakstykke. 

Strikk til arbeidet måler (20) 23 (25) 
30 (34) 35 cm. 
Fell 6 masker i hver side til 
ermehull (= 3 masker på hver side 
av merkene). 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermer. 
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Ermer: 
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44) 46 
masker på strømpepinne nr 3½, og 
strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett, 
1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 4, strikk 
glattstrikk og sett et merke rundt 
første og siste maske.  
Strikk til erme måler (10) 10 (8) 8 
(8) 8 cm. Øk 1 maske på hver side 
av merke. Gjenta økningene hver 
(5.) 6. (4½.) 5. (4.) 4½.cm til i alt 
(44) 46 (52) 54 (60) 60 masker.  
Strikk til erme måler (25) 29 (32) 34 
(38) 39 cm, eller ønsket lengde. 
Fell 6 masker midt under erme. 
Legg arbeidet til siden og strikk et 
erme til på samme måte.  
 
Bærestykke: 
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke = (190) 201 (223) 234 
(256) 267 masker. 
Strikk (1) 3 (3) 5 (5) 7 pinner 
glattstrikk (1. pinne = vrangsiden). 
Strikk diagram innenfor 1 
kantmaske i hver side, og fell som 
diagram viser.  
Når diagram er ferdig strikket 
gjenstår det (71) 75 (83) 87 (95) 99 
masker.  
Skift til rundpinne nr 3½ og strikk 2 
cm vrangbord som på for- og 
bakstykke. 
Fell av i vrangbord. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermer. 
Venstre forkant:  
Strikk opp ca 1 maske i hver 
maske/pinne men hopp over hver 
4. maske/pinne på rundpinne nr 
3½, ca (79) 89 (95) 107 (117) 123 
masker. Masketallet må være 
delelig med 2+1. Strikk 2 cm 
vrangbord som på halskant. 
Fell av i vrangbord. 
Høyre forkant: 
Strikk som høyre, men med (6) 6 
(7) 7 (8) 8 knapphull jevnt fordelt. 
Det nederste og øverste ca 1 cm 
fra kantene. 
Knapphull: Strikk 2 rett sammen, 1 
kast, 2 vridd rett sammen. På neste 
pinne strikkes 1 rett, 1 vridd rett i 
kastet. 
Sy i knapper.  

Nr 7 
 
In My Pocket 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (68) 72 (76) 80 (86) 90 
cm 
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 54 
cm 
Ermelengde: (24) 27 (30) 33 (36) 
40 cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 
 
Garn: 
MERINOULL (100 % merinoull, 50 
gram = ca 105 meter) 
 
Garnalternativ: 
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA, 
DUO, MANDARIN MEDI 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Kitt 1015: (350) 400 (400) 450 
(500) 500 gram 
TYNN MERINOULL: 
Oransje 3525: 50 gram eller rest til 
dusk og sy i knapper med 
 
Tilbehør: 
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 3½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
20 masker rillestrikk på pinne nr 3½ 
= 10 cm 
 
Rillestrikk: 
Strikk rett på alle pinner  
2 pinner rett = 1 rille 
 
Øk 1 maske: 
Ta opp tråden mellom 2 masker og 
strikk den vridd rett 
 
Kantmaske strikkes hele tiden 
rett 

For- og bakstykke: 
Legg opp (133) 141 (149) 157 
(169) 177 masker på rundpinne nr 
3½ og strikk 7 pinner vrangbord 
frem og tilbake slik: (1. pinne = 
vrangsiden) 1 kantmaske, 1 vrang, 
*1 rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt 
med 1 kantmaske. 
Sett et merke i hver side med (33) 
35 (37) 39 (42) 44 masker til hvert 
forstykke og (67) 71 (75) 79 (85) 89 
masker til bakstykke. 
Strikk rillestrikk til arbeidet måler 
(24) 27 (30) 33 (36) 37 cm. 
Fell 6 masker til ermehull i hver 
side (= 3 masker på hver side av 
merkene). 
Strikk hver del ferdig for seg. 
 
Bakstykke: 
= (61) 65 (69) 73 (79) 83 masker. 
Strikk rillestrikk, samtidig som det 
felles til ermehull fra rettsiden slik: 
Strikk 1 rett, 2 vridd rett sammen, 
strikk til det gjenstår 3 masker, 2 
rett sammen, 1 rett. 
Gjenta fellingene annenhver pinne 
ytterligere (4) 4 (5) 5 (6) 6 ganger = 
(51) 55 (57) 61 (65) 69 masker. 
Strikk til arbeidet måler (36) 40 (44) 
48 (52) 54 cm. 
Sett de midterste (21) 23 (23) 25 
(25) 27 maskene på en hjelpepinne 
til hette. 
Sett de resterende (15) 16 (17) 18 
(20) 21 masker i hver side på en 
hjelpepinne til skulder. 
 
Høyre forstykke: 
= (30) 32 (34) 36 (39) 41 masker. 
Strikk og fell til ermehull i siden som 
på bakstykke = (25) 27 (28) 30 (32) 
34 masker. 
Strikk til arbeidet måler (31) 35 (38) 
42 (45) 47 cm. 
Fell (5) 6 (6) 6 (6) 7 masker mot 
forkant til hals. 
Fell videre mot hals annenhver 
pinne (2,2,1) 2,2,1 (2,2,1) 2,2,1,1 
(2,2,1,1) 2,2,1,1 masker. 
Strikk til arbeidet måler (36) 40 (44) 
48 (52) 54 cm. 
Sett de resterende (15) 16 (17) 18 
(20) 21 skuldermaskene på en 
hjelpepinne. 
 
Venstre forstykke:  
= (30) 32 (34) 36 (39) 41 masker. 
Strikk som høyre forstykke, men 
speilvendt. 
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Ermer: 
Legg opp (35) 37 (39) 41 (43) 45 
masker på rundpinne nr 3½ og 
strikk 7 pinner vrangbord frem og 
tilbake som på for- og bakstykke. 
Strikk rillestrikk, samtidig når 
arbeidet måler 6 cm, økes det 1 
maske, innenfor 1 maske i hver 
side.  
Gjenta økningene ca hver (6.) 5. 
(5.) 5. (4½.) 4½. cm til i alt (41) 45 
(49) 53 (57) 61 masker.  
Strikk til erme måler (24) 27 (30) 33 
(36) 40 cm, eller ønsket lengde.  
Fell 4 masker i begynnelsen på de 
neste 2 pinnene til ermehull. 
Fell ytterligere til ermetopp i hver 
side fra rettsiden slik:  
Strikk 1 rett, 2 vridd rett sammen, 
strikk til det gjenstår 3 masker, 2 
rett sammen, 1 rett. 
Gjenta fellingen annenhver pinne 
ytterligere (11) 12 (13) 15 (16) 17 
ganger. Fell de resterende (9) 11 
(13) 13 (15) 17 masker. 
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Montering: 
Strikk sammen skuldrene slik: 
Sett skuldermaskene fra for- og 
bakstykke i den ene siden på 2 
pinner. Legg rettside mot rettside 
og strikk 1 maske rett sammen fra 
hver pinne, samtidig som det felles 
av. 
Lomme venstre forstykke: 
Strikk opp (20) 22 (24) 26 (28) 30 
masker på strømpepinne nr 3½ i 
første rille etter vrangborden og 4 
masker inn på arbeidet. 
Strikk (8) 9 (10) 11 (12) 13 riller 
frem og tilbake. 
Fell fra rettsiden annenhver pinne 
(5,3,2,1,1) 5,3,2,1,1 (6,3,2,1,1,1) 
6,3,2,1,1,1 (6,4,2,1,1,1,1) 
6,4,2,1,1,1,1 masker = (12) 12 (14) 
14 (16) 16 masker felt. 
Strikk til det i alt er (18) 20 (22) 24 
(26) 28 riller på lommen og lommen 
måler ca (9) 10 (11) 12 (13) 14 cm. 
Fell de resterende (8) 10 (10) 12 
(12) 14 maskene. 
Strikk opp masker langs hele 
lommekanten, masketallet må 
være delelig med 2+1. Pass på at 
kanten blir jevn og fin. 

Strikk 2 pinner vrangbord slik:  
(1. pinne = vrangsiden) 1 
kantmaske, *1 rett, 1 vrang*, gjenta 
fra *-*, slutt med 1 rett, 1 
kantmaske. 
Fell av i vrangbord.   
Lomme høyre forstykke: 
Strikk som venstre men speilvendt, 
fell fra vrangsiden. 
Hette: 
Strikk opp ca (63) 67 (71) 75 (79) 
83 masker på rundpinne nr 3½ 
langs halsen (inkludert maskene på 
hjelpepinne). Masketallet må være 
delelig med 2+1. 
Strikk 3 pinner vrangbord som 
nede på for- og bakstykke. 
Strikk 1 pinne rett, samtidig som 
det økes jevnt fordelt til (68) 72 (76) 
80 (84) 88 masker. 
Sett et merke rundt 2 masker midt 
bak med (33) 35 (37) 39 (41) 43 
masker til hver side. Strikk 
rillestrikk frem og tilbake, 
samtidig som det økes 1 maske på 
hver side av merke. 
Gjenta økningene hver 3. cm 
ytterligere 5 ganger = (80) 84 (88) 
92 (96) 100 masker. 
Strikk til hetten måler (20) 22 (24) 
26 (28) 30 cm.  
Sett halvdelen av hettens masker 
på en annen pinne.  
Legg rettside mot rettside, og strikk 
1 maske rett sammen fra hver 
pinne, samtidig som det felles av. 
Forkant: 
Begynn nede på høyre forstykke og 
strikk opp masker innenfor 1 maske 
slik: 
Strikk opp 6 masker langs 
vrangbord og videre 1 maske i hver 
rille langs forstykke, hette, og langs 
venstre forstykke på rundpinne nr 
3½. Masketallet må være delelig 
med 2+1. 
Strikk 1 pinne rett tilbake = 1 rille. 
Strikk 6 pinner vrangbord frem og 
tilbake slik: 
(1. pinne = rettsiden) 1 kantmaske, 
1 rett, *1 vrang, 1 rett*, gjenta fra *-
*, slutt med 1 kantmaske, samtidig 
som det på 3. pinne strikkes (5) 5 
(6) 6 (7) 7 knapphull langs høyre 
forstykke jente/venstre forstykke 
gutt.  
Det nederste midt på vrangborden 
og det øverste i vrangborden på 
hetten. 

Knapphull: Strikk 1 kast, 2 rett 
sammen. 
Fell av i vrangbord. 
Sy lommene til langs sidene. 
Sy i knapper med TYNN 
MERINOULL oransje. 
Sy i ermer. 
Lag en dusk i oransje med TYNN 
MERINOULL og sy den fast i 
toppen av hetten. 
 
 
Nr 8  
 
Harry 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (64) 69 (72) 76 (81) 87 
cm 
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 53 
cm 
Ermelengde: (26) 30 (32) 35 (38) 
39 cm 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde:  
Lys grå 5830: (200) 200 (250) 250 
(300) 350 gram 
 
Tilbehør: 
2 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ 
og 3 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk og falskpatent 
på pinne nr 3 = 10 cm 
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Falskpatent: 
1. omgang/pinne: (= rettsiden) 
Strikk rett. 
2. omgang/pinne: Strikk *1 rett, 1 
vrang*, gjenta fra *-* omgangen 
rundt/pinnen ut. 
Gjenta disse to 
omgangene/pinnene. 
 

 
For- og bakstykke:  
Legg opp (174) 186 (194) 206 
(218) 234 masker på rundpinne nr 
2½ og strikk (2) 2 (2½) 2½ (3) 3 cm 
vrangbord rundt, 1 rett, 1 vrang. 
Sett et merke i hver side med (87) 
93 (97) 103 (109) 117 masker til 
hver del. 
Skift til rundpinne nr 3 og strikk 
falskpatent til arbeidet måler (21) 
24 (27) 30 (33) 33 cm. 
Fell 4 masker i hver side (= 2 
masker på hver side av merke) til 
ermehull og strikk hver del ferdig 
for seg. 
 
Bakstykke:  
= (83) 89 (93) 99 (105) 113 masker. 
Strikk falskpatent frem og tilbake, 
samtidig som det felles ytterligere 
til ermehull i hver side annenhver 
pinne (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1,1) 
2,2,1,1,1 (2,2,1,1,1) 2,2,2,1,1 m = 
(73) 77 (79) 85 (91) 97 masker. 
Strikk til arbeidet måler (30) 34 (38) 
42 (46) 47 cm. 
Strikk glattstrikk frem og tilbake til 
arbeidet måler (33) 37 (41) 45 (49) 
50 cm. Skråfell til skulder i hver 
side annenhver pinne (4,4,4,4,5) 
4,4,4,5,5 (4,4,4,5,5) 4,5,5,5,5 
(5,5,5,5,6) 5,5,6,6,6 masker 
samtidig når det gjenstår 3 
fellinger settes de midterste (27) 29 
(31) 33 (35) 37 maskene på en 
hjelpepinne til nakke, og hver side 
strikkes ferdig for seg. 
Fell ytterligere annenhver pinne 1,1 
masker mot nakken. Strikk den 
andre siden på samme måte, men 
speilvendt. 
 
Forstykke:  
= (83) 89 (93) 99 (105) 113 masker. 
Del arbeidet midt foran og strikk 
hver del ferdig for seg. 

Høyre forstykke: 
(42) 45 (47) 50 (53) 57 masker. 
Legg opp (6) 6 (6) 8 (8) 8 nye 
masker ved forkanten. 
Strikk frem og tilbake i falskpatent 
med 1 kantmaske og (9) 9 (9) 12 
(12) 12 masker i glattstrikk ved 
forkanten samtidig som det felles 
til ermehull som på bakstykket. 
Strikk til arbeidet måler (30) 34 (38) 
42 (46) 47 cm. 
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 
(31) 35 (39) 43 (47) 48 cm. Fell til 
hals ved forkanten (10) 11 (12) 15 
(16) 17 masker, fell ytterligere 
annenhver pinne 3,3,2,2,1,1 
masker. Skråfell til skulder ved 
samme lengde og likt som på 
bakstykke. 
Merk av for knapp ca 1 cm ovenfor 
midt på stolpen. 
Venstre forstykke: 
(41) 44 (46) 49 (52) 56 masker. 
Strikk som høyre forstykke men 
legg opp 1 ny maske mer ved 
forkanten og fell til hals 1 maske 
mer ved forkanten. Strikk knapphull 
ved samme lengde som merke for 
knapp. 
Strikk til det er strikket (2) 2 (2) 3 (3) 
3 masker av splittmaskene, strikk 
knapphull 2 rett sammen, 1 kast, 
strikk pinnen ut. 
Skråfell til skulder ved samme 
lengde og likt som på bakstykke. 
 
Ermer: 
Legg opp (40) 42 (44) 46 (48) 50 
masker på strømpepinne nr 2½ og 
strikk som nede på for- og 
bakstykke.  
Skift til strømpepinne nr 3 og strikk 
falskpatent, samtidig som det 
økes 2 masker midt under ermet. 
Gjenta økningene annenhver cm til 
i alt (62) 68 (74) 78 (84) 88 masker. 
Strikk til arbeidet måler (26) 30 (32) 
35 (38) 39 cm.  
Fell 5 masker midt under ermet. 
Strikk falskpatent frem og tilbake, 
fell i hver side annen hver pinne 
(3,2,2) 3,2,2,2 (3,2,2,2,2) 3,2,2,2,2 
(3,3,2,2,2,2) 3,3,2,2,2,2 m, videre 1 
maske til det gjenstår 33 masker, 
videre 2,3,4 masker.  
Fell av de resterende 15 maskene.  
Strikk et erme til på samme måte. 
 

Montering:  
Sy sammen skuldrene. 
Sy i ermer.  
Brett inn (3) 3 (3) 4 (4) 4 masker 
ved forkantene og sy til. 
Sy pent til i bunnen av splitten. 
Broder med attersting en firkant ca 
3 x 3 cm nederst på splitten.    
Halskant:  
Strikk opp ca (115) 121 (127) 133 
(137) 141 masker på rundpinne nr 
2½ langs halsen, også over 
forkanten. Strikk frem og tilbake 4 
cm vrangbord 1 rett, 1 vrang 
innenfor 1 kantmaske i hver side, 
samtidig som det strikkes 1 
knapphull i venstre side innenfor 
(4) 4 (4) 5 (5) 5 masker etter 1 og 3 
cm.  Fell løst av. Brett halskanten 
dobbel mot vrangsiden og sy til 
med løse sting. Sy sammen i 
endene på halskanten. 
 
 
Nr 9 
 
Miss Charming 
 
Størrelse: 
(1-2) 4 (6) 8-10 (12-14) år  
 
Plaggets mål: 
Livvidde: (49) 53 (58) 62 (67) cm 
Hel lengde: (24) 27 (30) 33 (36) cm, 
eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE,  
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Gråmelert 1042: (150) 150 (200) 
200 (250) gram 
 
Tilbehør: 
Elastikk, ca 2 cm bred i passe 
lengde. 
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Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 3   
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 
= 10 cm  
 
 
Skjørt: 
Legg opp (396) 432 (468) 504 
(540) masker på rundpinne nr 3 og 
strikk diagram (= (11) 12 (13) 14 
(15) rapporter rundt).  
På 4. omgang økes det 2 masker i 
hver rapport som vist i diagrammet 
= (418) 456 (494) 532 (570) 
masker.  
Fell masker som vist i diagrammet 
= (132) 144 (156) 168 (180) 
masker, og gjenta de øverste 5 
omgangene til skjørtet måler ca 
(24) 27 (30) 33 (36) cm, eller 
ønsket lengde.  
Strikk videre 3 cm glattstrikk til 
belegg.  
Fell av.  
 
Montering:  
Brett belegget mot vrangsiden og 
sy til med løse sting, men la det 
gjenstå en åpning i siden.  
Trekk elastikken i løpegangen.   
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Nr 10 
 
Little Miss Pigtail 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (64) 68 (71) 76 (81) 86 
cm  
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 53 
cm 
Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37) 
40 cm eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Kitt 1015: (150) 150 (200) 200 
(250) 300 gram  
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 
= 10 cm 

For- og bakstykke: 
Legg opp (172) 184 (192) 204 
(220) 232 masker på rundpinne nr 
3 og strikk (2) 2 (2) 3 (3) 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Sett et merke i hver side med (86) 
92 (96) 102 (110) 116 masker til 
hver del. 
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 
(25) 28 (31) 34 (37) 37 cm.  
Fell 8 masker i hver side til 
ermehull (= 4 masker på hver side 
av merkene). 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermer.  
 
Ermer: 
Legg opp (44) 46 (48) 50 (52) 54 
masker på strømpepinne nr 3 og 
strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord 
rundt 1 rett, 1 vrang. 
Sett et merke rundt første og siste 
maske. Strikk glattstrikk, samtidig 
når arbeidet måler (4) 4 (5) 5 (6) 6 
cm, økes det 1 maske på hver side 
av merke.  
Gjenta økningene hver (2½.) 2½. 
(2.) 2. (2.) 2. cm til i alt (60) 64 (70) 
74 (76) 80 masker. 
Strikk til erme måler ca (25) 28 (31) 
34 (37) 40 cm, eller ønsket lengde.  
Fell 8 masker midt under erme.  
Legg arbeidet til side 
og strikk et erme til på 
samme måte. 

Rundfelling: 
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke = (260) 280 (300) 320 
(340) 360 masker. 
Omgangen begynner ved en 
sammenføyning på bakstykke. 
Strikk (2) 4 (4) 2 (5) 8 omganger 
glattstrikk.  
Sett et merke midt på forstykke. 
Tell ut fra midt på forstykke hvor 
diagram skal begynne, (diagram 
er delelig med 20 masker før 
økning på 1. pinne). 
Strikk diagram = (286) 308 (330) 
352 (374) 396 masker etter økning 
på 1. pinne. 
Strikk og fell som diagram viser i 
alt (39) 39 (43) 49 (49) 49 
omganger og det gjenstå (104) 112 
(120) 128 (136) 144 masker.   
La maskene være på pinnen til 
halskant. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Strikk 1 omgang rett, samtidig som 
det felles jevnt fordelt til (98) 104 
(108) 112 (116) 120 masker. 
Strikk (1) 1 (1) 2 (2) 2 cm vrangbord 
rundt 1 rett, 1 vrang. 
Fell av i vrangbord. 
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Nr 11 
 
Mister Tough Guy 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8) 10 (12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (65) 72 (78) 85 (92) cm  
Hel lengde: (36) 42 (48) 52 (53) cm 
Ermelengde: Ca (25) 30 (34) 37 
(40) cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Jeansblå 6052: (200) 250 (300) 
300 (350) gram 
 
Tilbehør: 
(6) 7 (8) 8 (8) knapper  
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 
og 3½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
24 masker mønster på pinne nr 3½ 
= 10 cm 
40 pinner/omganger = ca 10 cm 
 
Kantmaske strikkes hele tiden 
rett 

For- og bakstykke: 
Legg opp (151) 167 (183) 199 
(215) masker på rundpinne nr 3 og 
strikk 3 cm vrangbord frem og 
tilbake slik: 
1 kantmaske, *1 vrang, 1 rett*, 
gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang, 1 
kantmaske.  Strikk siste pinne fra 
rettsiden.  
Skift til rundpinne nr 3½.  
Sett et merke rundt 1 maske i hver 
side med (37) 41 (45) 49 (53) 
masker til hvert forstykke og (75) 
83 (91) 99 (107) masker til 
bakstykke = merkemasker.  
Strikk mønster frem og tilbake til 
arbeidet måler ca (25) 30 (35) 38 
(38) cm.  
Fell på neste pinne 7 masker i hver 
side til ermehull (= merkemaske og 
3 masker på hver side).  
 
Ermer: 
Legg opp (44) 48 (48) 52 (52) 
masker på strømpepinne nr 3, og 
strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett, 
1 vrang.  
Skift til strømpepinne nr 3½. 
Sett et merke rundt første maske = 
merkemaske. Begynn med 
merkemaske, og strikk mønster 
rundt, samtidig når arbeidet måler 
8 cm økes det 1 maske på hver 
side av merkemaske.  
Gjenta økningene hver (4.) 5½. 
(6½.) 3½. (4.) cm til i alt (52) 56 (56) 
68 (68) masker. De økte maskene 
strikkes i mønster etter hvert. 
Strikk til erme måler ca (25) 30 (34) 
37 (40) cm, eller ønsket lenge og 
slutt med samme pinne som på for- 
og bakstykke.  
Fell på neste omgang 7 masker 
midt under erme (= merkemaske 
og 3 masker på hver side).  
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til. 

Raglanfelling: 
Strikk ermene inn på for- og 
bakstykke, samtidig som det 
strikkes 2 masker sammen i hver 
sammenføyning = (223) 247 (263) 
303 (319) masker.  
Sett et merke rundt 1 maske i hver 
sammenføyning = 4 merkemasker 
som hele tiden strikkes i glattstrikk.  
Strikk 3 omganger mønster og fell 
til raglan ved hvert merke på neste 
pinne (rettsiden) slik:  
Strikk til 2 masker før merkemaske, 
ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk den 
løse masken over, 1 rett, 2 rett 
sammen = 8 masker felt.  
Gjenta fellingene hver 4. pinne 
ytterligere 3 ganger = (191) 215 
(231) 271 (287) masker. 
Fell deretter annenhver pinne i alt 
(6) 9 (10) 12 (14) ganger = (143) 
143 (151) 175 (175) masker.  
Fortsett med raglanfelling 
annenhver pinne ytterligere 8 
ganger, samtidig som det felles til 
hals i begynnelsen på hver pinne 
(6,2,2,2,2,2) 6,2,2,2,2,2 
(6,3,3,2,2,2) 6,3,3,3,3,2  
(6,3,3,3,3,2) masker = (16) 16 (18) 
20 (20) masker felt til hals i hver 
side.  
Fell de resterende maskene.  
 
Montering: 
Sy sammen under ermene.  
Halskant: 
Strikk opp ca (93) 93 (101) 109 
(109) masker langs hals på 
rundpinne nr 3. Masketallet må 
være delelig med 2+1. 
Strikk 1 pinne rett tilbake = 1 rille. 
Strikk 10 pinner vrangbord frem og 
tilbake som på for- og bakstykke. 
Fell av i vrangbord. 
Forkant høyre side gutt/venstre 
side jente:  
Strikk opp ca (95) 111 (127) 139 
(143) masker på rundpinne nr 3 
langs forstykke og halskant. 
Masketallet må være delelig med 
2+1. 
Strikk 1 pinne rett tilbake = 1 rille. 
Strikk 10 pinner vrangbord frem og 
tilbake som på for- og bakstykke. 
Fell av i vrangbord. 
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Forkant venstre side gutt/høyre 
side jente: 
Strikk på samme måte, men med 
(6) 7 (8) 8 (8) knapphull jevnt fordelt 
på 6. pinne. De 2 ytterste midt i 
vrangborden  
Knapphull: Fell 2 masker som 
legges opp igjen på neste pinne. 
Sy i knapper. 
 
 
Nr 12 
 
Sweet As Orange 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år    
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (64) 68 (72) 78 (82) 86 
cm 
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 56 
cm 
Ermelengde: (24) 28 (31) 35 (38) 
42 cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Oransje 3525: (200) 200 (250) 300 
(350) 400 gram 
 
Tilbehør:  
(6) 6 (6) 7 (7) 7 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ 
og 3  
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 
= 10 cm  

Riller frem og tilbake: 
Strikk rett på alle pinner.  
 
Riller rundt: 
Strikk 1 omgang rett, 1 omgang 
vrang. 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (178) 188 (200) 216 
(226) 236 masker på rundpinne nr 
2½. Strikk 5 pinner rett frem og 
tilbake (1. pinne = vrangside).  
Skift til rundpinne nr 3 og fortsett 
slik: 5 masker riller (= forkant), 
diagram, 2 masker riller, 
glattstrikk til det gjenstår 14 
masker, 2 masker riller, diagram, 
5 masker riller (= forkant).  
Det er nå økt 6 masker i hvert 
diagram = (190) 200 (212) 228 
(238) 248 masker.  
Sett et merke i hver side med (52) 
54 (57) 61 (64) 66 masker til hvert 
forstykke og (86) 92 (98) 106 (110) 
116 masker til bakstykke.  
Fortsett med samme inndeling som 
før, samtidig når arbeidet måler 6 
cm, felles det 1 knapphull på høyre 
stolpe fra rettsiden slik: Strikk 2 
masker, fell 2 masker som legges 
opp igjen på neste pinne. Strikk 
ytterligere (5) 5 (5) 6 (6) 6 
knapphull med ca (5) 6 (6½) 6 (6½) 
7 cm mellomrom. 

NB: Siste knapphull i halskanten, 
som strikkes til slutt. 
Samtidig når arbeidet måler (22) 
25 (28) 31 (34) 37 cm, felles det 12 
masker i hver side (= 6 masker på 
hver side av merkene). Legg 
arbeidet til side og strikk ermer. 
Ermer:  
Legg opp (47) 47 (49) 49 (51) 51 
masker på strømpepinne nr 2½.  
Strikk 1 omgang vrang, 1 omgang 
rett, 1 omgang vrang, 1 omgang 
rett og 1 omgang vrang.  
Sett et merke i begynnelsen av 
omgangen. Skift til strømpepinne 
nr 3 og strikk slik: (18) 18 (19) 19 
(20) 20 masker glattstrikk, 2 
masker riller, diagram, 2 masker 
riller, (18) 18 (19) 19 (20) 20 
masker glattstrikk. Det er nå økt 6 
masker i diagrammet = (53) 53 (55) 
55 (57) 57 masker. 
Strikk til arbeidet måler 4 cm. Øk 1 
maske på hver side av merke midt 
under erme. Gjenta økningen hver 
2. cm i alt (10) 12 (13) 15 (17) 19 
ganger = (73) 77 (81) 85 (91) 95 
masker.  
Strikk til arbeidet måler (24) 28 (31) 
35 (38) 42 cm, eller ønsket lengde.  
Fell 12 masker midt under erme (= 
6 masker på hver side av merke). 
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til på samme måte.  
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Bærestykke: 
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke = (288) 306 (326) 350 
(372) 390 masker. Sett et merke i 
hver sammenføyning. 
Fortsett med mønster som før, 
samtidig på neste pinne fra 
rettsiden felles det til raglan ved 
hver sammenføyning slik: Strikk til 
det gjenstår 2 masker før merket, ta 
1 maske løs av som om den skulle 
strikkes rett, 1 rett, trekk den løse 
masken over, 2 rett sammen.  
Gjenta fellingene på hver pinne fra 
rettsiden i alt (17) 19 (20) 22 (23) 
25 ganger = (152) 154 (166) 174 
(188) 190 masker. 
På neste pinne felles det 6 masker 
over fletten på hver side av 
forstykke, deretter settes de 14 
første maskene i hver side på en 
hjelpepinne til hals.  
Fell ytterligere 1 maske mot hals 
annenhver pinne, samtidig som 
raglanfellingen fortsetter der det er 
mulig til det er felt i alt (22) 24 (26) 
28 (30) 32 ganger på bakstykke. På 
siste pinne felles det 6 masker over 
fletten på hvert erme = ca (62) 64 
(66) 74 (78) 80 masker på pinnen.  
Skift til rundpinne nr 2½, strikk opp 
ca 20-22 masker på hver side av 
halsen foran, inkludert maskene på 
hjelpepinnene = ca (90) 92 (96) 104 
(110) 112 masker.  
Strikk 5 pinner rett frem og tilbake, 
husk siste knapphull på 2. pinne. 
Fell av.  
 
Montering: 
Sy sammen under ermene.  
Sy i knappene.  

Nr 13  
 
Zigzag 
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ 
og 3 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 
= 10 cm 
 

Lue 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 
 
Plaggets mål: 
Hodevidde: (40) 44 (49) cm 
 
Garnmengde:  
Støvet turkis 6543/Varm rosa 4516: 
(50) 50 (100) gram  
 
 
Legg opp (108) 120 (132) masker 
med støvet turkis/varm rosa på 
rundpinne nr 3. Strikk (4) 4 (5) cm 
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang, 
videre 1 omgang vrang til 
brettekant. Alle mål tas her fra. 
Strikk (4) 4 (5) cm vrangbord 2 rett, 
2 vrang. Strikk 1 omgang 
glattstrikk. Strikk diagram til 
arbeidet måler ca (13) 15 (17) cm 
og slutt med helt mønster. 
Fell slik: Strikk 3 vrang, *2 rett, ta 1 
maske rett løs av, 2 rett sammen, 
trekk den løse masken over, 2 rett, 
5 vrang*, gjenta fra *-* omgangen 
rundt, slutt med 2 vrang = (90) 100 
(110) masker. 
Strikk 2 vrang, *7 rett, 3 vrang*, 
gjenta fra *-* omgangen rundt, slutt 
med 1 vrang. 
Strikk *1 vrang, 9 rett*, gjenta fra *-
* omgangen rundt. 
*Strikk 2 omgang glattstrikk, 
samtidig som fellingene gjentas på 
2. omgang men med 2 masker 
mindre mellom hver felling*, gjenta 
fra *-* til det gjenstår (18) 20 (22) 
masker. Klipp av garnet og trekk 
tråden gjennom de resterende 
maskene. 
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Skjerf  
  
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 
 
Plaggets mål: 
Bredde: (14) 18 (18) cm 
Lengde: (84) 92 (100) cm, eller 
ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garnmengde:  
Støvet turkis 6543/Varm rosa 4516: 
(100) 150 (150) gram  
 
Kantmaske strikkes hele tiden 
rett 
 
 
Legg opp (44) 56 (56) masker på 
pinne nr 3 og strikk 4 cm vrangbord 
frem og tilbake 2 rett, 2 vrang, 
innenfor 1 kantmaske i hver side. 
Siste pinne fra rettsiden. 
Strikk 1 pinne vrang, samtidig som 
masketallet reguleres til (39) 51 
(51) masker. Strikk diagram 
innenfor 1 kantmaske i hver side til 
arbeidet måler (80) 88 (96) cm, 
eller 4 cm før ønsket lengde. Siste 
pinne fra rettsiden.  
Strikk 1 pinne vrang samtidig som 
masketallet reguleres til (44) 56 
(56) masker. Strikk 4 cm vrangbord 
som i begynnelsen. Fell av i 
vrangbord. 
  
  
Votter 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 
 
Garnmengde:  
Støvet turkis 6543/Varm rosa 4516: 
50 gram alle størrelser  
 
 
Legg opp (44) 48 (56) masker på 
strømpepinne nr 2½ og strikk (6) 7 
(8) cm vrangbord rundt 2 rett, 2 
vrang.  
Skift til strømpepinne nr 3 og 
fortsett med glattstrikk. Fordel 
masken med (11) 12 (14) masker 
på hver pinne og la hver omgang 
begynne ved lillefinger.  

Nummerer pinnene fra 1 - 4 fra der 
omgangen begynner (sett et 
trådmerke her). 
 
Høyre vott:  
Strikk 1 omgang glattstrikk. Strikk 
(4) 5 (7) masker glattstrikk, 13 
masker diagram, videre glattstrikk 
omgangen rundt. Strikk (5) 5 (7) 
omganger med denne inndeling. 
Øk til kile slik: Strikk 1. og 2. pinne 
+ 2 masker på 3. pinne, løft opp 
tråden før neste maske og strikk 
den vridd rett, strikk omgangen 
rundt. Strikk 1 omgang uten 
økning. 
Neste omgang: Strikk 1. og 2. 
pinne + 2 masker på 3. pinne, øk 1 
maske, 1 rett, øk 1 maske = 3 
masker i kilen, strikk omgangen 
rundt. Strikk 2 omganger uten 
økning.  
Gjenta økningen annenhver 
omgang med 2 masker mer for 
hver gang til det er (15) 17 (19) 
kilemasker.  
Sett kilemaskene på en tråd til 
tommel og legg opp 2 nye masker 
bak tommelen.  
Fortsett med glattstrikk og diagram 
til arbeidet fra vrangborden måler 
ca (10) 11 (12) cm.  
Fell 2 masker i hver side slik: Strikk 
de 2 første maskene på 1. pinne 
rett sammen, strikk de siste 2 
maskene på 2. pinne vridd rett 
sammen, strikk de 2 første 
maskene på 3. pinne rett sammen, 
strikk de 2 siste maskene på 4. 
pinne vridd rett sammen.  
Gjenta fellingene annenhver 
omgang til 12 masker gjenstår, 
samtidig som diagram sluttes av. 
Klipp av garnet og trekk tråden 
gjennom maskene og fest den 
godt.   
Tommel:  
Sett maskene på hjelpetråden over 
på strømpepinne nr 3 og strikk opp 
3 nye masker = (18) 20 (22) 
masker.  
Strikk (4) 4½ (5) cm glattstrikk 
rundt. Strikk 2 rett sammen 
omgangen rundt= (9) 10 (11) 
masker. Strikk 1 omgang. Strikk (1) 
0 (1) rett videre 2 rett sammen 
omgangen rundt. Klipp av tråden 
og trekk den gjennom maskene og 
fest den godt. 
Venstre vott:  

Strikkes som høyre, men 
speilvendt, diagram strikkes på 3. 
og 4. pinne, økning til kile gjøres før 
de 2 siste maskene på 2. pinne.    
 
 
Nr 14 
 
Around And Around 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år    
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (72) 78 (84) 90 (96) 102 
cm 
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (51) 54 
cm 
Ermelengde: (22) 26 (29) 33 (36) 
40 cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 %  
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI  
DUETT, ALPAKKA SILKE,  
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk løpelengde  
 
Garnmengde: 
Gråmelert 1042: (200) 250 (300) 
350 (400) 450 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 
og 4  
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
26 masker riller på pinne nr 3 = 10 
cm  
25 masker glattstrikk på pinne nr 4 
= 10 cm 
 
Riller frem og tilbake på pinnen: 
Strikk rett på alle pinner.  
 
Bærestykke strikkes på tvers 
med forkortede rekker 
Bærestykke:  
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Legg opp (33) 35 (38) 40 (43) 45 
masker på rundpinne nr 3. Strikk 1 
pinne rett (= vrangside).  
Neste pinne strikkes slik: 1 rett, 
strikk 2 rett i hver av de 8 neste 
maskene (= 16 masker), strikk (9) 
11 (14) 16 (19) 21 masker rett, sett 
et merke (1. merke), strikk 10 
masker rett, sett et merke (2. 
merke), strikk rett ut pinnen (5 
masker) = (41) 43 (46) 48 (51) 53 
masker.  
Snu og strikk tilbake slik: (24) 26 
(29) 31 (34) 36 masker rett, 16 
masker vrang og 1 rett.  
Fortsett med 1 rett, diagram (16 
masker) og rett over de øvrige 
masker, samtidig strikkes det 
forkortede rekker slik:  
1. og 2. pinne: Strikk til 2. merke, 
vend, lag 1 kast og strikk tilbake. 
3. og 4. pinne: Strikk til 1. merke, 
vend, lag 1 kast og strikk tilbake. 
5. og 6. pinne: Strikk over alle 
maskene, samtidig strikkes 
kastene rett sammen med neste 
maske for å unngå hull, vend og 
strikk tilbake. 
Gjenta 1.-6. pinne til arbeidet 
måler ca (109) 117 (123) 131 (137) 
145 cm langs fletten = nederkant, 
slutt etter helt diagram.  
Strikk neste pinne slik: 1 rett, strikk 
de neste 16 maskene 2 rett 
sammen (= 8 masker), strikk rett ut 
pinnen. Strikk 1 pinne rett tilbake.  
Fell av.  
Sy oppleggs- og avfellingskanten 
sammen kant i kant midt bak.  
Begynn midt bak og sett 4 merker 
langs den lengste siden av arbeidet 
slik:  
1. merke settes etter (16) 17 (18) 
19 (20) 21 cm,   
2. merke settes etter (23) 25 (26) 
28 (29) 31 cm fra første merke (= 
erme),  
3. merke settes etter (32) 34 (36) 
38 (40) 42 cm fra andre merke (= 
forstykke),  
4. merke settes etter (23) 25 (26) 
28 (29) 31 cm fra tredje merke (= 
erme).  
Det er (16) 17 (18) 19 (20) 21 cm 
etter siste merke.   

For- og bakstykke: 
Begynn midt bak ved sømmen og 
strikk opp masker langs nederkant 
av bærestykke på rundpinne nr 4 
slik: (40) 43 (45) 48 (50) 53 masker 
frem til 1. merke, legg opp (8) 8 
(10) 10 (12) 12 nye masker (= 
under erme), fortsett ved 2. merke, 
strikk opp (80) 86 (90) 96 (100) 106 
masker frem til 3. merke, legg opp 
(8) 8 (10) 10 (12) 12 nye masker (= 
under erme), fortsett ved 4. merke, 
strikk opp (40) 43 (45) 48 (50) 53 
masker frem til sømmen midt bak = 
(176) 188 (200) 212 (224) 236 
masker.  
Strikk 1 omgang rett samtidig som 
det økes (4) 6 (10) 12 (16) 18 
masker jevnt fordelt = (180) 194 
(210) 224 (240) 254 masker.  
Strikk glattstrikk i (19) 22 (25) 28 
(30) 32 cm, samtidig på siste 
omgang felles det (8) 10 (14) 16 
(20) 22 masker jevnt fordelt = (172) 
184 (196) 208 (220) 232 masker.  
Skift til rundpinne nr 3 og strikk 4 
cm vrangbord rundt, 1 rett, 1 vrang.  
Fell løst av i vrangbord.    

Ermer:    
Strikk opp masker langs nedre kant 
av bærestykke på strømpepinne nr 
4 slik: 1 maske i hver av de (8) 8 
(10) 10 (12) 12 masker som ble lagt 
opp under erme på for- og 
bakstykke, deretter (56) 62 (64) 70 
(72) 78 masker mellom 1. og 2. 
merke = (64) 70 (74) 80 (84) 90 
masker. 
Strikk ca (18) 22 (25) 29 (32) 36 cm 
glattstrikk, eller ca 4 cm før ønsket 
lengde.  
Strikk 1 omgang rett samtidig som 
det felles (20) 26 (26) 32 (32) 34 
masker jevnt fordelt = (44) 44 (48) 
48 (52) 56 masker.  
Skift til strømpepinne nr 3 og strikk 
4 cm vrangbord rundt, 1 rett, 1 
vrang.  
Fell løst av i vrangbord.    
Strikk det andre erme på samme 
måte.  
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Nr 15 
 
Icelandic Jacket 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (65) 67 (71) 76 (80) 85 
cm 
Hel lengde: (33) 37 (41) 45 (49) 51 
cm 
Ermelengde: (25) 28 (32) 34 (37) 40 
cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % 
merinoull, 50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, MINI 
DUETT, ALPAKKA SILKE, 
MANDARIN PETIT 
NB! Velger du et annet 
garnalternativ, sjekk 
 
Garnmengde: 
Blågrå 6071: (150) 150 (200) 250 
(300) 350 gram 
Kitt 1015: (50) 50 (100) 100 (150) 
150 gram 
 
Tilbehør: 
(7) 7 (8) 8 (9) 9 knapper 
Hjelmtvedt K261227 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ 
og 3 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du fastere 
enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere pinner. 
Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 
 
Kantmaske strikkes hele tiden rett 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (171) 177 (189) 201 (213) 
225 masker med blågrå på 
rundpinne nr 2½, og strikk (4) 4 (4) 5 
(5) 5 cm vrangbord frem og tilbake 
slik: (1. pinne = vrangsiden)  
Strikk 1 rett kantmaske, 1 vrang, *1 
rett, 1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 
1 rett kantmaske.   

Skift til rundpinne nr 3, fell 5 masker 
jevnt fordelt = (166) 172 (184) 196 
(208) 220 masker.  Legg opp 5 nye 
masker i slutten på pinnen til 
oppklippsmasker, som ikke er med i 
diagram eller oppgitt masketall. 
Sett et merke i hver side med (40) 42 
(45) 48 (51) 54 masker til hvert 
forstykke, og (86) 88 (94) 100 (106) 
112 masker til bakstykke.  
Strikk glattstrikk og diagram til 
arbeidet måler ca (28) 32 (35) 39 
(43) 45 cm.  
Fortsett med diagram, samtidig 
som de midterste (17) 19 (19) 21 
(23) 23 maskene på forstykket felles 
til hals (= oppklippsmaskene + (6) 7 
(7) 8 (9) 9 masker på hver side). 
Strikk videre frem og tilbake, og fell til 
hals i begynnelsen på hver pinne 
(3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) 
3,3,2,1,1 (3,3,2,1,1) 3,3,2,1,1 
masker. Strikk til arbeidet måler (33) 
37 (41) 45 (49) 51 cm. 
Fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) 52 
masker med blågrå på 
strømpepinner nr 2½, og strikk (4) 4 
(4) 5 (5) 5 cm vrangbord rundt 1 rett, 
1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 3, strikk 1. 
omgang i diagram, samtidig som 
det økes 6 masker jevnt fordelt = (48) 
50 (52) 54 (56) 58 masker. 
Sett et merke rundt første og siste 
maske.  
Tell ut fra midt på ermet hvor 
mønster begynner, og strikk 
diagram til arbeidet måler ca 7 cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningene hver (3.) 3. (2½.) 
2½. (2½.) 2. cm til i alt (60) 64 (70) 
76 (80) 86 masker. Strikk til arbeidet 
måler (25) 28 (32) 34 (37) 40 cm, 
eller ønsket lengde. 
Vreng arbeidet, strikk 6 pinner 
glattstrikk til belegg frem og tilbake. 
Fell av. 
Strikk et erme til på samme måte.   
Montering: 
Sy små tette maskinsømmer i 
sidene, tilsvarende ermevidde og 
midt foran. Klipp opp mellom 
sømmene. 
Sy sammen skuldrene. 

Halskant: 
Strikk opp ca 1 maske i hver 
maske/pinne med blågrå på 
rundpinne nr 2½ langs halsen ca 
(93) 95 (99) 103 (107) 111 masker. 
Masketallet må være delelig med 
2+1 masker. 
Strikk 6 cm vrangbord frem og 
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden) 1 
rett kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 
vrang*, gjenta fra *-* pinnen ut, slutt 
med 1 rett kantmaske. 
Fell av i vrangbord. 
Brett halskanten dobbel mot 
vrangsiden og sy til med løse sting. 
Forkanter:  
Strikk opp ca 1 maske i hver 
maske/pinne men hopp over hver 4. 
maske/pinne med blågrå på 
rundpinne nr 2½ langs høyre 
forstykke gutt/venstre forstykke jente 
ca (99) 107 (117) 127 (135) 141 
masker. Masketallet må være delelig 
med 2+1 masker. 
Strikk ca 4 cm vrangbord som på for- 
og bakstykke. 
Fell av i vrangbord. 
Strikk den andre forkanten på 
samme måte, men med (7) 7 (8) 8 
(9) 9 knapphull jevnt fordelt etter 2 
cm. 
Det nederste midt i vrangborden, det 
øverste midt i halskanten. 
Knapphull: Fell 2 masker som legges 
opp igjen på neste pinne. 
Belegg: Strikk opp fra vrangsiden 1 
maske i hver maske i første pinne av 
forkant.  Strikk 5 pinner glattstrikk 
frem og tilbake. Fell av. 
Brett belegget over klippekanten og 
sy til med skjulte sting. 
Sy i ermene og belegget. 
Sy i knapper. 
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