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Nr 1 
 
Agnes genser 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (98) 103 (111) 119 
(128) cm 
Hel lengde: (53) 54 (55) 56 (57) 
cm 
Ermelengde: 50 cm, eller ønsket 
lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
Kitt 1015: (600) 650 (700) 750 
(800) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 5½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
16 masker halvpatent og 28 
omganger på pinne nr 5½ = 10 x 
10 cm 
 
Halvpatent rundt: 
1. omgang: (= rettsiden) *1 rett i 
underliggende maske, 1 vrang*, 
gjenta fra *-* omgangen rundt. 
2. omgang: *1 rett, 1 vrang*, 
gjenta fra *-* omgangen rundt. 
Gjenta 1.-2. omgang. 
 
Plagget strikkes i halvpatent, og 
vrenges ved montering 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (156) 164 (176) 188 (204) 
masker med kitt på rundpinne nr 5½ 
og strikk 1 omgang rundt 1 rett, 1 
vrang. 
Sett et merke rundt 1 rett maske i 
hver side med (77) 81 (87) 93 (101) 
masker mellom hvert merke. 
Strikk halvpatent til arbeidet måler 
36 cm, slutt med 2. omgang. 

Fell 9 masker i hver side (= merke + 
4 masker på hver side av merke). 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (28) 30 (32) 34 (36) 
masker med kitt på strømpepinne nr 
5½ og strikk 1 omgang rundt 1 rett, 
1 vrang. 
Sett et merke rundt omgangens 
første maske = 1 maske rett. 
Strikk halvpatent til ermet måler 10 
cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningen hver 4. cm til i alt 
(48) 50 (52) 54 (56) masker. 
Strikk til ermet måler 50 cm, eller 
ønsket lengde, slutt med 2. 
omgang. 
Fell 9 masker midt under erme (= 
merke + 4 masker på hver side av 
merke). 
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke = (216) 228 (244) 260 
(280) masker. 
Begynn omgangen i en 
sammenføyning på bakstykke. 
Fortsett med halvpatent, samtidig 
som det strikkes 2 vrang sammen i 
hver sammenføyning og sett et 
merke rundt denne masken = (212) 
224 (240) 256 (276) masker. 
Strikk halvpatent og fell til raglan 
ved hvert merke slik, pass på at 
fellingene kommer på 1. omgang i 
mønsteret: Strikk til det gjenstår 5 
masker før merket, strikk 3 rett 
sammen, 1 vrang, 1 patentmaske, 1 
vrang, 1 patentmaske, 1 vrang, 3 
vridd rett sammen = 16 masker felt. 
Gjenta fellingene hver 8. omgang 
ytterligere (5) 5 (6) 5 (5) ganger = 
(116) 128 (128) 160 (180) masker. 
Fell ytterligere til raglan hver 6. 
omgang (1) 2 (1) 2 (2) ganger og 
hver 4. omgang (1) 0 (1) 2 (3) 
ganger = (84) 96 (96) 96 (100) 
masker. 
La maskene være på pinne til hals. 
 
Montering: 
Hals: 
= (84) 96 (96) 96 (100) masker. 

Strikk halvpatent rundt til halsen 
måler 10 cm. Vreng arbeidet og 
fortsett med halvpatent til halsen 
måler ca (30) 32 (32) 34 (34) cm.  
Brett halsen dobbel utover. 
Sy sammen under ermene. 
 
 
Nr 2 
 
Filippa genser 
 
Størrelse: 
(S-M) L-XXL  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (133) 138 cm 
Hel lengde: (56) 58 cm  
Ermelengde: (38) 40 cm, eller 
ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 
 
Garn: 
TWEED (40 % babyalpakka, 32 % 
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin 
merinoull, 50 gram = ca 150 
meter) 
SILK MOHAIR (60 % kid mohair, 
15 % ull, 25 % silke, 50 gram = ca 
280 m)  
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
TWEED: 
Marine 5585: 150 gram alle 
størrelser  
SILK MOHAIR 
Dyp blå 6081: 100 gram alle 
størrelser  
ALPAKKA ULL 
Marine 5575: 100 gram alle 
størrelser  
Mørk blå 6364: 100 gram alle 
størrelser  
  
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 5 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
18 masker glattstrikk på pinne nr 5 
= 10 cm 
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Genseren strikkes rundt i 
glattstrikk og vrenges med 
vrangsiden ut før montering. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (240) 248 masker med 
dyp blå i SILK MOHAIR på 
rundpinne nr 5 og strikk 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Strikk diagram rundt i glattstrikk til 
arbeidet måler (25) 26 cm.  
OBS! Trådskifte må være på 
rettsiden, da genseren skal 
monteres med vrangsiden ut. 
Del arbeidet i sidene til ermehull 
med (120) 124 masker til hver del 
som strikkes ferdig hver for seg. 
 
Bakstykke: 
= (120) 124 masker. 
Fortsett og strikk diagram frem og 
tilbake med 1 kantmaske i hver 
side som strikkes rett på alle 
pinner til ermehullet måler (26) 27 
cm.  
Skråfell til skulder i begynnelsen 
på hver pinne (5,5,5,6,6,6) 
5,6,6,6,6,6 masker = (33) 35 
masker felt i her side. 
Arbeidet måler ca (56) 58 cm. 
Fell de resterende 54 maskene til 
nakke. 
 
Forstykke:  
= (120) 124 masker. 
Strikk som bakstykke til ermehullet 
måler (26) 27 cm.   
Fell de midterste 18 maskene til 
hals, og strikk hver side ferdig for 
seg. 
Skråfell til skulder fra ermesiden 
som på bakstykke, samtidig som 
det felles ytterligere mot hals 
annenhver pinne 7,4,3,2,1,1 
masker.  
 
Ermer: 
Strikk ermene i glattstrikk og vreng 
arbeidet med vrangsiden ut før 
montering. 
Legg opp (36) 36 masker med dyp 
blå i SILK MOHAIR på 
strømpepinne nr 5, og strikk 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Strikk diagram rundt i glattstrikk, 
samtidig som det økes (14) 16 
masker jevnt fordelt på første 
omgang = (50) 52 masker. 
Sett et merke rundt første og siste 
maske. 

Fortsett med diagram, samtidig 
som det økes 1 maske på hver 
side av merke når arbeidet måler 4 
cm. 
Gjenta økningene hver 1½. cm til i 
alt (92) 96 masker. 
Strikk til erme måler (38) 40 cm, 
eller ønsket lengde. 
Fell av. 
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Montering: 
Vreng delene med vrangsiden ut.  
Sy sammen skuldrene.  

Halskant: 
Begynn ved skulder på bakstykke 
og strikk opp 1 maske i hver 
maske på rundpinne nr 5 rundt 
halsen med dyp blå i SILK 
MOHAIR.  
Strikk 1 omgang rett, samtidig 
som masketallet reguleres til 120 
masker. 
Masketallet må være delelig med 
2. 
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 
1 vrang. Fell av i vrangbord. 
 
 
Nr 3  
 
Nora jakke 
 
Størrelse: 
(XS-S) M-L (XL-XXL)    
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (103) 112 (121) cm 
Hel lengde: (68) 70 (72) cm 
Ermelengde: 30 cm, eller ønsket 
lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde:  
Grå melert 1042: (600) 650 (700) 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 5 
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 på pinne nr 5 
= 10 cm 
 
Rillestrikk:  
Rett på rettsiden og rett på 
vrangsiden 
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Mønster: 
1. pinne: (= vrangsiden) Strikk 1 
vrang, *1 rett, 1 vrang*, gjenta fra 
*-* pinner ut. 
2. pinne: Strikk rett. 
3. pinne: Strikk 1 rett, *1 vrang, 1 
rett*, gjenta fra *-* pinnen ut. 
4. pinne: Strikk rett. 
Gjenta disse 4 pinnene. 
 

Kantmaske strikkes hele tiden 
rett 
 
 
Bakstykke: 
Legg opp (105) 113 (121) masker 
på rundpinne nr 5, og strikk 3 cm 
vrangbord frem og tilbake slik: (1. 
pinne vrangside) Strikk 1 
kantmaske, 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, 
gjenta fra *-*, slutt med 1 
kantmaske. 
Strikk 1 pinne glattstrikk innenfor 1 
kantmaske i hver side, samtidig 
som det felles 10 masker jevnt 
fordelt = (95) 103 (111) masker. 
Strikk mønster innenfor 1 
kantmaske i hver side til arbeidet 
måler 42 cm, slutt med 2. eller 4. 
pinne i mønsteret og fell 
kantmaskene. Legg arbeidet til 
side og strikk ermekanter. 
 
Ermekanter: 
Legg opp (57) 61 (65) masker på 
rundpinne nr 5 og strikk 3 cm 
vrangbord frem og tilbake slik: (1. 
pinne vrangside) Strikk 1 
kantmaske, 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, 
gjenta fra *-*, slutt med 1 
kantmaske. 
Strikk 1 pinne glattstrikk, samtidig 
som kantmasken felles i vestre 
side og det felles 4 masker jevnt 
fordelt = (52) 56 (60) masker. Sett 
maskene på en hjelpepinne. 
Strikk en ermekant til på samme 
måte. På siste pinne felles 
kantmasken i høyre side. 
 
Bakstykke og erme: 
= (197) 213 (229) masker. 
Sett en ermekant inn på hver side 
av bakstykke, med de felte 
kantmaskene mot hverandre. 

Strikk frem og tilbake slik: 
(1. pinne = vrangsiden) 1 
kantmaske, mønster over (45) 49 
(53) masker, 6 masker rillestrikk, 
(93) 101 (109) masker mønster, 6 
masker rillestrikk, mønster til det 
gjenstår 1 maske, 1 kantmaske. 
Rillemaskene strikkes litt stramt. 
Fell til raglan slik:  
Strikk 1 kantmaske, ta 1 maske 
løs av, 1 rett, trekk den løse 
masken over, strikk til 2 masker 
før rillemaskene, 2 rett sammen, 
rillemaskene, bakstykkets masker, 
rillemaskene, ta 1 maske løs av, 1 
rett, trekk den løse masken over, 
strikk til det gjenstår 3 masker, 2 
rett sammen, 1 kantmaske = 4 
masker felt. 
Gjenta fellingene annenhver pinne 
2 ganger til = (185) 201 (217) 
masker. 
Gjenta fellingene vekselvis hver 4. 
og 2. pinne (13) 14 (15) ganger = 
(133) 145 (157) masker. Videre ca 
hver 4. pinne (6) 7 (8) ganger, 
samtidig når det gjenstår 8 
pinner, strikkes bakstykkets 
masker videre i vrangbord 1 vrang, 
1 rett.  
Fell av de resterende (109) 117 
(125) masker litt fast og arbeidet 
måler ca (68) 70 (72) cm. 
 
Forstykker og krage: 
Strikkes i ett stykke (68) 70 (72) 
cm = høyre forstykke, (52) 56 (60) 
cm krage, (68) 70 (72) cm = 
venstre forstykke. 
Begynn nederst på høyre 
forstykke. Legg opp (59) 63 (67) 
masker på rundpinne nr 5, og 
strikk 3 cm vrangbord med 
glattstrikket forkant frem og tilbake 
slik: (1. pinne vrangside) Strikk 1 
kantmaske, 1 rett, *1 vrang, 1 rett*, 
gjenta fra *-*, til det gjenstår 7 
masker, 6 vrang, 1 kantmaske.    
Strikk 1 pinne glattstrikk innenfor 1 
kantmaske i hver side, samtidig 
som det felles 6 masker jevnt 
fordelt over vrangbord maskene =  
(53) 57 (61) masker. 
Strikk mønster innenfor 1 
kantmaske i hver side, og 6 
masker glattstrikk mot forkant.  

Strikk til arbeidet måler cm (185) 
193 (201) cm, slutt med 2. eller 4. 
pinne i mønsteret, samtidig som 
det økes 6 masker jevnt fordelt 
(ikke over forkant) = (59) 63 (67) 
masker. 
Strikk 3 cm vrangbord, med 6 
masker glattstrikk mot forkant som 
før slik:  
(1. pinne = vrangsiden) 
Strikk 1 kantmaske, 1 rett, *1 
vrang, 1 rett*, gjenta fra *-*, til det 
gjenstår 7 masker, 6 vrang, 1 
kantmaske.  
Fell av i vrangbord. 
  
Montering: 
Sy kragen til bakstykke øverst 
oppe i nakken (= avfellings 
kanten) slik: De midterste (52) 56 
(60) cm på forstykker og krage 
side sys til bakstykke også over 
rillekanten på erme når kragen 
stekkes litt. 
Sy forstykkene og bakstykke med 
erme sammen i sidene. Sy 
vrangborden sammen nede på 
erme. Brett forkanten dobbel mot 
vrangsiden og sy til med løse 
sting.    
 
 
Nr 4 
 
Kaya skjørt 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL   
 
Plaggets mål: 
Vidde nederst: (86) 92 (98) 105 
(111) 117 cm  
Hel lengde: (44) 45 (46) 47 (48) 49 
cm, eller ønsket lengde  
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 
 
Garn: 
TYNN ALPAKKA ULL (65 % 
alpakka, 35 % ull, 50 gram = ca 
166 meter) 
 
Garnmengde: 
Mosegrønn 9573: (200) 200 (250) 
250 (300) 300 gram 
 
Tilbehør:  
Elastikk i passe lengde 
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Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 3 og 3½ 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 
 
Strikkefasthet: 
26 masker mønster på pinne nr 
3½ = 10 cm, når det strekkes litt 
 
 
Beg nederst. 
Legg opp (224) 240 (256) 272 
(288) 304 masker på rundpinne nr 
3, og strikk 2 cm vrangbord rundt 1 
rett, 1 vrang. 
Sett et merke rundt 1 rett maske i 
hver side med (111) 119 (127) 135 
(143) 151 masker mellom 
merkene til hver del.  
Skift til rundpinne nr 3½. 
Strikk vrangbord og diagram slik: 
*Strikk merkemaske rett og videre 
(21) 23 (25) 27 (29) 31 masker 
vrangbord (som maskene viser, 
siste maske er vrang), strikk 
diagram over (69) 73 (77) 81 (85) 
89 masker, strikk (21) 23 (25) 27 
(29) masker vrangbord *, gjenta 
fra *-*. 
Strikk med denne inndeling til 
arbeidet måler (40) 41 (42) 43 (44) 
45 cm, eller 4 cm før ønsket 
lengde, slutt med 2. omgang i 
diagram.  
Skift til rundpinne nr 3. 
Strikk 1 omgang vrang, 4 cm 
glattstrikk og 1 omgang vrang til 
brettekant. 
Strikk 4 cm vrangbord 1 rett, 1 
vrang til belegg. Fell løst av i 
vrangbord. 
Brett belegg mot vrangsiden og sy 
løst til med skjulte sting, men la 
det gjenstå ca 3 cm åpning til å 
trekke elastikk gjennom. 
Sy igjen åpningen til slutt. 

Nr 5 
 
Christian genser  
 
Størrelse: 
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (82) 91 (99) 107 (116) 
124 (133) cm   
Hel lengde: (68) 69 (71) 72 (74) 75 
(76) cm 
Ermelengde: (50) 51 (52) 53 (54) 
54 (55) cm, eller ønsket lengde 
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
Gråmelert 1042: (450) 500 (500) 
550 (600) 650 (700) gram  
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 4½ 
og 5 
 
Strikkefasthet: 
19 masker glattstrikk på pinne nr 5 
= 10 cm 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (156) 172 (188) 204 
(220) 236 (252) masker på 
rundpinne nr 4½, og strikk 8 cm 
vrangbord rundt 2 rett, 2 vrang.  
Sett et merke i hver side med (78) 
86 (94) 102 (110) 118 (126) 
masker til hver del.  
Skift til rundpinne nr 5, og strikk 
glattstrikk til arbeidet måler 46 cm. 
Fell (14) 14 (14) 16 (16) 18 (18) 
masker i hver side til ermehull (= 
(7) 7 (7) 8 (8) 9 (9) masker på hver 
side av merkene). 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermer. 
 
Ermer:  
Legg opp (36) 40 (40) 44 (44) 48 
(48) masker på strømpepinne nr 
4½. Strikk 8 cm vrangbord rundt 2 
rett, 2 vrang. 
Sett et merke rundt første og siste 
maske. 

Skift til strømpepinne nr 5. 
Strikk glattstrikk, samtidig når 
arbeidet måler 10 cm, økes det 1 
maske på hver side av merke ved 
å ta opp tråden mellom 2 masker 
og strikk den vridd rett. 
Gjenta økningene hver (2½.) 2½.  
(2½.) 2½. (2.) 2. (2.) cm til i alt (64) 
68 (72) 76 (80) 84 (88) masker. 
Strikk til erme måler (50) 51 (52) 53 
(54) 54 (55) cm, eller ønsket 
lengde.  
Fell (14) 14 (14) 16 (16) 18 (18) 
masker midt under erme. 
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til på samme måte. 
 
Raglanfelling:  
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke på rundpinne nr 5 = 
(228) 252 (276) 292 (316) 332 
(356) masker. 
Sett et merke rundt 4 masker i hver 
sammenføyning = merkemasker. 
Strikk 1 omgang glattstrikk, 
samtidig som merkemaskene hele 
tiden strikkes i vrangbord slik:  
1 rett, 2 vrang, 1 rett. 
Strikk med denne inndeling og fell 
til raglan ved hver sammenføyning 
ved å strikke 2 rett sammen før 
merkemaskene, ta 1 maske løs av, 
1 rett, trekk den løse masken over  
etter merkemaskene = 8 masker 
felt.  
Gjenta fellingene hver 4. omgang 
ytterligere 5 ganger = (180) 204 
(228) 244 (268) 284 (308) masker. 
Fell deretter annenhver omgang (8) 
10 (11) 13 (14) 15 (17) ganger =  
(116) 124 (140) 140 (156) 164 
(172) masker.  
Sett de midterste (14) 14 (16) 16 
(18) 18 (20) maskene på forstykke 
på en hjelpepinne til hals. Strikk 
frem og tilbake, pinnen begynne 
ved halsen. 
Fell ytterligere 3 masker i 
begynnelsen på hver pinne til hals, 
samtidig som det felles til raglan 
annenhver pinne ytterligere (3) 3 
(4) 4 (5) 5 (5) ganger. 
La de resterende maskene være 
på pinnen til hals. 
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Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Begynn ved skulder, ta med 
maskene på hjelpepinne og strikk 
opp 1 maske i hver maske/pinne, 
men hopp over hver 4. 
maske/pinne på pinne nr 4½. 
Strikk 1 omgang rett, samtidig 
som masketallet reguleres til ca 
(80) 88 (92) 92 (108) 108 (108) 
masker.  
Masketallet må være delelig med 
4. 
Strikk 6 cm vrangbord rundt 2 rett, 
2 vrang. 
Fell løst av i vrangbord.  
 
 
Nr 6 
 
Victor skjerf  
 
Størrelse: 
One size 
 
Plaggets mål: 
Ca 35 x 220 cm 
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
Kitt 1015: 200 gram 
Koksmelert 1088: 200 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 7 
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 på pinne nr 7 
= 10 cm 
 
Mønster: 
1. pinne: (= vrangsiden) Farge: 
kitt. Ta 1 maske løs av som om 
den skulle strikkes vrang med tråd 
foran arbeidet, *1 vrang, 1 maske 
løs av som om den skulle strikkes 
vrang med tråd bak arbeidet*, 
gjenta fra *-* pinnen ut. 

2. pinne: (= vrangsiden) Farge: 
koksmelert. *1 vrang, 1 maske løs 
av som om den skulle strikkes 
vrang med tråd bak arbeidet*, 
gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang. 
3. pinne: (= rettsiden) Farge: kitt. 
1 maske løs av som om den skulle 
strikkes vrang med tråd bak 
arbeidet, *1 rett, 1 maske løs av 
som om den skulle strikkes vrang 
med tråd foran arbeidet*, gjenta 
fra *-* pinnen ut. 
4. pinne: (= rettsiden) Farge: 
koksmelert. *1 rett, 1 maske løs av 
som om den skulle strikkes vrang 
med tråd foran arbeidet*, gjenta 
fra *-*, slutt med 1 rett. 
Gjenta 1.-4. pinne. 
 
 
Legg opp 63 masker på rundpinne 
nr 7 med koksmelert. 
Strikk mønster frem og tilbake til 
arbeidet måler ca 220 cm, slutt 
med 3. pinne. 
Fell av med koksmelert fra 
rettsiden. 
 
 

Nr 7  
 
Camille ponchosweater 
 
Størrelse: 
(S-M) L-XL  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: Ca (118) 127 cm 
Hel lengde: Ca (58) 60 cm + 
halskant  
Ermelengde: (32) 30 cm, eller 
ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN ALPAKK AULL (65 % 
alpakka, 35 % ull, 50 gram = ca 
166 meter) 
 
Garnmengde: 
Mosegrønn 9573: (400) 450 gram 
 
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 glattstrikk og 32 
masker mønster på pinne nr 3½ = 
10 cm 
 
 
Begynn i halsen. 
Legg opp (124) 136 masker på 
strømpepinne nr 3 og strikk 5 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til pinne nr 3½ og stikk 1 
omgang glattstrikk, samtidig som 
det økes 28 masker jevnt fordelt = 
(152) 164 masker. 
Omgangen begynner i høyre side 
på bakstykke. 
Strikk *1 vrang, (5) 7 rett, 40 
masker diagram, (5) 7 rett, 1 
vrang, (24) 26 masker rett (= 
erme)*, gjenta fra *-* omgangen 
rundt. 
Sett et merke rundt de vrange 
maskene = merke for 
raglanøkning. 
Sett et merke 1 maske før 
diagram og 1 maske etter 
diagram på for- og bakstykke.  
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Øk på neste omgang slik: 
Strikk *1 vrang, 1 rett, øk 1 maske 
ved å ta opp tråden mellom 2 
masker og strikk den vridd rett, (3) 
5 rett, øk 1 maske, 1 rett, 40 
masker diagram, 1 rett, øk 1 
maske, (3) 5 rett, øk 1 maske, 1 
rett, 1 vrang, 1 rett, øk 1 maske, 
strikk (22) 24 masker rett, øk 1 
maske, 1 rett*, gjenta fra *-* 
omgangen rundt = (164) 176 
masker = 8 masker økt til raglan 
og 2 masker økt på for- og 
bakstykke i alt 12 masker. Les 
hele neste avsnitt før det strikkes 
videre. 
Fortsett med raglanøkninger 
annenhver omgang (16) 18 ganger 
og deretter hver 3. omgang (21) 
22 ganger til det er økt (37) 40 
ganger til raglan, samtidig som 
det økes foran og bak som før 
hver 8. omgang i alt 13 ganger = 
(500) 536 masker.  
Arbeidet måler ca (30) 32 cm (+ 
halskant).  
Sett (98) 106 ermemasker på 
hjelpepinne. 

For- og bakstykke: 
= (304) 324 masker. 
Sett et merke rundt de 2 vrange 
maskene i sidene som videre 
strikkes i glattstrikk. 
Strikk rundt over for- og bakstykke 
som før på rundpinne nr 3½ med 
økninger hver 8. omgang foran og 
bak ytterligere 8 ganger samtidig 
som det felles 1 maske på hver 
side av sidemerkene hver 16. 
omgang i alt 4 ganger (= (320) 340 
masker). 
Strikk til arbeidet måler (52) 54 
cm, slutt med helt mønster. 
Strikk 6 cm vrangbord 1 rett, 1 
vrang. Fell av slik at kanten ikke 
strammer. 
 
Ermer: 
= (98) 106 masker. 
Sett ermene inn på strømpepinne 
nr 3½. 
Sett et merke rundt 2 masker midt 
under erme. 
Strikk glattstrikk rundt, samtidig 
som det felles 1 maske på hver 
side av merke. Gjenta fellingene 
hver 1. cm i alt 19 ganger.  
Strikk til erme fra delingen måler 
(22) 20 cm, eller 10 cm før ønsket 
lengde og reguler masketallet til 
(50) 54 masker på siste 
omgangen. 
Strikk 10 cm vrangbord 1 rett, 1 
vrang.  
Fell av i vrangbord. 
Strikk det andre erme på samme 
måte. 

Nr 8  
 
Emma bukse 
 
Størrelse: 
(XS-S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Stussvidde: (89) 97 (102) 108 cm 
Benlengde: 80 cm + 10 cm 
vrangbord 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN ALPAKKA ULL (65 % 
alpakka, 35 % ull, 50 gram = ca 
166 meter)  
 
Garnmengde: 
Rust 3355: (300) 350 (400) 450 
gram 
 
Tilbehør: 
2 cm bred elastikk i passe lengde  
 
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 glattstrikk på pinne nr 
3½ = 10 cm 
 
OBS! Buksen er høy i livet. Hvis 
du vil ha den til å sitte mer på 
hoftene kan det være lurt å lage 
bredere løpegang til bredere strikk 
(for eksempel 4 cm) og strikke 
hofte/setepartiet kortere. Mål og 
prøv deg frem.  
 
 
Begynn øverst i livet.  
Legg opp (176) 186 (196) 206 
masker på rundpinne nr 3 og strikk 
2 cm glattstrikk, 1 omgang vrang til 
brettekant og 2 cm glattstrikk.  
Strikk 1 omgang rett og øk 
samtidig (26) 32 (34) 36 masker 
jevnt fordelt = (202) 218 (230) 242 
masker.  
Sett et merke i hver side med 
(101) 109 (115) 121 masker til 
hver del. Sett også et merke rundt 
en maske midt foran og bak.  
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Skift til rundpinne nr 3½ og strikk 
buksen høyere bak slik: Begynn 
fra rettsiden før merke midt bak og 
strikk 11 rett, vend og strikk 21 
vrang, vend og strikk 10 masker 
mer for hver gang i alt (4) 4 (5) 5 
ganger på hver side av merke.  
Fortsett rundt over alle masker, 
samtidig som det økes 1 maske 
på hver side av merke midt bak 
hver 2 cm i alt (6) 7 (7) 8 ganger = 
(214) 232 (244) 258 masker. 
Når arbeidet midt foran fra 
brettekanten måler (25) 26 (26) 27 
cm, økes 1 maske på hver side av 
merke både foran og bak 
annenhver omgang i alt (8) 9 (10) 
10 ganger = (246) 268 (284) 298 
masker.  
Del arbeidet midt foran og midt 
bak med (123) 134 (142) 149 
masker til hvert ben og strikk hvert 
ben ferdig for seg.  
Fell 2 masker på innsiden av 
benet hver (6.) 5. (5.) 5. omgang til 
det gjenstår ca (89) 92 (96) 99 
masker. Strikk uten felling til benet 
måler 80 cm (passe benlengde - 
10 cm). Strikk 1 omgang glattstrikk 
og fell jevnt fordelt til (48) 52 (52) 
56 masker.  
Skift til strømpepinne nr 3 og strikk 
10 cm vrangbord 2 rett, 2 vrang. 
Fell av i vrangbord.  
Strikk det andre benet på samme 
måte, men speilvendt. 
  
Montering: 
Brett belegget mot vrangsiden og 
sy til med løse sting. Trekk en 
passe stram elastikk gjennom 
løpegangen i livet.   

Nr 9 
 
Christopher jakke  
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL)    
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (101) 109 (117) 125 
(132) cm 
Hel lengde: (68) 70 (72) 74 (76) 
cm 
Ermelengde: 50 cm, eller ønsket 
lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 
 
Garn: 
TWEED (40 % babyalpakka, 32 % 
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin 
merinoull, 50 gram = ca 150 
meter) 
TYNN ALPAKKA ULL (65 % 
alpakka, 35 % ull, 50 gram = ca 
166 meter) 
 
Garnmengde: 
TWEED: 
Lys beige 2544: (300) 350 (400) 
450 (450) gram 
TYNN ALPAKKAULL:   
Gråmelert 1042: (300) 300 (350) 
350 (400) gram 
 
Tilbehør:  
6 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 6 
og 7  
 
Strikkefasthet: 
13 masker glattstrikk med 1 tråd i 
hver kvalitet på pinne nr 7 = 10 cm 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Rillestrikk: 
Strikk rett på alle pinner 

For- og bakstykke: 
Legg opp (137) 147 (157) 167 
(177) masker på rundpinne nr 6 
med 1 tråd i hver kvalitet.  
Strikk 6 cm vrangbord frem og 
tilbake slik: (1.pinne = vrangsiden) 
5 masker rillestrikk (= forkant), 2 
vrang, *3 rett, 2 vrang*, gjenta fra 
*-* og slutt med 5 masker 
rillestrikk (= forkant). Når arbeidet 
måler 3 cm, strikkes det knapphull 
på venstre forkant ved å felle den 
midterste masken som legges opp 
igjen på neste pinne.  
(S) (L) (XXL):  
Sett et merke i hver side med (36) 
(41) (46) masker til hver forstykke 
og (65) (75) (85) masker til 
bakstykke. 
M – XL:  
Sett merke rundt 1 maske i hver 
side med 38 – 43 masker til hvert 
forstykke og 69 – 79 masker til 
bakstykke. 
Skift til rundpinne nr 7. Strikk 
diagram innenfor forkanter og 
gjenta knapphull hver (8.) 8. (8.)  
8½. (8½.) cm til det i alt er 6 
knapphull. 
Etter siste knapphull, settes 5 
masker til forkanter i hver side på 
en hjelpepinne. 
Strikk ytterligere 1 cm som før.  
Fell fra rettsiden i begynnelsen og 
slutten på pinnen til V-hals slik:  
Ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk 
den løse masker over, strikk til det 
gjenstår 2 masker, strikk 2 rett 
sammen. Gjenta fellingene 
annenhver pinne ytterligere (1) 2 
(2) 1 (2) ganger og arbeidet måler 
ca (46) 47 (48) 49 (50) cm. 
Fell (8) 7 (8) 7 (8) masker i hver 
side til ermehull =  
(S) (L) (XXL): 4 masker på hver 
side av merkene.  
M-XL: Merkemaske + 3 masker på 
hver side. 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermer. 
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Ermer:  
Legg opp (35) 35 (40) 40 (45) 
masker på strømpepinne nr 6 og 
strikk 6 cm vrangbord rundt, 2 rett, 
3 vrang.  
 
S-L-XXL: Sett merke rundt de 2 
første rette maskene. 
M-XL: Sett merke rundt den 
midterste av de 3 første vrange 
maskene.  
Skift til strømpepinne nr 7, strikk 
diagram og gjenta 5 masker som 
må stemme overens med 
mønsteret.  
Når arbeidet måler 10 cm, økes 
det 1 maske på hver side av 
merke. Gjenta økningene hver (6.) 
5. (6.) 5. (6.) cm til i alt (49) 51 (54) 
56 (59) masker.  
De økte maskene strikkes med 
diagram etter hvert som det økes. 
Strikk til arbeidet måler 50 cm, 
eller ønsket lengde.  
Fell (8) 7 (8) 7 (8) masker midt 
under erme.  
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til på samme måte.  
 
Bærestykke:  
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke = (189) 205 (217) 237 
(247) masker.  
Sett et merke rundt 2 masker i 
hver sammenføyning = 
merkemasker som hele tiden 
strikkes i rillestrikk.  
Les hele neste avsnitt før det 
strikkes videre. 
Strikk diagram og fell til V-hals 
som før ytterligere (4) 4 (5) 5 (6) 
ganger, samtidig som det på 
neste pinne fra rettsiden felles til 
raglan slik:  
Strikk til det gjenstår 2 masker før 
hvert merke, 2 rett sammen, 2 rett, 
ta 1 maske løs av som om den 
skulle strikkes rett, 1 rett, trekk den 
løse masken over = 8 masker felt.  
Gjenta fellingene til raglan 
annenhver pinne i alt (17) 18 (19) 
21 (22) ganger. Etter (4) 4 (5) 5 (6) 
fellinger til V-hals, felles det 
ytterligere hver 4. pinne (6) 8 (8) 8 
(9) ganger. Etter alle fellingene til 
raglan og V-hals, gjenstår det (33) 
37 (39) 43 (41) masker.  

Strikk 1 pinne, samtidig som 
maskene over bakstykke felles 
jevnt fordelt til (17) 17 (19) 19 (21) 
masker.  
Fell de resterende maskene.   
 
Montering:  
Krage:  
Sett forkantmaskene i den ene 
siden på pinne nr 7.  
Strikk rillestrikk, samtidig som 
det økes slik: Strikk 1 kast innenfor 
1 maske mot forstykke, som 
strikkes vridd rett på neste pinne.  
Gjenta økningen annenhver pinne 
7 ganger og deretter hver 4. pinne 
4 ganger = 16 masker til krage. 
Strikk til kragen når opp til der 
raglanfellingen slutter på forstykke, 
når kragen strekkes litt.  
Strikk videre med forkortede 
rekker slik: *strikk 2 pinner over 
alle maskene, 2 pinner over de 
ytterste 11 maskene mot midt 
foran*. 
Gjenta fra *-* til kragen når midt 
bak i nakken. Fell av.  
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt.   
Sy kragen til med skjulte sting 
langs halsringningen kant i kant, 
og sy sammen midt bak. 
Sy i knapper.  

Nr 10 
 
Anya lue 
 
Størrelse: 
One size 
 
Garn: 
TYNN ALPAKKA ULL (65 % 
alpakka, 35 % ull, 50 gram = ca 
166 meter) 
 
Garnmengde: 
Mosegrønn 9573/Rust 3355/Oker 
2035: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 4 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
22 masker halvpatent på pinne nr 
4 = 10 cm 
 
Halvpatent: 
1. omgang: *1 rett i underliggende 
maske, 1 vrang*, gjenta fra*-* 
omgangen rundt. 
2. omgang: *1 rett, 1 vrang*, 
gjenta fra *-* omgangen rundt. 
Gjenta 1.-2. omgang. 
 
 
Legg opp 100 masker på 
rundpinne nr 4 og strikk 5 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Strikk halvpatent til arbeidet måler 
25 cm, slutt med 2. omgang. 
Fell slik: 
*Ta 1 maske rett løs av, 2 rett 
sammen, trekk den løse masken 
over, strikk 17 masker halvpatent*, 
gjenta fra *-* omgangen rundt = 10 
masker felt. 
Gjenta fellingen hver 4. omgang, 
men med 2 masker mindre mellom 
hver felling for hver gang til det 
gjenstår 10 masker. 
Klipp av garnet, trekk tråden 
gjennom maskene og fest den 
godt. 
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Nr 11  
 
Sofia genser  
 
Størrelse: 
(XS-S) M-L (XL-XXL)   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (109) 120 (131) cm 
Hel lengde: (79) 80 (82) cm 
Ermelengde: (25) cm, eller ønsket 
lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TWEED (40 % babyalpakka, 32 % 
viskose, 20 % polyamid, 8 % fin 
merinoull, 50 gram = ca 150 
meter) 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
TWEED  
Beige 2544: (300) 300 (350) gram 
ALPAKKA ULL 
Beige melert 2650: (400) 400 (450) 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 8 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
11 masker glattstrikk på pinne nr 8 
= 10 cm 
 
Genseren strikkes i glattstrikk 
med 1 tråd i hver kvalitet og 
vrenges ved montering. 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp litt løst (120) 132 (144) 
masker på rundpinne nr 8 og strikk 
5 cm vrangbord rundt 2 rett, 2 
vrang. Sett et merke i hver side 
med (60) 66 (72) masker til hver 
del. Strikk glattstrikk rundt til 
arbeidet måler (50) 51 (51) cm. 
Fell 8 masker i hver side = 4 
masker på hver side av merkene. 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermene. 

Ermer: 
Legg opp litt løst (24) 24 (28) 
masker på strømpepinne nr 8. 
Strikk 5 cm vrangbord rundt 2 rett, 2 
vrang. Sett et merke rundt første og 
siste maske på omgangen. Strikk 
glattstrikk og øk 1 maske på hver 
side av merke. Gjenta økningene 
hver (4.) 3. (4.) cm i alt (5) 6 (5) 
ganger = (34) 36 (38) masker. Strikk 
til erme måler 25 cm, eller ønsket 
lengde. Fell 8 masker midt under 
erme. 
Strikk et erme til på samme måte. 
   
Raglanfelling:  
Sett alle deler inn på samme 
rundpinne = (156) 172 (188) 
masker. Sett et merke rundt 4 
masker i hver sammenføyning, som 
hele tiden strikkes vrang. 
Strikk (0) 3 (0) omganger glattstrikk 
uten felling. 
*Fell til raglan slik: Ta 1 maske rett 
løs av, 1 rett, trekk den løse masken 
over, etter hvert merke, 2 rett 
sammen før hvert merke = 8 
masker felt. 
Strikk (2) 1 (1) omgang uten å felle. 
Fell til raglan på samme måte men 
bare over for- og bakstykkets 
masker = 4 masker felt. Strikk 2 
omganger uten å felle*, gjenta fra *-
* i alt (7) 8 (9) ganger, samtidig når 
det gjenstår 10 omganger = (88) 
100 (104) masker, settes de (10) 12 
(14) midterste maskene på 
forstykke på en hjelpepinne til hals. 
Strikk videre frem og tilbake og sett 
3,3,3,3 masker i hver side på 
hjelpepinne annenhver pinne, 
fortsett med raglanfelling der det er 
mulig.  
 
Montering: 
Vreng arbeidet. 
Halskant: 
Sett maskene på rundpinne, ta med 
maskene fra hjelpepinne og strikk 
opp (vridd vrang) masker på 
forstykke på pinne nr 8. 
Strikk 1 omgang som maskene 
viser og reguler masketallet til (70) 
75 (80) masker. Strikk 10 cm 
vrangbord rundt 3 vrang, 2 rett. På 
siste omgang felles 1 maske i hvert 
vrange felt = (14) 15 (16) masker 
felt. Strikk 5 cm vrangbord 2 rett, 2 
vrang. Fell av i vrangbord. Sy 
sammen under ermene. 

Nr 12 
 
Anna hals 
 
Størrelse: 
One size 
 
Plaggets mål: 
Ca 35 x 200 cm 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt heklefasthet.  
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
Kitt 1015: 600 gram  
 
Veiledende heklenål: 
Heklenål nr 6 
Nr på heklenålen er kun veiledende. Hekler du 
fastere enn oppgitt heklefasthet, bruk tykkere 
heklenål. Hekler du løsere, bruk tynnere 
heklenål. 
 
Heklefasthet: 
12 st med heklenål nr 6 = 10 cm 
 
Relieff st: 
Hekle 1 st rundt den 
underliggende st fra baksiden. 
 
 
Legg løst opp 233 lm med 
dobbeltråd og heklenål nr 6, og ta 
sammen til en ring med 1 kjm. 
Hekle videre med enkel tråd. 
3 lm, hekle 1 st i hver lm og ta 
sammen med 1 kjm = 234 st. 
Hekle relieff st til arbeidet måler 
ca 35 cm, begynn hver omgang 
med 2 lm, og slutt med 1 kjm i 2. 
lm. 
Klipp av tråden og fest den godt. 
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Nr 13 
 
Maria genser 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (82) 86 (94) 102 (111) 
cm 
Hel lengde: (54) 55 (56) 58 (60) 
cm 
Ermelengde: 50 cm, eller ønsket 
lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
Kitt 1015: (400) 400 (450) 500 
(550) gram 
Marine 5575: (50) 50 (100) 100 
(100) gram 
 
Tilbehør:  
2 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 4½ 
og 5 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
19 masker glattstrikk på pinne nr 5 
= 10 cm 
 
Stripemønster: 
Strikk *2 omganger marine, 4 
omganger kitt*, gjenta fra *-*. 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (172) 180 (196) 212 
(230) masker med kitt på 
rundpinne nr 4½ og strikk 4 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 5, strikk 1 
omgang glattstrikk samtidig som 
det felles (16) 16 (18) 18 (20) 
masker jevnt fordelt = (156) 164 
(178) 194 (210) masker. 
Sett et merke i hver side med (78) 
82 (89) 97 (105) masker til hver 
del. 

Strikk glattstrikk til arbeidet måler 
ca (18) 18 (18) 20 (21) cm. 
Skift til marine og strikk 
stripemønster i alt 7 ganger. Skift 
til marine og strikk 2 omganger 
glattstrikk. 
Skift til kitt og strikk 1 omgang 
glattstrikk. Fortsett med kitt og fell 
8 masker i hver side til ermehull (= 
4 masker på hver side av 
merkene), og strikk hver del ferdig 
for seg. 
 
Bakstykke:  
= (70) 74 (81) 89 (97) masker. 
Strikk ytterligere 2 pinner med kitt, 
2 pinner marine og deretter det 
resterende med kitt, samtidig som 
det felles til ermehull i hver side 
annenhver pinne (2,2,1,1,1) 
2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 
(2,2,2,1,1,1) masker = (56) 60 (65) 
73 (79) masker. 
Strikk til arbeidet måler (52) 53 
(54) 56 (58) cm.  
Fell de midterste (30) 32 (35) 39 
(41) maskene til nakke og strikk 
hver side ferdig for seg. 
Fell videre mot nakken annenhver 
pinne 1,1 masker. Strikk til 
arbeidet måler (54) 55 (56) 58 (60) 
cm. 
Fell av (11) 12 (13) 15 (17) 
skuldermasker. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Forstykke: 
= (70) 74 (81) 89 (97) masker. 
Strikk og fell til ermehull som på 
bakstykke. 
Strikk til arbeidet måler (46) 47 
(48) 50 (52) cm.  
Fell de midterste (26) 28 (29) 31 
(31) maskene til hals. Fell 
ytterligere mot halsen (2,1,1) 2,1,1 
(2,1,1,1) 3,2,1 (3,2,1,1) masker.  
Strikk til arbeidet måler (54) 55 
(56) 58 (60) cm.  
Fell av (11) 12 (13) 15 (17) 
skuldermasker. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Ermer: 
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) 
masker med kitt på strømpepinne 
nr 4½ og strikk 6 cm vrangbord 
rundt 1 rett, 1 vrang. 

Skift til strømpepinne nr 5, og 
strikk glattstrikk rundt. 
Sett et merke rundt første og siste 
maske.  
Øk 1 maske på hver side av merke 
når arbeidet måler 14 cm. 
Gjenta økningene hver 3. cm til i 
alt (66) 68 (70) 72 (74) masker, 
samtidig når arbeidet måler ca 33 
cm strikkes det stripemønster 7 
ganger som på for- og bakstykke.  
Skift til marine og strikk 2 
omganger. Skift til kitt og strikk 1 
omgang.  
Fortsett med kitt og fell 8 masker 
midt under ermet, og strikk 
glattstrikk frem og tilbake 
ytterligere 2 pinner med kitt, 2 
pinner marine og deretter det 
resterende med kitt, samtidig som 
det felles ytterligere i hver side 
annenhver pinne 2,2 masker, 1 
maske (9) 9 (10) 10 (11) ganger, 
deretter 2,2,2,3,3 masker = (8) 10 
(10) 12 (12) masker. 
Fell av. 
Strikk et erme til på samme måte. 
  
Montering: 
Sy sammen venstre skulder. 
Sy i ermene, pass på at stripene 
kommer likt. Skulder på høyre side 
skal være åpen. 
Halskant: 
Begynn ved høyre skulder og 
strikk opp ca 1 maske i hver 
maske/pinne, men hopp over hver 
4. maske/pinne langs hals og 
nakke ca (85) 87 (89) 91 (93) 
masker på rundpinne nr 4½. 
Masketallet må være delelig med 
2+1. 
Strikk 2 cm vrangbord frem og 
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden) 
1 rett kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 
1 vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1 
rett kantmaske.  
Fell av i vrangbord. 
Skulderkant: 
Strikk opp ca 1 maske i hver 
maske/pinne, men hopp over hver 
4. maske/pinne langs skulder 
høyre forstykke og halskant på 
pinne nr 4½. Strikk 2 cm 
vrangbord, samtidig som det 
strikkes 2 knapphull etter 1 cm. 
Det ene skal være midt i 
halskanten, og det andre midt på 
skulder. 
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Knapphull: Strikk 2 rett sammen, 1 
kast, 2 vridd rett sammen. På 
neste pinne strikkes 1 rett, 1 vridd 
rett i kastet. 
Fell av i vrangbord. 
Sy i knapper på skulder bakstykke. 
 
 
Nr 14 
 
Louise jakke  
 
Størrelse: 
One size 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: Ca 160 cm 
Hel lengde: 78 cm 
Ermelengde: 11 cm 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter) 
 
Garnmengde: 
Beige melert 2650: 550 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 6 og 7 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
 
Strikkefasthet: 
14 masker glattstrikk på pinne nr 7 
= 10 cm 
 
Kantmasker strikkes rett på alle 
pinner  
 
 
For- og ½ bakstykke: 
Jakken strikkes i 2 like deler 
som sys sammen under 
montering. 
Legg opp 60 masker = 
oppleggskant forstykke. 
Strikk glattstrikk frem og tilbake 
innenfor 3 kantmasker i hver side  
til arbeidet måler ca 78 cm til 
forstykke. Sett et merke = skulder. 
Strikk ytterligere 78 cm på samme 
måte til ½ bakstykke.  
Fell løst av. 
Strikk den andre delen på samme 
måte. 

Ermer: 
Legg opp 46 masker på rundpinne 
nr 6. Strikk 11 cm vrangbord frem 
og tilbake 1 rett, 1 vrang. 
Fell av i vrangbord. 
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Montering: 
Brett hver del dobbel ved merke 
for skulder. 
Sy sammen i sidene, men la det 
gjenstå ca 20 cm nederst til splitt 
og ca 14 cm øverst til ermehull, 
tilsvarende ermets bredde. 
Sy sammen midt bak fra rettsiden, 
innenfor 3 kantmasker til hver del. 
Sy i ermene og sy sammen midt 
under ermene. 
 
 
Nr 15 
 
Caroline jakke 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (85) 88 (97) 106 (115) 
cm 
Vidde nede: (100) 104 (112) 121 
(130) cm 
Hel lengde: ca (58) 59 (60) 62 (64) 
cm 
Ermelengde: 50 cm, eller ønsket 
lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter) 
 
Garnmengde: 
Oker 2035: (550) 600 (650) 700 
(750) gram 
 
Tilbehør:  
7 store trykknapper 
 
Veiledende heklenål: 
Heklenål nr 6 
Nr på heklenålen er kun veiledende. Hekler du 
fastere enn oppgitt heklefasthet, bruk tykkere 
heklenål. Hekler du løsere, bruk tynnere 
heklenål. 
 
Heklefasthet: 
16 st med heklenål nr 6 = 10 cm 

1. st = 3 lm 
 
Fell 1 st midt i arbeidet slik: 
Hekle 1 st, men stopp når det 
gjenstår 2 løkker på nålen. Hekle 1 
st til, men stopp når det gjenstår 3 
løkker på nålen. Ta 1 kast på 
nålen og trekk tråden gjennom alle 
3 løkkene på en gang. 
Fell i begynnelsen av arbeidet 
slik: 
Hekle 1 kjm istedenfor 1 st. 
Fell i slutten av arbeidet slik: 
La være å hekle de st som skal 
felles. 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (158) 164 (178) 192 (206) 
lm med heklenål nr 6, og hekle 1 st i 
hver lm.  
Sett et merke i hver side med (40) 
42 (45) 49 (53) st til hvert forstykke 
og (78) 80 (88) 94 (100) st til 
bakstykke. Hekle st frem og tilbake, 
og fell 1 st på hver side av merkene 
når arbeidet måler ca 7 cm, og 
deretter hver 7. cm i alt 6 ganger = 
(134) 140 (154) 168 (182) st. 
Hekle til arbeidet måler ca (40) 41 
(42) 43 (44) cm.  
Legg arbeidet til side og hekle 
ermene. 
 
Ermer: 
Legg opp (38) 38 (40) 40 (42) lm 
med heklenål nr 6 og hekle 1 st i 
hver lm. Vend og hekle st frem og 
tilbake til arbeidet måler 7 cm. Øk 1 
maske i hver side ved å hekle 2 st i 
første og siste st = (40) 40 (42) 42 
(44) st. 
Gjenta økingene hver 6. cm til i alt 
(52) 52 (54) 54 (56) st. 
Hekle til erme måler ca 50 cm, eller 
ønsket lengde. 
Hekle et erme til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett sammen alle delene slik: Hekle 
til det gjenstår 5 st før merke på 
forstykke, hopp over de første 5 st 
på erme, hekle til det gjenstår 5 st, 
hopp over de første 5 st på 
bakstykke, hekle til det gjenstår 5 st 
før merke, hekle over 
ermemaskene som før, hopp over 
de første 5 st på forstykke, hekle 
raden ut = (198) 204 (222) 236 
(254) st.  
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Sett et merke i hver 
sammenføyning. 
Fortsett å hekle st frem og tilbake, 
samtidig som det felles 1 maske 
på hver side av merkene hver rad 
til det er heklet i alt 10 rader fra 
sammenføyningen. 
Fell de ytterste 8 st i hver side til 
hals, og deretter hver rad 3,2,1,1 
st, samtidig som raglanfellingene 
fortsetter der det er mulig. 
Hekle til det ikke er mer st igjen på 
forstykket. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermene.  
Halskant:  
Hekle en rad fm langs halskanten, 
ca (60) 60 (62) 64 (66) fm. Vend 
og hekle 1 st i hver fm. 
Forkanter: 
Hekle 5 rader fm langs 
forstykkene. 
Sy i trykknapper jevnt fordelt. 
 
 
Nr 16  
 
Iselin genser  
 
Størrelse: 
(XS-S) M-L (XL-XXL)   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (106) 116 (126) cm 
Hel lengde: (55) 57 (59) cm 
Ermelengde: (46) cm, eller ønsket 
lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
TYNN ALPAKKAULL (65 % 
alpakka, 35 % ull, 50 gram = ca 
166 meter)  
  
Garnmengde: 
Rust 3355: (350) 400 (450) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 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 

Perlestrikk: 
1. pinne/omgang: *1 vrang, 1 
rett*, gjenta fra *-*. 
2. pinne/omgang: Strikk rett over 
vrang, vrang over rett.  
Gjenta 2. pinne/omgang. 
  
Mønster: 
Strikk 7 masker perlestrikk, *5 
masker glattstrikk, 7 masker 
perlestrikk*, gjenta fra *-*. 
 
Kantmaske strikkes hele tiden 
rett  
 
 
Bakstykke: 
Legg opp litt løst (129) 141 (153) 
masker på rundpinne nr 3½ og 
strikk 3 pinner vrangbord frem og 
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden) 
1 kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1 
kantmaske.    Strikk mønster 
innenfor 1 kantmaske i hver side til 
arbeidet måler (45) 47 (49) cm.  
Skråfell til skulder i begynnelsen 
av hver pinne i hver side 
(1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,3,3,3,4) 
1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,4,4 
(1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,4,4,5) 
masker, samtidig når det gjenstår 
3 fellinger felles de midterste (51) 
53 (55) maskene til nakke og hver 
del strikkes ferdig for seg. Fell 
videre mot nakke 1,1 maske, 
innenfor 1 kantmaske og arbeidet 
måler (55) 57 (59) cm.  
Fell rett av de resterende (6) 7 (8) 
maskene. Strikk den andre siden 
på samme måte, med speilvendt. 
Fell av. 
 
Venstre forstykke: 
Legg opp litt løst (65) 71 (77) 
masker på rundpinne nr 3½. Strikk 
3 pinner vrangbord frem og tilbake 
slik: (1. pinne = vrangsiden) 1 
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 
vrang*, gjenta fra *-*, slutt med 1 
kantmaske. 
Strikk mønster innenfor 1 
kantmaske i hver side, (slutt med 5 
masker glattstrikk, 3 masker 
perlestrikk, 1 kantmaske) slutt med 
2 masker glattstrikk, 1 kantmaske 
(slutt med 5 masker glattstrikk, 3 
masker perlestrikk, 1 kantmaske).  

Strikk med denne inndelingen til 
arbeidet måler (37) 39 (41) cm. 
Fell til V-hals slik:  
*Strikk til det gjenstår 6 masker, 2 
og 2 masker sammen som 
maskene viser, 1 rett, 1 
kantmaske. Strikk 1 pinne uten 
felling*, gjenta fra *-* i alt (2) 3 (4) 
ganger.  
*Strikk til det gjenstår 4 masker, 2 
masker sammen som maskene 
viser, 1 rett, 1 kantmaske. Strikk 1 
pinne uten felling*, gjenta fra *-* til 
i alt (24) 23 (22) ganger = (28) 29 
(30) masker felt i alt mot forkant. 
OBS! Skråfell til skulder ved 
samme lengde (ca (45) 47 (49) 
cm) og likt som bakstykke. Fell de 
resterende (6) 7 (8) masker.   
 
Høyre forstykke: 
Legg opp og strikk som venstre 
forstykke men speilvendt. 
Strikk mønster innenfor 1 
kantmaske i hver side. Begynn 
slik: (1 kantmaske, 3 masker 
perlestrikk, 5 masker glattstrikk) 1 
kantmaske, 2 masker glattstrikk (1 
kantmaske, 3 masker perlestrikk, 5 
masker glattstrikk).  
Fell til V-hals slik: *Strikk 1 
kantmaske, 1 rett, 2 og 2 masker 
sammen som maskene viser, 
strikk pinnen ut. Strikk 1 pinne 
uten felling*, gjenta fra *-* i alt (2) 
3 (4) ganger. *Strikk 1 kantmaske, 
1 rett, 2 masker sammen som 
maskene viser, strikk pinnen ut. 
Strikk 1 pinne uten felling*.  
Gjenta fra *-* til det er felt i alt (28) 
29 (30) masker ved forkanten. 
Skråfell til skulder ved samme 
lengde og likt som på bakstykke. 
 
Ermer: 
Legg opp litt løst (51) 57 (63) 
masker på rundpinne nr 3½. Strikk 
vrangbord frem og tilbake som på 
bakstykke. Strikk mønster 
innenfor 1 kantmaske i hver side, 
begynn slik: (3 masker glattstrikk) 
1 maske perlestrikk (4 masker 
perlestrikk). Strikk til arbeidet 
måler ca 10 cm. Strikk 1 
kantmaske, øk 1 maske, strikk til 
det gjenstår 1 maske, øk 1 maske, 
1 kantmaske. 
De økte maskene strikkes i 
mønster. Gjenta økningene hver 
2½. cm til i alt (79) 85 (91) masker. 
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Strikk til arbeidet måler 46 cm, 
eller ønsket lengde.  
Fell av slik at kanten ikke 
strammer.  
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Montering: 
Sy sammen forstykkene fra 
rettsiden med små attersting slik at 
sømrommet viser. Sømmen må 
ikke stramme. Sy sammen 
skuldrene kant i kant med skjulte 
sting. Sy i ermene. Sy erme og 
sidesøm i ett sammen fra rettsiden 
likt som midt foran.    
 
 
Nr 17 
 
Ella skjørt 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Livvidde: (64) 68 (74) 82 (92) 104 
cm 
Hel lengde: (43) 45 (47) 49 (51) 53 
cm, eller ønsket lengde 
Vidde nede: (204) 210 (216) 222 
(228) 234 cm 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
Støvet lilla 5042: (400) 400 (450) 
500 (550) 600 gram 
 
Tilbehør: 
5 cm bred elastikk i passe lengde 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 4½ 
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 
4½ = 10 cm 
 
 

Begynn i livet. 
Legg løst opp (128) 136 (148) 164 
(184) 208 masker på rundpinne nr 
4½. Strikk glattstrikk frem og 
tilbake til arbeidet måler 4½ cm. 
Fortsett med glattstrikk rundt til 
arbeidet måler 10 cm. 
Plukk opp 1 maske i hver maske 
langs oppleggskant på en 
hjelpepinne. 
Strikk brettekant ved å strikke 1 
maske fra rundpinne og 
tilsvarende maske fra hjelpepinne 
sammen omgangen rundt = (128) 
136 (148) 164 (184) 208 masker. 
Strikk 1 omgang glattstrikk, 
samtidig som det økes jevnt 
fordelt til (144) 156 (168) 180 
(204) 228 masker. 
Sett 12 merker jevnt fordelt med 
(12) 13 (14) 15 (17) 19 masker 
mellom hvert merke. 
Øk 1 maske etter hvert merke ved 
å ta opp tråden mellom to masker 
og strikk denne vridd rett = 12 
masker økt. 
Gjenta økningen hver (1½.) 1½. 
(vekselvis hver 1½. og 2.) 
vekselvis hver 1½. og 2. (2.) 2. cm 
i alt (22) 22 (22) 22 (21) 20 ganger 
= (408) 420 (432) 444 (456) 468 
masker. 
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 
(43) 45 (47) 49 (51) 53 cm. 
TIPS: Ønsker du skjørtet lenger 
enn oppgitt mål, fortsett til ønsket 
lengde og eventuelt øk litt flere 
ganger på samme måte som 
tidligere så ikke nederste del blir 
helt rett. 
Strikk 1 omgang vrang til 
brettekant. 
Strikk 3 cm glattstrikk. 
Fell løst av. 
 
Montering: 
Brett brettekanten mot vrangsiden 
og sy til med løse sting. 
Trekk elastikk i livet. 

Nr 18 
 
Teodor genser 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL-XXXL  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (85) 94 (104) 113 (122) 
132 cm   
Hel lengde: (68) 69 (71) 72 (74) 75 
cm 
Ermelengde: (50) 51 (52) 53 (54) 
55 cm, eller ønsket lengde 
 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 
% ull, 50 gram = ca 100 meter)  
 
Garnmengde: 
Oker 2035: (600) 650 (700) 700 
(750) 800 gram  
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 4½ 
og 5 
 
Strikkefasthet: 
17 masker og 36 omganger 
boblemønster på pinne nr 5 = 10 x 
10 cm 
 
Lang maske: 
Stikk høyre hånds pinne gjennom 
5. underliggende maske på 
venstre hånds pinne = første 
omgang med glattstrikk. Strikk 
masken rett, de 4 maskene over 
løses opp/rakner. 
 
Boblemønster:  
OBS! Første maske i mønsteret = 
første maske på for- og bakstykke 
og ermene. 
1. - 5. omgang: Strikk glattstrikk. 
6. omgang: Strikk *1 lang maske, 
3 rett*, gjenta fra *-* omgangen 
rundt. 
7. - 11. omgang: Strikk glattstrikk. 
12. omgang: Strikk 2 rett, *1 lang 
maske, 3 rett*, gjenta fra *-*, slutt 
med 1 lang maske og 1 rett. 
Gjenta 1. – 12. omgang. 
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For- og bakstykke: 
Legg opp (144) 160 (176) 192 
(208) 224 masker på rundpinne nr 
4½, og strikk 8 cm vrangbord rundt 
2 rett, 2 vrang.  
Sett et merke rundt 1 maske i hver 
side med (72) 80 (88) 96 (104) 112 
masker til forstykke og (70) 78 (86) 
94 (102) 110 masker til bakstykke.  
Skift til rundpinne nr 5, og strikk 
boblemønster til arbeidet måler ca 
(49) 49 (50) 50 (50) 51 cm, slutt 
med 6. eller 12. omgang i 
mønsteret. 
Fell på neste omgang 15 masker i 
hver side til ermehull (= 
merkemaske og 7 masker på hver 
side). 
Legg arbeidet til side og strikk 
ermer. 
 
Ermer:  
Legg opp (32) 36 (36) 40 (40) 40 
masker på strømpepinne nr 4½. 
Strikk 8 cm vrangbord rundt 2 rett, 
2 vrang. 
Sett et merke rundt første maske. 
Skift til strømpepinne nr 5. 
Strikk boblemønster, samtidig 
når arbeidet måler 10 cm, økes det 
1 maske på hver side av merke 
ved å ta opp tråden mellom 2 
masker og strikk den vridd rett. 
Gjenta økningene hver (2½.) 2½.  
(2½.) 2½. (2.) 2. cm til i alt (64) 68 
(68) 72 (80) 80 masker, de nye 
maskene strikkes i boblemønster 
etter hvert. 
Strikk til erme måler (50) 51 (52) 53 
(54) 55 cm, eller ønsket lengde og 
slutt med samme omgang i 
mønsteret som på for- og 
bakstykke.  
Fell 15 masker midt under erme. 
Legg arbeidet til side og strikk et 
erme til på samme måte. 
 

Raglanfelling:  
Sett ermene inn på for- og 
bakstykke på rundpinne nr 5.  
Omgangen begynner ved en 
sammenføyning på bakstykke. 
Strikk 1 omgang boblemønster, 
samtidig som det felles 2 masker i 
hver sammenføyning ved å ta 1 
maske løs av, 2 rett sammen, trekk 
den løse masken over = (204) 228 
(244) 268 (300) 316 masker. 
Mønsteret blir speilvendt mot hver 
sammenføyning. 
Sett et merke rundt 4 masker i hver 
sammenføyning = merkemasker. 
Merkemaskene strikkes hele tiden i 
vrangbord slik: 1 rett, 2 vrang, 1 
rett, de øvrige maskene strikkes i 
boblemønster.  
Strikk 4 omganger med denne 
inndeling.  
Fell til raglan ved hver 
sammenføyning ved å strikke 2 rett 
sammen før merkemaskene, strikk 
4 merkemasker i vrangbord, ta 1 
maske løs av, 1 rett, trekk den løse 
masken over = 8 masker felt.  
Gjenta fellingene hver 4. omgang 
ytterligere (8) 8 (9) 10 (10) 10 
ganger = (132) 156 (164) 180 (212) 
228 masker. 
Fell deretter annenhver omgang (2) 
4 (4) 5 (8) 9 ganger = (116) 124 
(132) 140 (148) 156 masker.  
Sett de midterste (10) 12 (14) 16 
(18) 20 maskene på forstykke på 
en hjelpepinne til hals. Strikk frem 
og tilbake, pinnen begynner ved 
halsen. 
Fell ytterligere 2 masker i 
begynnelsen på hver pinne til hals, 
samtidig som det felles til raglan 
annenhver pinne ytterligere 4 
ganger = 8 masker felt mot hals i 
hver side, likt for alle størrelser. 
La de resterende maskene være 
på pinnen til hals. 

Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Begynn ved skulder, ta med 
maskene på hjelpepinne og strikk 
opp 1 maske i hver maske/pinne, 
men hopp over hver 4. 
maske/pinne på pinne nr 4½. 
Strikk 1 omgang rett, samtidig 
som masketallet reguleres til ca 
(88) 92 (92) 96 (100) 100 masker.  
Masketallet må være delelig med 
4. 
Strikk 6 cm vrangbord rundt 2 rett, 
2 vrang. 
Fell løst av i vrangbord.  
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