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DESIGN 

Brit Frafjord Ørstavik

GARN 

SOFT MERINO 100 % ekstra fin merinoull, 

50 gram = ca 187 meter

STØRRELSER

6 (12) mnd 2 (4) år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 52 (56) 59 (62) cm

Hel lengde ca 30 (33) 38 (42) cm

Ermelengde ca 17 (19) 24 (27) cm

GARNFORBRUK

Genser

Farge 1 3 (4) 4 (5) nøster

Sokker

Farge 2 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Sand 3006

Farge 2 Brun melert 3025

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 2,5 og 3

Hjelpep

TILBEHØR 

Glidelås (7 cm)

STRIKKEFASTHET 

28 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Alternativt garn: BABY ULL

  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

GENSER

BOLEN

Legg opp 144 (156) 164 (172) m på rundp nr 2,5 og strikk 

4 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til p nr 3.

Strikk videre med denne inndeling (det økes kun på 

1. omgang i diagram A og B): Strikk 8 m mønster etter 

diagram B (= 3 m økt), begynn ved pilen, 15 (18) 20 (22) m 

glattstrikk, 47 m mønster etter diagram A (= 15 m økt), 15 (18) 

20 (22) m glattstrikk, 15 m mønster etter diagram B 

(= 5 m økt), 62 (68) 72 (76) m glattstrikk, 7 m mønster etter 

diagram B (= 2 m økt) = 169 (181) 189 (197) m.

Strikk til arbeidet måler 21 (23) 27 (30) cm.

Sett ett merke rundt den midterste m i diagram B = merkem.

På neste omgang felles 9 m (= merkem + 4 m på hver side) 

i hver side til ermehull og de 3 midterste m midt foran, felles 

av til splitt = 148 (160) 168 (176) m.

Legg arbeidet til side og strikk ermene.
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ERMENE

Legg opp 40 (42) 44 (48) m på strømpep nr 2,5 og strikk 

4 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr.

Skift til p nr 3 og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som det 

økes 6 m jevnt fordelt (46) 48 (50) 54 m.

Sett ett merke rundt 1 m midt under ermet.

Strikk videre med denne inndeling: Strikk 18 (19) 20 (22) m 

glattstrikk, mønster etter diagram B (øk på 1. omgang som 

vist i diagrammet), 18 (19) 20 (22) m glattstrikk = 51 (53) 

55 (59) m.

Når arbeidete måler 6 cm økes 1 m på hver side av merkem.

Gjenta økningene på hver 2,5. (3.) 3. (3.) cm til i alt 55 (61)

67 (73) m. 

De økte m strikkes etter hvert i glattstrikk.

Strikk til ermet måler ca 17 (19) 24 (27) cm, slutt med samme 

omgang som på bolen. På neste omgang felles 9 m 

(= merkem + 4 m på hver side) i hver side til ermehull.

Strikk ett erme til på samme måte.

BÆRESTYKKET

Sett høye forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme og 

venstre forstykkes m inn på samme rundp nr 3, samtidig som 

det legges opp 5 nye m på slutten av omgangen (disse m er 

klippem og er ikke med i mønster eller videre m-tall) 

= 240 (264) 284 (304) m.

Sett ett merke i hver sammenføyning.

Strikk rundt i glattstrikk og mønster etter diagram A og B 

som før.

Fell til raglan på hver 2. p (fra retten) ved hvert merke slik:

Strikk til det gjenstår 5 m, strikk 2 m vridd r sammen, 1 vr, 

1 vridd r, 2 vr, 1 vridd r, 1 vr, strikk 2 r sammen = 8 m felt.

NB! På vrangen så strikkes den vridde r m vridd vr.

Strikk til det er felt til raglan 12 (14) 16 (19) ganger.

På neste omgang strikkes 2 m r elle vr sammen i alt 3 ganger 

over de første og siste 9 m (= 6 m felt). 

På neste omgang felles 21 m (= 5 merkem + 8 m på hver 

side av disse) av midt foran til hals. Samtidig som det felles til 

raglan.

Strikk videre fram og tilbake og fell av til halsen 2 m en gang 

og videre 1 m til raglan fellingen møter halsfellingen.

Samtidig strikkes 2 m r eller vr sammen (som det ble økt på 

1. omgang i diagram A).

Strikk til det er felt til raglan på bakstykket i alt 17 (19) 21 (23) 

ganger (= 34 (36) 36 (36) m på bakstykket).

NB! På siste p strikkes også 2 m r eller vr sammen 3 ganger 

over diagram B.

La m være på p.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer med korte sting på hver side av midtm 

av de 5 m midt foran og klipp opp mellom sømmene.

HALSKANT

Strikk opp ca 93 (97) 101 (105) m (inkludert m på p) på rundp 

nr 3 og strikk 8 p vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = 

vrangen) Stikk 1 kantm (kantm strikkes r på alle p), 1 vridd vr, 

*1 r, 1 vridd vr*, gjenta fra *-* p ut, slutt med 1 kantm.

NB! På retten strikkes den vridd vr, vridd r.

Strikk 1 p r fra vrangen (= brettekant), 8 p glattstrikk.

Fell av.

Sy i glidelåsen (øverste kant skal være i begynnelsen av 

halskanten).

Brett belegget i halsen mot vrangen og sy til med løse sting, 

sy den også til langs hver side av halskanten.

Strikk belegg til å sy over glidelåsen.

Legg opp 6 m på strømpep nr 3 og strikk glattstrikk frem 

og tilbake til remsen dekker baksiden av glidelåsen når den 

strekkes litt.

Fell av. Strikk 1 remse til på samme måte.

Sy 1 remse til over glidelåsen på hvert side.

Bruk dobbel tråd og sy ett kryss i begynnelsen av splitten 

(glidelåsen).

SOKKER

Legg opp 44 (48) 56 (60) m med på strømpep nr 2,5 og strikk 

vrangbord og mønster etter diagram C rundt slik: Strikk 1 vr 

(= midt bak), *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* over de neste 14 (16) 

20 (22) m, 15 m mønster etter diagram C, *1 vr, 1 r*, gjenta 

fra *-* over de neste 14 (16) 20 (22) m.

Strikk med denne inndelingen til arbeidet måler 6 (7) 8 (9) cm.

Fortsett med glattstrikk og mønster etter diagram C.

Strikk 2 omganger. Sett et merke i hver side med 23 (25)

29 (31) m til hæl og 21 (23) 27 (29) m oppå foten. Fortsett 

med glattstrikk fram og tilbake over hælens m og strikk hæl 

slik: Strikk til 1 m står igjen i den ene siden, snu og strikk til 

1 m står igjen i den andre siden, snu og strikk 1 m mindre for 

hver p til det står igjen 7 (7) 7 (9) m på midten.

Snu og strikk 1 m mer for hver p, men for at det ikke skal 

bli hull i ”skjøtene” tas tråden opp mellom siste midtm og 

neste m, denne tråden settes vridd på p og strikkes sammen 

med neste m. Fortsett på samme måte til alle m er strikket. 

Fortsett rundt over alle m med glattstrikk og mønster etter 

diagram C.

Strikk til hele foten måler 7 (8) 10 (11) cm, eller ønsket lengde 

før tåfellingen.

Fortsett med glattstrikk over alle m og fell 8 (6) 8 (6) m jevnt 

fordelt = 36 (42) 48 (54) m.

Fell for tå ved å strikke 4 (5) 6 (7) r, 2 r sammen omgangen 

rundt. Strikk 2 omganger uten felling. På neste omgang 

strikkes 3 (4) 5 (6) r, 2 r sammen omgangen rundt. 

Strikk 1 omgang uten felling.

Fell videre på samme måte hver omgang til det gjenstår 6 m.

Det blir 1 m mindre mellom fellingene for hver gang.

Klipp av garnet, trekk tråden gjennom m og fest den godt.

Strikk en sokk til på samme måte.
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

DIAGRAM  

A

B

Gjenta

Gjenta

Begynn her i begynnelsen
av arbeidet

Gjenta

C

  R på retten, vr på vrangen
  Vr på retten, r på vrangen
  Sett 3 m på hjelpep bak arbeidet,
  3 r, strikk m fra hjelpep r 
  Sett 3 m på hjelpep foran arbeidet,
  3 r, strikk m fra hjelpep r 
  Øk 1 m


