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DESIGN 

Trine Lise Høyseth

GARN

NATURAL LANOLIN WOOL 100 % ren ny ull,

50 gram = ca 100 meter

STØRRELSER 

S (M-L) XL (XXL)

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 87 (102) 116 (131) cm

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

Ermelengde ca 47 cm i alle størrelser

GARNFORBRUK

Farge 1 9 (10) 12 (13) nøster

Farge 2 4 (5) 5 (6) nøster

FARGER

Farge 1 Natur 1401

Farge 2 Lys denim 1433

NB! Vi har oppdatert garnet i denne oppskriften da garnet 

har gått ut av produksjon. Derfor kan fargene avvike noe 

fra bildet.

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

Hjelpep

TILBEHØR 

1 glidelås i passende lengde

STRIKKEFASTHET 

22 m glattstrikk / mønsterstrikk på p nr 4 = 10 cm

  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 189 (221) 253 (285) m med farge 2 på rundp 

nr 3,5. Strikk vrangbord fram og tilbake med 1 r, 1 vr og 1 

kantm i hver side slik: 3 p farge 2, 2 p farge 1, 2 p farge 2, 

deretter farge 1 til arbeidet måler 7 cm. Skift til rundp nr 4. 

Strikk 1 p r fra retten og legg opp 3 nye m (som ikke inngår i 

videre m-tall) på slutten av p (disse 3 m + 1 m i hver side av 

dem = klippem som ikke inngår i mønster.) Strikk mønster 

etter diagram A til arbeidet måler ca 36 (37) 38 (39) cm, slutt 

etter et helt mønster.

Fell av de midterste 3 klippem og fortsett med farge 1 og 

mønster etter diagram B fram og tilbake med 1 kantm i hver side.

NB! Pass på at fletteomgangene kommer på rettsiden. Når 

arbeidet måler ca 38 (39) 40 (41) cm (pass på at dette ikke er 

en fletteomgang), strikkes neste p slik: 43 (51) 59 (67) m som 

før (= ene forstykket), fell av 7 m til ermehull, strikk 89 (105) 

121 (137) m som før (= bakstykket), fell av 7 m til ermehull og 

strikk 43 (51) 59 (67) m som før (= andre forstykket). Strikk 

hver del ferdig for seg.
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HØYRE FORSTYKKET

= 43 (51) 59 (67) m.

Strikk mønster som før og fell til ermehull i siden på hver 

2. p 2,1,1 (3,2,2,1,1,1,1) 3,3,2,2,2,1,1,1 (3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1) m 

= 39 (40) 44 (45) m. Når arbeidet måler 51 (53) 55 (57) cm, 

felles det til halsen på hver 2. p 8,3,2,1,1,1 m 

(likt alle størrelser) = 23 (24) 28 (29) skulderm. Strikk til 

arbeidet måler 58 (60) 62 (64).

Fell av.

VENSTRE FORSTYKKET

= 43 (51) 59 (67) m.

Strikk som høyre, men speilvendt.

BAKSTYKKET

= 89 (105) 121 (137) m.

Strikk mønster videre og fell til ermehull i hver side som på 

forstykket = 81 (83) 91 (93) m. Strikk til arbeidet måler 

56 (58) 60 (62) cm. Fell av de midterste 29 m (likt alle 

størrelser) til nakken og strikk hver side ferdig for seg. 

Fell videre til nakken på hver 2. p 2,1 m = 23 (24) 28 (29) m. 

Fell av når arbeidet måler ca 58 (60) 62 (64) cm. NB! Fell på 

samme p i mønsteret som på forstykket. Strikk den andre 

siden på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Det strikkes 2 rullekanter nederst på ermene.

Første rullekant: Legg opp 48 (48) 52 (56) m med farge 2 på 

strømpep nr 3,5 og strikk 8 omganger glattstrikk rundt. 

Legg arbeidet til side.

Andre rullekant: Legg opp 48 (48) 52 (56) m med farge 2 på 

strømpep nr 3,5 og strikk 4 omganger glattstrikk rundt.

Trekk den andre rullekanten over den første og strikk 1 m fra 

hver del r sammen. Fortsett rundt med vrangbord 1 r, 1 vr slik: 

1 omgang farge 2, 2 omganger farge 1, 2 omganger farge 2, 

deretter farge 1 til arbeidet måler 8 cm fra første rullekant.

Skift til strømpep nr 4 og sett et merke rundt første m 

(= merkem midt under ermet). Fortsett med mønster etter 

diagram A. Tell ut slik at m markert med en pil, kommer midt 

på ermet.

Samtidig når arbeidet måler 9 cm, økes det 1 m på hver side 

av merkem. De økte m strikkes fortløpende inn i mønsteret.

Gjenta økningene på hver 2. cm 15 (17) 17 (17) ganger til 

= 80 (84) 88 (92) m. Når arbeidet måler ca 45 cm 

(slutt etter et helt mønster), fortsettes det med farge 1 og 

mønster etter diagram B. Når arbeidet måler 47 cm, felles 

det 7 m midt under ermet (= merkem + 3 m på hver side 

av denne). Arbeidet strikkes ferdig fram og tilbake. Fell til 

ermetopp i hver side på hver 2. p 3,2 m, deretter 1 m til 

arbeidet måler 54 (55) 56 (57) cm, videre felles det 2,3 m, 

og de resterende m felles av.

Ermet måler ca 57 (58) 59 (60) cm i alt.

Strikk et erme til.

MONTERING

Sy 2 tette maskinsømmer på hver side av midterste 

klippemaske og klipp opp. Sy sammen på skuldrene.

HALS

Strikk opp ca 91 til 101 m rundt halsen med farge 1 på rundp 

nr 3,5 (m-tallet må være oddetall).

Strikk vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen) 1 kantm, 

*1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* og slutt med 1 vr og 1 kantm.

Når det er strikket 6 cm, strikkes det 2 p farge 2, 2 p farge 1 

og 2 p farge 2, slutt med 7 p glattstrikk i farge 2 til rullekant. 

Fell av passe løst.

HØYRE FORKANT

Bruk farge 2 og rundp nr 3,5. Strikk opp 1 m i hver p, men 

hopp over ca hver 4. p langs høyre forstykke og helt opp til 

der rullekanten begynner i halsen. Strikk 3 p vrangbord fram 

og tilbake med 1 r, 1 vr. Fell av.

VENSTRE FORKANT

Strikk som høyre.

MONTERING

Sy i ermene, pass på at midten av ermet møter 

skuldersømmen.

Sy i glidelåsen.

Belegg: Legg opp 4 m med farge 1 og strikk glattstrikk fram 

og tilbake til belegget er langt nok til å dekke hele glidelåsen.

Fell av. Strikk et belegg til på samme

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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  Farge 1: R fra retten, vr fra vrangen
  Farge 1: Vr fra retten, r fra vrangen
  Farge 2: R
  Farge 1: 1 kast
  Farge 1: Ta 1 m løs av p, strikk 2 r 
  trekk den løse m over de 2 r


