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STØRRELSE:
(XS-S) M (L) XL (XXL) XXXL

PLAGGETS MÅL:
Overvidde: (88) 99 (105) 115 (121) 126 
cm
Hel lengde: (57) 58 (59) 60 (61) 62 
cm
Alle mål gjelder ferdige plagg, kropps-
mål + bevegelsesvidde. Disse mål er 
beregnet etter oppgitt strikkefasthet.

GARN:
TYNN LINE (53 % bomull, 33 % 
viskose, 14 % lin, 50 gram = ca 220 
meter)

GARNMENGDE:
Pudder rosa 3511: (150) 200 (200) 
200 (250) 250 gram

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:
22 masker og 38 pinner mønster på 
pinne nr 3 = 10 cm

Kantmasker strikkes hele tiden rett

FOR- OG BAKSTYKKE:
Legg opp (194) 218 (230) 254 (266) 
278 masker på rundpinne nr 3, og 
strikk 1 omgang vrang.
Sett et merke i hver side med (97) 
109 (115) 127 (133) 139 masker til 
hver del. Begynn ved pil i hver side 
og strikk diagram rundt til arbeidet 
måler 36 cm.
Del arbeidet i sidene og strikk hver 
del ferdig for seg.

BAKSTYKKE:
= (97) 109 (115) 127 (133) 139 masker.
Strikk diagram frem og tilbake, 
samtidig som det legges opp 5,5,6 

nye masker i slutten på hver pinne, 
likt i begge sider til ermer = (129) 141 
(147) 159 (165) 171 masker.
De nye m strikkes i diagram etter 
hvert som det er nok masker til helt 
mønster, de øvrige maskene strikkes 
i glattstrikk. 
Sett et merke midt på arbeidet.
Strikk (17) 18 (19) 20 (21) 22 cm 
diagram innenfor 2 kantmasker i 
hver side, målt fra merke, og slutt 
med helt mønster eller eventuelt 
noen pinner glattstrikk.
Strikk videre glattstrikk og skråfell til 
skulder på hver pinne fra ermesiden 
(10,10,11,11) 11,12,12,12 (12,12,12,13) 
13,13,14,14 (14,14,14,14) 14,14,15,15 
masker = (42) 47 (49) 54 (56) 58 
masker felt i hver side. 
Fell løst av de resterende (45) 47 
(49) 51 (53) 55 maskene til nakke.

FORSTYKKE:
= (97) 109 (115) 127 (133) 139 masker.
Strikk og øk til erme som bakstykke 
til arbeidet måler (49) 50 (51) 52 
(53) 54 cm.
Fell de midterste (15) 17 (19) 21 (23) 
25 maskene til hals, og strikk hver 
side ferdig for seg. 
Fell videre mot hals annenhver pinne 
5,4,3,2,1 masker, og stråfell til skulder 
ved samme lengde og likt som på 
bakstykke.

MONTERING:
Sy sammen skuldrene.
Sy sammen under ermene.

HALSKANT: 
Strikk opp ca 13 masker pr 10 cm på 
rundpinne nr 3 rundt halsen i alt ca 
(136) 140 (144) 148 (152) 156 masker. 
Strikk 6 omganger rett.
Fell løst av med rette masker.
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  Rett på rettsiden, vrang på vrangsiden

  Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden,
  og slipp ned det ene kastet

  Kast

  2 rett sammen

  2 vridd rett sammen

  3 rett sammen

  Ta 1 maske løs av, 2 rett sammen,
  trekk den løse masken over

  2 kast




