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DESIGN 

Liv Inger Espedal

GARN 

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

50 gram = ca 90 meter

STØRRELSER 

6 (8) 10 (12) 14 år

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 73 (78) 83 (88) 93 cm

Hel lengde ca 51 (55) 59 (61) 65 cm

Ermelengde ca 34 (36) 38 (40) 42 cm

GARNFORBRUK

Stålgrå 5650 5 (5) 6 (7) 7 nøster

PINNEFORSLAG 

Stor og liten rundp og strømpep nr 6,

Hjelpep

STRIKKEFASTHET 

16 m strukturmønster på p nr 6 = 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

STRUKTURMØNSTER A

Ved alle m som tas løse av, skal tråden ligge på vrangen.

Fletting 1 = sett 1. m på hjelpep på rettsiden av arbeidet, strikk 

den neste m vr, strikk m på hjelpep r.

Fletting 2 = sett 1. m på hjelpep på vrangsiden av arbeidet, 

strikk den neste m r, strikk m på hjelpep vr.

1.p: Strikk 2 vr *6 r, 2 vr*, gjenta fra *-*.

2.- 9. p: Strikk r over r og vr over vr.

10.p: Strikk 1 r, 1 m løs av, la tråden ligge foran arbeidet *6 vr, 

2 m løse av*, gjenta fra *-*, avslutt med 1 m løs av, 1 r.

11. p: Strikk 1 vr, * fletting 1, 4 vr, fletting 2*, gjenta fra *-*, 

avslutt med 1 vr.

12. p: Strikk 2 r, *1 m løs av, 4 r, 1 m løs av, 2 r* gjenta fra *-*.

13. p: Strikk 2 vr, * fletting 1, 2 vr, fletting 2, 2 vr* gjenta fra *-*.

14. p: Strikk 3 r, *1 m løs av, 2 r, 1 m løs av, 4 r* gjenta fra *-*,

avslutt siste repetisjon med 3 r.

15. p: Strikk 3 vr, *fletting 1, fletting 2, 4 vr* gjenta fra *-*.

16. p: Strikk 4 r, * 2 m løse av, 6 r* gjenta fra *-*, avslutt siste 

repetisjon med 4 r.
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STRUKTURMØNSTER B

1.omgang: Strikk 2 vr *6 r, 2 vr*, gjenta fra *-*.

2.omgang: Strikk r over r og vr over vr.

Gjenta 2. p.

BAKSTYKKET

NB! Til størrelse 8 og 12 år er det lagt til 2 m i hver side, i 

tillegg til det som står beskrevet i strukturmønster A. Disse m 

strikkes vr på retten, og r på vrangen.

Legg opp 58 (62) 66 (70) 74 m på rundp nr 6, og strikk 

strukturmønster A til arbeidet måler 37 (40) 43 (44) 47 cm, 

sett et merke i hver side til ermehull. Strikk videre på samme 

måte til arbeidet måler 51 (55) 59 (61) 65 cm. Fell av.

FORSTYKKET

Strikk på samme måte som bakstykket, men når arbeidet 

måler 46 (50) 54 (56) 60 cm. Fell av de midterste 14 (14) 16 

(16) 18 m til hals. Strikk hver side ferdig for seg.

Høyre side: Fell til halsen på hver 2. p med 3,2,1 m. Strikk 

videre til arbeidet måler 51 (55) 59 (61) 65 cm. Fell av. Strikk 

venstre side på samme måte, men speilvendt.

ERMENE

Legg opp 30 (32) 34 (36) 38 m på strømpep nr 6. Strikk rundt 

med strukturmønster B.

NB! Tilpass slik at 6 r m kommer midt på ermet. Sett et 

merke ved omgangens begynnelse. Øk 1 m på hver side av 

merket hver 4. (4,5.) 4,5. (4.) 3,5. cm, til det er 46 (48) 50 

(54) 58 m. 

Strikk til ermet måler 34 (36) 38 (40) 42 cm, fell av. Strikk det 

andre ermet på samme måte.

MONTERING, HALSKANT OG KANT LANGS

SPLITTENE

Sy sammen på skuldrene og i sidene. La det stå åpent 10 cm 

til splitt i hver side av bolen. Sy i ermene.

Halskant: Strikk opp ca 16 m per 10 cm rundt halsen med 

liten rundp nr 6. Strikk rundt 1 omgang r, 1 omgang vr = 1 

rille, fell av.

Splitt i sidene nede på bolen: Strikk opp langs splitten med 

liten rundp nr 6 ca 16 m per 10 cm. Strikk fram og tilbake 

1 p r, 1 p vr = 1 rille. Fell av. Strikk på samme måte langs den 

andre splitten.

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


