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DESIGN 

Anne-Kirsti Espenes

GARN 

MERINO 22 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 125 meter

STØRRELSER 

2 (4) 6 år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 62 (67) 73 cm

Hel lengde ca 38 (42) 46 cm

Ermelengde ca 24 (28) 33 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 3 (4) 5 nøster

Farge 2 1 nøste alle størrelser

Farge 3 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Grå melert 2002

Farge 2 Natur 2021

Farge 3 Aquagrønn 2015

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Liten og stor rundp og strømpep nr 3,5 og 4

STRIKKEFASTHET 

22 m ensfarget glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA FORTE CLASSIC, LERKE,

NATURAL LANOLIN WOOL

  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.

FINN 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.

FORKORTELSER

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

BOLEN

Legg opp 136 (148) 160 m med farge 1 på rundp nr 3,5 og 

strikk rundt vrangbord med 1 r, 1vr til arbeidet måler 4 (4,5) 5 cm.

Skift til p nr 4 og strikk glattstrikk. Når arbeidet måler 

23 (26,5) 30 cm, strikkes mønster etter diagram A. Begynn 

ved det første merket for valgt størrelse, strikk som angitt og 

avslutt ved det andre merket for valgt størrelse = forstykket. 

Gjør alt dette en gang til slik at for – og bakstykket blir 

likedan. Fortsett slik til hele mønster A er strikket. Sett et 

merke i m nr. 1 (1) 1 (1) og m nr 69 (75) 81 på omgangen = 

sidem.

Skift til farge 1 og strikk ensfarget glattstrikk rundt. Når det er 

strikket 3 omganger etter mønster A, settes de midterste 

15 (17) 19 m på forstykket settes på en tråd. Strikk videre fram 

og tilbake og fell til halsen hver 2. p i hver side 2,1,1,1 m.

Fortsett uten fellinger, men samtidig, når arbeidet måler

36 (40) 44 cm, settes de midterste 19 (21) 23 m settes på en 

tråd. Strikk videre hver side for seg og fell til nakken på hver 

2. p 2,1 m. Strikk til arbeidet måler 38 (42) 46 cm. Fell av de 

siste 43 (47) 51 m.
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ERMENE

Legg opp 34 (38) 42 m med grå melet på strømpep nr 3,5 og 

strikk rundt 4 (4,5) 5 cm vrangbord med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 4. Strikk glattstrikk og øk på 1. omgang 3 m jevnt 

fordelt. Videre økes 2 m midt under ermet hver 2. (2,5) 3. 

cm 9 (9) 9 ganger = 55 (59) 63 m. NB! Samtidig, når ermet 

måler 18 (22) 27 cm, strikkes mønster etter diagram B. Tell ut 

slik at «midten» på diagrammet kommer midt oppå ermet.

Strikk 1 ekstra omgang med natur etter at mønster B er ferdig.

Skift til farge 1 og strikk fram og tilbake 1,5 cm glattstrikk med 

vrangen ut, til belegg. Øk 1 m i begynnelsen av hver p slik at 

sidene blir skrå.

Fell av litt løst.

MONTERING

Merk av ermevidden i hver side. Sy en dobbel maskinsøm 

rundt merkingen og klipp opp mellom sømmene.

Sy eller mask sammen på skuldrene.

Sy ermene i genseren. Brett beleggene over klippekantene 

og sy til med løse sting uten at det vises på retten.

HALSKANT

Bruk farge 1 og rundp nr 3,5. Begynn ved den ene 

skuldersømmen, legg tråden under kanten, strikk opp ca 4 

m pr 2 cm der det ble felt til halsen og strikk med m som ble 

satt på en tråd foran og bak. Antall m skal være delelig med 

2. Strikk vrangbord rundt med 1 r, 1 vr ca 2,5 (2,5) 3 cm.

Fell av med r og vr m.

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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