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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN

KIDSILK ERLE 56 % mohair, 26 % silke, 18 % ull, 

50 gram = ca 325 meter

Alternativt garn: 2 tråder TYNN KIDSILK ERLE

STØRRELSER

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

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 90 (110) 130 (142) cm

Hel lengde ca 50 (54) 58 (62) cm

Ermelengde ca 28 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 1 (1) 2 (2) nøster

Farge 2 1 nøste alle størrelser

Farge 3 1 nøste alle størrelser

Farge 4 1 nøste alle størrelser

Farge 5 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Pink 9071

Farge 2 Lys lavendel 9069

Farge 3 Isblå 9070

Farge 4 Gul 9072

Farge 5 Skarp grønn 9073

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 3 og 3,5

TILBEHØR

2 knapper

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 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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Arbeidet strikkes på tvers.

HØYRE ERME

Legg opp 80 (88) 98 (106) m med farge 5 (farge 4) farge 2 

(farge 1) på p nr 3. NB! Merk at det legges opp med forskjellig 

farge alt etter størrelse.

Sett et merke rundt første og siste m (= merke-m). 

Skift til p nr 3,5, og strikk rundt med mønster etter diagram A. 

Begynn ved pil for valgt størrelse.

Når arbeidet måler 9 cm, økes 1 m på hver side av merke-m. 

Gjenta økningene på hver 3. cm i alt 4 ganger, og videre på 

hver cm 9 ganger = 106 (114) 124 (132) m. Strikk 1 cm etter 

siste økning. Arbeidet måler nå ca 28 cm. Sett et merke midt 

oppå ermet til å måle etter.

HØYRE FORSTYKKE/ BAKSTYKKE

Del arbeidet midt under ermet, og strikk videre fram og 

tilbake med mønster som før. Legg opp 53 (57) 62 (66) m til 

for- og bakstykket i slutten på hver p, i hver side 

= 212 (228) 248 (264) m. Sett et merke midt på arbeidet med 

106 (114) 124 (132) m til for- og bakstykket. Når arbeidet måler 

14 (18) 22 (24) cm fra delingen ved ermet, deles det til for- og 

bakstykket. Strikk hver del videre for seg. 

HØYRE FORSTYKKE

= 106 (114) 124 (132) m.

Strikk fram og tilbake med mønster som før til forstykket, fra 

delingen ved ermet, måler ca 24 (29) 34 (37) cm. Avslutt etter 

en hel stripe med farge 2 i mønsteret. Skift til farge 1, 

og strikk 3 cm glattstrikk. Fell løst av.

BAKSTYKKET 

= 106 (114) 124 (132) m.

Strikk fram og tilbake med mønster som før til bakstykket, 

fra delingen ved ermet, måler ca 24 (29) 34 (37) cm. Avslutt 

etter en hel stripe med farge 2 i mønsteret. Strikk videre 

med mønster etter diagram B. Begynn i begynnelsen av 

diagrammet. Strikk til arbeidet måler ca 17 (19) 21 (23) cm 

(= åpning til nakke), fra delingen ved høyre forstykke/

bakstykket. Slutt med samme p i mønsteret som i 

begynnelsen av nakken. La m stå på p.

VENSTRE FORSTYKKE

Legg opp 106 (114) 124 (132) m med farge 1 på p nr 3,5. 

Strikk 3 cm glattstrikk fram og tilbake. Strikk videre med 

mønster etter diagram B. Begynn ved pil i venstre side i 

diagrammet. Strikk til arbeidet måler ca 24 (29) 34 (37) cm. 
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Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no

KNAPPHULLSTING

1. 2.

DIAGRAM  

Hver rute i diagrammet tilsvarer 1 cm i høyden i arbeidet

B

Gjenta Gjenta

GjentaGjenta

A

Farge 1

Farge 2

Farge 3

Farge 4

Farge 5

XXS-XS

S-M

L-XL

XXL-XXXL    Begynn her
alle størrelser

                  Begynn 
venstre forstykke

Slutt med samme p som høyre forstykke startet med, og som 

bakstykket slutter med. La m stå på p.

VENSTRE FORSTYKKE/ BAKSTYKKE

Sett m fra venstre forstykke og bakstykket inn på p nr 3,5 = 

212 (228) 248 (264) m. NB! Pass på at mønsteret stemmer. 

Strikk til bakstykket måler ca 45 (55) 65 (71) cm, og siste p er 

speilvendt av første p på høyre forstykke/bakstykke. Fell løst 

av 53 (57) 62 (66) m i hver side = 106 (114) 124 (132) erme-m. 

VENSTRE ERME

= 106 (114) 124 (132) m. 

Strikk videre rundt med mønster som før. Sett et merke 

rundt 2 m midt under ermet = merke-m. Samtidig, når 

ermet måler 1 cm, felles 1 m på hver side av merke-m ved å 

strikke 2 vridd r sammen før merke-m og 2 r sammen etter 

merke-m. 

Gjenta fellingene på hver cm i alt 10 ganger, og videre på 

hver 3. cm 3 ganger = 80 (88) 98 (106) m. Strikk til ermet 

måler ca 28 cm. NB! Slutt med samme stripeomgang som 

i begynnelsen på høyre erme. Fell av. NB! Pass på å felle av 

like stramt som opplegget på høyre erme.

MONTERING 

Sy sammen for- og bakstykket i hver side. 

KANT NEDERST

Strikk opp ca 200 (240) 280 (300) m med farge 1 på p nr 3. 

Strikk 4 cm glattstrikk fram og tilbake. Samtidig, når kanten 

måler 1 cm og 3 cm, strikkes 2 knapphull i høyre side fra 

retten slik: Strikk 3 r, 2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen, 

strikk 9 r, 

2 r sammen, 2 kast, 2 vridd r sammen, strikk glattstrikk ut p. 

På neste p strikkes 1 r + 1 vridd r i kastene.

Strikk til kanten måler 4 cm. Fell løst av.

Brett kanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting. 

Sy i knapper tilsvarende knapphullene på venstre side av 

kanten.


