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ELSA GENSER LYS GRÅ

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 

CORTINA SOFT 100 % ren ny ull, 

50 gram = ca 55 meter

DESIGN Kari Haugen

STØRRELSER S (M) L (XL) XXL

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 98 (106) 114 (124) 134 cm

Hel lengde ca 58 (60) 62 (64) 66 cm

Ermelengde ca 45 cm, likt alle størrelser

GARNFORBRUK 12 (13) 15 (16) 17 nøster

FARGE Lys grå melert 703

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 7 og 8

STRIKKEFASTHET

12 m glattstrikk på p nr 8 = 10 cm

17 m mønster etter diagram A på p nr 8 = 9 cm

Slik finner du riktig størrelse:

1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2. Sammenlign målene med oppskriften.

3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

eller kortere ved behov.

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

FORKORTELSER  

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

Oppskrift utarbeidet av Anne-Kirsti Espenes

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

MODELL | 281-03

BOLEN

Legg opp 134 (142) 152 (164) 176 m på rundp nr 7.

Strikk 10 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. 

Sett et merke i hver side med 75 (79) 85 (91) 97 m til 

forstykket og 59 (63) 67 (73) 79 m til bakstykket. NB! Den 

midterste m på forstykket skal være en vr i vrangborden. 

Skift til p nr 8, og strikk videre med denne inndelingen, 

samtidig som det på 1. omgang økes 0 (1) 1 (1) 1 m på 

bakstykket: Strikk 15 (17) 20 (23) 26 m glattstrikk, 45 m 

mønster etter diagram A, 15 (17) 20 (23) 26 m glattstrikk 

(= forstykket), og videre 59 (64) 68 (74) 80 m glattstrikk 

(= bakstykket). 

Når arbeidet måler 33 (34) 35 (36) 37 cm, deles det til 

for- og bakstykke.
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BAKSTYKKET

= 59 (64) 68 (74) 80 m

Strikk glattstrikk fram og tilbake. Når arbeidet måler 52 (54) 

56 (58) 60 cm, skrås skuldrene slik: Strikk til 3 (3) 3 (4) 4 m 

gjenstår på den ene siden. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 3 (3) 

3 (4) 4 m gjenstår på den andre siden. Snu, ta 1. m løs av, og 

strikk til 6 (6) 7 (8) 8 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av, og strikk 

til 6 (6) 7 (8) 8 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 9 (9) 

11 (12) 12 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 9 (9) 11 (12) 

12 m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 12 (13) 15 (16) 17 

m gjenstår. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 12 (13) 15 (16) 17 m 

gjenstår. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 15 (17) 19 (20) 22 m 

gjenstår. Snu, ta 1. m løs av, og strikk til 15 (17) 19 (20) 22 m 

gjenstår. Snu og strikk ut p.

Fell av de første 19 (21) 23 (25) 27 m, og strikk ut p.

Fell av de første 19 (21) 23 (25) 27 m. Sett de resterende 

21 (22) 22 (24) 26 m på en maskeholder til nakke.

FORSTYKKET

= 75 (79) 85 (91) 97 m.

Fortsett med mønster og glattstrikk. Når arbeidet måler 

52 (54) 56 (58) 60 cm, settes de midterste 21 m på en 

maskeholder til hals = 27 (29) 32 (35) 38 m til hver skulder. 

Strikk hver side for seg slik: Skrå skulderen som på bakstykket, 

samtidig som det felles videre til halsen på hver 2. p 3,2,2,1 

(3,2,2,1) 3,2,2,1,1 (3,2,2,2,1) 3,3,2,2,1 m = 19 (21) 23 (25) 27 m.

Strikk 1 p glattstrikk. Fell av.

ERMENE

Legg opp 28 (30) 32 (34) 34 m på strømpep nr 7.

Strikk 10 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr, samtidig 

som det på siste omgang økes 1 m = 29 (31) 33 (35) 35 m. 

Sett et merke rundt 17 m midt på omgangen. 

NB! De midterste m skal være en vr m i vrangborden.

Skift til p nr 8, og strikk første omgang slik: Strikk 6 (7) 8 (9) 9 

m glattstrikk, 17 m mønster etter diagram A og 6 (7) 8 (9) 9 m 

glattstrikk. Sett et merke mellom første og siste m på 

omgangen. 

Fortsett med glattstrikk og 17 m mønster, men på 2. omgang 

økes 5 (6) 7 (8) 8 m jevnt fordelt på hver side av merket, i 

feltene med glattstrikk = 39 (43) 47 (51) 51 m. 

På 3. omgang økes 6 (5) 4 (3) 4 m jevnt fordelt på hver side 

= 51 (53) 55 (57) 59 m. Øk ved å løfte tråden mellom 2 m og 

strikke den vridd r.

Strikk til ermet måler 45 cm.

Videre strikkes fram og tilbake, samtidig som det felles 4 m 

i begynnelsen av hver p 3 (2) 1 (0) 0 ganger i hver side, 

og deretter 5 m i begynnelsen av hver p 1 (2) 3 (4) 4 ganger i 

hver side = 17 (17) 17 (17) 19 m.

Fell av.

Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING

Sy sammen på skuldrene.

Sy i ermene. Pass på at midten av ermet møter 

skuldersømmen.

HALS

Sy sammen på skuldrene.

Begynn på den ene skulderen. Bruk rundp nr 7. Strikk opp 2-3 

m pr 2 cm langs halsfellingen, og strikk med m som ble satt 

på maskeholdere. M-tallet skal være et partall. 

NB! De 17 midterste m på forstykket skal fortsatt strikkes i 

mønster, de øvrige m strikkes i vrangbordstrikk med 1 vridd r, 

1 vr.

Strikk til halsen måler 7 cm. Fell av. 

DIAGRAM  
Midt på ermet

Strikkes 3 ganger
på forstykket

Gjenta

Begynn

  Vridd r på retten, vridd vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 6 m på hjelpep bak arbeidet,
  strikk 6 m (= 1 vridd r, 1 vr, 1 vridd r, 1 vr, 1 vridd r, 1 vr)
  strikk m fra hjepep (= 1 vridd r, 1 vr, 1 vridd r, 1 vr, 1 vridd r, 1 vr)
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Garn brukt 
i denne oppskriften

Prøv den i hvit | GG281-04

CORTINA SOFT er et tykt, ubehandlet 

garn i ren, ny ull. Garnet egner seg til 

tykke gensere, islendere, jakker, kofter, 

kåper, oversized gensere og alt av tilbe-

hør. Tykkelsen gir flott og trendy struktur 

enten du strikker eller hekler plagg eller 

lager ting til huset. Cortina Soft er supert 

til interiørstrikk og fine pledd, og du s

trikker eller hekler tøffe puter på en kveld. 

Garnet egner seg svært godt til toving, og 

er ypperlig til tovede tøfler, kurver, puter 

og sitteunderlag. 

Tips! Cortina Soft kan toves. 

NB! Husk at bleket, hvitt garn IKKE kan 

toves. Naturhvitt er ikke bleket.

NB! Strikkefastheten som er oppgitt på 

banderolen, er kun veiledende. Husk at 

du alltid skal følge strikkefastheten som 

er oppgitt i oppskriften.

CORTINA
SOFT
100 % ren ny ull 

Produsert av ITPGroup

50 gram =  ca 55 meter

810
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• Ullvugge 30 °C 
• Vrenges før vask
• Vaskes separat
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel
• Tørkes flatt

30°C

ULLVUGGE
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er Nordens største merkevarehus, 

grossist og produsent av kvalitetsgarn, strikkedesign og 

accessoirer til faghandel og kjedebutikker.

houseofyarn.no
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