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FOTO OG REPRO: NILS SKOGSTRØM

DESIGN 

Olaug Kleppe

GARN

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

50 gram = ca. 90 meter

STØRRELSER 

(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

PLAGGETS MÅL

Overvidde (93) 100 (107) 113 (120) 127 (133) cm

Lengde midt foran før halskant: (60) 62 (64) 66 (68) 

70 (72) cm

Ermelengde (43) 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm

GARNFORBRUK

(250) 300 (350) 400 (450) 500 (550) g

FARGE

Rosa 4612

PINNEFORSLAG 

Rundp og strømpep nr 7 + liten rundp nr 6 til halskanten

STRIKKEFASTHET 

12 m x 15 omg mønster = 10 x 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
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MØNSTER

1. omg: * 1 r, 1 vr *, gjenta fra * til *

2. omg: r

OBS! Arb vrenges/snues til slutt, slik at mønsteret på innsiden

kommer på utsiden, som genseren på bildet.

FOR- OG BAKSTYKKE

Legg opp (litt stramt) med dobbelt garn på rundp nr. 7 

(112) 120 (128) 136 (144) 152 (160) m. Fortsett med enkelt 

garn og strikk MØNSTER rundt. Når arb måler (47) 48 (48) 49 

(50) 50 (51) cm deles det inn i for- og bakstykke: Strikk (49) 53 

(57) 61 (65) 69 (73) m, fell av de neste 7 m = bakstykket, strikk 

(49) 53 (57) 61 (65) 69 (73) m = forstykket, fell av de neste 7 

m. Legg arb til side og strikk ermene.

ERMER

Legg opp (litt stramt) med dobbelt garn på strømpep nr. 7 

(28) 28 (30) 30 (32) 32 (32) m. Fortsett med enkelt garn og 

strikk mønster rundt samtidig som det økes 1 m på hver side 

av 1 vr midtm midt under ermet ca hver (7) 6 (6) 5,5 

(5,5) 5 (4,5) cm (5) 6 (6) 7 (7) 8 (9) ganger = (38) 40 (42) 44 

(46) 48 (50) m.

Når ermet måler oppgitt lengde, felles (på samme 

mønsteromg som på for- og bakstykke) midtm + 3 m på hver 

side av denne av = 7 m midt under ermet = (31) 33 (35) 37 

(41) 43 m igjen.

Strikk et erme til på samme måte.

RAGLANFELLING

Sett alle delene inn på en rundp i denne rekkefølgen: 

Bakstykket, ene ermet, forstykket, andre erme = i alt 

(160) 172 (184) 196 (208) 220 (232) m. Strikk 1 omg 

MØNSTER over alle m samtidig som det strikkes 2 m r 

sammen i alle 4 sammenføyningene (= 1 m fra erme + 

1 m fra for-/ bakstykke. Disse 4 m er midtm for videre 

raglanfelling. Fortsett rundt med Mønster over alle m unntatt 

de 4 midtm som hele tiden strikkes r og fell raglan annen 

hver omg ved å strikke 2 m vridd r sammen før midtm og 2 r 

sammen etter = 8 m felt på omg. Fell i alt (10) 11 (12) 13 (14) 

15 (16) ganger. Fell så for halsen de midterste (9) 9 (11) 11 (13) 

13 (13) m på forstykket.

Strikk fram til trådskiftet og klipp av tråden.

Beg midt foran. Fortsett med MØNSTER fram og tilbake og 

fell videre for halsen i beg av hver p (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) 

3,2,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) m i hver side samtidig som 

raglanfellingene fortsetter som før.

HALSKANT

Vreng/snu arb. Sett de resterende m over på p nr. 6. Strikk r 

over disse m og strikk opp videre rundt halsen ca 6 m pr 5 

cm, masketallet må være delelig med 2 m = 1 omg r. Fortsett 

rundt med 1 r, 1 vr til halskanten måler ca (4) 4 (4) 4,5 

(4,5) 4,5 (4,5) cm. Fell passe løst av med r og vr m.

MONTERING

Sy sammen under ermene.

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


