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DESIGN 

Hrönn Jónsdóttir

GARN

MYK PÅFUGL 73 % mohair, 22 % ull, 5 % polyamid, 

50 gram = 90 meter

STØRRELSER

S (M) L (XL) XXL 

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 91 (99) 107 (117) 129 cm 

Hel lengde ca 55 (57) 59 (61) 63 cm 

Ermelengde ca 51 (51) 51 (51) 52 cm 

GARNFORBRUK 

7 (8) 8 (9) 10 nøster

FARGE

Pink 7946

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 5,5 og 7

TILBEHØR

10 knapper

STRIKKEFASTHET

12 m glattstrikk på p nr 7 = 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

FOR- OG BAKSTYKKET 

Legg opp 116 (126) 136 (146) 161 m på rundp nr 5,5. 

Strikk fram og tilbake slik: 

1. p: (vrangen) Strikk 7 vr, 2 vridd vr, *3 r, 2 vridd vr*, gjenta fra 

*-* til det gjenstår 7 m, 7 vr. 

2. p: Strikk 7 r, 2 vridd r, *3 vr, 2 vridd r*, gjenta fra *-* til det 

gjenstår 7 m, strikk 7 r. 

Gjenta 1.- 2. p 3 ganger til, samtidig som det på 4. p strikkes 

2 knapphull i høyre forkant slik (retten): Strikk 1 r, *1 r løs av, 

1 r, trekk den løse m over, 1 kast, 2 r, 1 kast, 2 r sammen, strikk 

som før ut p.

Skift til p nr 7, og strikk 1 p vr fra vrangen, samtidig som 

m-tallet reguleres til 117 (125) 137 (147) 161 m. Sett et merke i 

hver side med = 55 (59) 65 (71) 77 m til bakstykket og 31 (33) 

36 (38) 42 m til hvert forstykke. 

Strikk videre i glattstrikk. Strikk til arbeidet måler 7 (7) 7 (8) 8 cm. 

Lag knapphull i høyre forkant på samme måte som før. 

Videre gjentas knapphullene på hver 5,5. (5,5.) 5,5. (6.) 6. cm 

til det er i alt 9 knapphull i høyden. Samtidig, når arbeidet 

måler 34 (35) 36 (37) 38 cm, deles arbeidet ved sidemerkene 

og hver del strikkes ferdig for seg. 
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For oppskrift på Gally genser se DG 451-06

BAKSTYKKET

= 55 (59) 65 (71) 77 m. 

Strikk glattstrikk fram og tilbake, og fell til ermehull i 

begynnelsen av hver p 3,2,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,2,1) 3,3,2,1,1 

m i hver side = 43 (45) 51 (55) 57 m. Strikk videre til arbeidet 

måler 52 (54) 56 (58) 60 cm. 

Skrå skuldrene ved å felle av i begynnelsen av hver p 4,3,2 

(4,3,3) 4,4,4 (5,4,4) 5,4,4 m i hver side.

NB! Når arbeidet måler 53 (55) 57 (59) 61 cm, felles de 

midterste 21 (21) 23 (25) 27 m av til nakke, og hver side 

strikkes ferdig for seg. Fell videre til nakken på hver 2. p 1,1 m. 

Når alle nakke- og skulderfellinger er ferdige, har alle m blitt 

felt av. Strikk den andre siden på samme måte 

HØYRE FORSTYKKE 

= 31 (33) 36 (38) 42 m. 

Strikk fram og tilbake og fell til ermehull på hver 2. p 3,2,1 

(3,2,1,1) 3,2,1,1 (3,2,2,1) 3,3,2,1,1 m i ermehullssiden 

= 25 (26) 29 (30) 32 m. Strikk videre til arbeidet måler 49 (51) 

54 (55) 57 cm.

NB! Husk knapphull som før. Sett de ytterste 7 m ved 

forkanten på en maskeholder. Fell av til halsen på hver 2. p 

3,3,2,1 (3,3,2,1) 4,3,2,1 (4,3,2,1) 6,3,2,1 m. 

NB! Når arbeidet måler 52 (54) 56 (58) 60 cm, skrås 

skulderen ved å felle av fra ermehullsiden på hver 2. p 4,3,2 

(4,3,3) 4,4,4 (5,4,4) 5,4,4 m. Når alle hals- og skulderfellinger 

er ferdige, har alle m blitt felt av. Strikk venstre forstykke på 

samme måte, men uten knapphull. 

ERMENE 

Legg opp 20 (20) 25 (25) 30 m på strømpep nr 5,5, og strikk 

10 cm vrangbord rundt med 2 vridd r, 3 vr. 

Skift til p nr 7, og strikk videre i glattstrikk. Samtidig økes 

16 (18) 15 (17) 16 m jevnt fordelt på 1. omgang (= 36 (38) 40 

(42) 46 m), og 14 (14) 12 (14) 12 m jevnt fordelt på 3. omgang 

= 50 (52) 52 (56) 58 m.

Strikk videre i glattstrikk. Når arbeidet måler 51 (51) 51 (51) 52 

cm, felles 4 (4) 4 (6) 6 m av midt under ermet. 

Strikk ermetoppen ferdig fram og tilbake. Fell videre i 

begynnelsen av hver p 1,1 (1,1,1) 1,1,1 (2,1,1) 2,1,1,1 m i hver 

side = 42 m. Strikk videre uten fellinger til ermetoppen måler 

16 (17) 18 (19) 20 cm. Slutt med en p fra vrangen.

Avslutt ermetoppen slik: 

1. p: Fell av 2 m, strikk 1 r, *sett 3 m på en p foran arbeidet og 

strikk 1. m fra den fremre p r sammen med 1. m fra den bakre 

p 3 ganger (alle m fra den fremre p er strikket). Sett 3 m på en 

p bak arbeidet og strikk 1. m fra den fremre p r sammen med 

1. m fra den bakre p 3 ganger*, gjenta fra *-* to ganger til, 

strikk 3 r = 22 m. 

2. p: Fell av 2 m, strikk vr ut p. 

3. p: Fell av 1 m, flytt m på høyre p tilbake til venstre p. 

*Ta 2 m løse av p (som om de skulle strikkes r sammen), 1 r, 

trekk de løse m over*, gjenta fra *-* 5 ganger til, 1 r = 7 m. 

4. p: Fell av 2 m, strikk vr ut p = 5 m. Fell av.

MONTERING 

Sy sammen på skuldrene, og sy i ermene. 

HALSKANT 

Sett m fra maskeholderne på rundp nr 5,5 og strikk opp ca 6 

m pr 5 cm langs halsen. M-tallet må gå opp i 5 + 1. 

Strikk videre slik: 

1. p (vrangen): 7 vr, 2 vridd vr, *3 r, 2 vridd vr*, gjenta fra *-* til 

det gjenstår 7 m, 7 vr. 

2. p: 7 r, 2 vridd r, *3 vr, 2 vridd r*, gjenta fra *-* til det gjenstår 

7 m, 7 r. Gjenta 1.- 2. p. På 4. p i halskanten lages de siste 

knapphullene i høyre forkant, på samme måte som nederst 

på forstykket. Strikk videre til halskanten måler 3 cm. Fell av. 

Brett de ytterste 3 m ved hver forkant mot vrangen og sy til 

med løse sting. Damp lett over forkantene, og sy eventuelt 

tungesting rundt knapphullene.

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

TUNGESTING - SIRKEL


