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SandnesGarn presenterer her moteriktige modeller strikket i
alpakkaull. Ullen er varm, den klør ikke og form

og fasong holder seg! 
Lykke til!
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Forhandler

Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn.
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Alpakka 
Alpakka er sannsynligvis den beste ulla som er å få kjøpt. Den er flere ganger sterkere enn saueull. Den 

er varmere, klør ikke, loer ikke og holder fasongen mye lenger. I motsetning til saueull inneholder 
alpakkaull ikke lanolin og er derfor god for allergikere.  

 
Vask:  

Bruk ullprogram og vask med vrangsiden ut. Tørk plagget flatt.  
Bruk et vaskemiddel tilpasset ullplagg (f.eks Milo). Unngå skyllemiddel.  

 
Sandnes Alpakka er laget av 100 % ren Alpakka. Strikkfasthet: 22 m på p nr 4 = 10 cm.  

Dette gjør at en kan bruke alle Peer Gynt, Smart og Mandarin Classic oppskrifter til vårt Alpakka garn. 
 

*************** 
 
 
 
Nr 1 
 
Vest i ribb 
 
Størrelse:   
(S) M (L) XL  
 
Plaggets mål: 
Overvidde*: (71) 78 (84) 91 cm 
Hel lengde: (52) 54 (56) 58 cm  
*Vesten kan strekkes mer. Strikk 
den str du pleier, men vær 
oppmerksom på strikkefastheten, 
ribben skal strikkes forholdsvis 
løst! 
 
Garn:  
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Grønn 9273: (200) 250 (250) 250 
gram  
 
Veiledende pinner:  
Nr. 4  
Heklenål nr. 3 
 
Strikkefasthet:  
24 m ribb på p nr 4 = 10 cm i 
bredden. 
 
For- og bakstykke:  
Legg opp (172) 188 (204) 220 m 
på nr. 4 og strikk ribb rundt slik: 
2 vrang, *1 rett, 3 vrang*. 
Gjenta fra * til * ut p, avslutt 
med 1 vrang. Sett et merke i 
hver side med (85) 93 (101) 109 
m til forstykket og (87) 95 (103)  

 
 
 
111 m til bakstykket. Fortsett 
med ribb som m viser. Når arb 
måler (33) 34 (35) 36 cm, felles 
6 m i hver side (3 m på hver side 
av sidemerket) og hver side 
strikkes ferdig for seg.  
Bakstykket: Fortsett felling til 
ermehull på neste p fra retten:  
1.p: Ta første m rett løs av (dvs. 
med tråden bak arbeidet), 1 
vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 rett, 3 
vrang sammen, strikk ribb som 
m viser til det gjenstår 8 m: 3 
vridd vrangt sammen, 1 rett, 1 
vrang, 1 rett, 1 vrang, 1 rett.  
2.p: Ta første m vrang løs av 
(dvs. med tråden foran arbeidet), 
strikk som m viser ut p.  
Gjenta disse to p i alt (4) 4 (6) 6 
ganger = (65) 73 (73) 81 m. 
Fortsett rett opp i ribb, men ta 
fortsatt første m på hver p rett 
løs av fra retten, og vrangt løs av 
fra vrangen. 
Når ermehullet måler (16) 17 
(18) 19 cm, felles de midterste 
31 m til hals og hver side 
strikkes ferdig for seg. Ta nå 
også ytterste m ved halssiden 
løst av på samme måte som i 
ermehullssiden. La de siste (17) 
21 (21) 25 m hvile til skulder når 
ermehullet måler (19) 20 (21) 22 
cm.  
Forstykke: Strikkes som 
bakstykket til ermehullet måler 7 
cm. Fell de midterste 11 m til 
hals og strikk ferdig hver side for 
seg. Fell ved halssiden, 
annenhver p, ytterligere 
3,2,2,1,1 m. Strikk rett opp til 
ermehullet har samme høyde 
som på bakstykket. Legg for- og 
bakstykke sammen, rette mot  

 
 
 
rette, og strikk forstykkets 
skulderm sammen med 
bakstykkets skulderm og fell 
samtidig alle m av. 
 
Heklet volang: Hekle picoter 
langs hver side av 3 ”rillene” 
med glatte masker midt på 
forstykket (se foto). Begynn 
øverst og hekle først ned 
gjennom den ene halvdel av den 
glatte m. Fest tråden fast med 1 
kjm, *3 lm, 1 fm i 1. lm, hopp 
over 1 m/p, 1 kjm i hver av de 
neste 2 m/p*. Hekle fra * til * til 
det er heklet (14) 14 (15) 15 cm. 
Avslutt med bare én kjm. 
Fortsett med 3 lm, 1 fm i 1. lm, 
vend arb og hekle 1 kjm i samme 
m/p som forrige kjm, men i 
maskens andre halvdel. Fortsett 
med picoter opp langs hele 
denne side slik at picotene fra 
hver side kommer over for 
hverandre. Fell av. Hopp over 1 
glat rille på hver side av midten, 
og hekle deretter på samme 
måte i neste glatte m i hver side. 
Avslutt disse to radene picoter 
ved samme høyde som den 
midterste. 
 
Montering:  
Hekle 1 omg picoter rundt langs 
halsfellingen. Hekle som foran på 
forstykket med 2 kjm mellom 
hver picot, og hekle picoter og 
kjm slik at kanten ligger glatt og 
verken strammer eller bølger. 
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Nr 2 
 
Genser i Alpakka 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (92) 98 (104) 110 
(118) cm 
Hel lengde: (58) 60 (62) 64 (66) 
cm 
Ermelengde: (42) 43 (44) 45 
(46) cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Limegrønn 9435: (350) 400 
(450) 500 (550) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 ½ og 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 
cm 
 
Legg opp på p nr 3 ½ (204) 216 
(228) 240 (260) m. Strikk rundt 
4 omg vrangbord (2 rett, 2 
vrang). Skift til p nr 4. Sett et 
merke i hver side med (102) 108 
(114) 120 (130) m til hver del. 
Når arb måler (4) 5 (6) 7 (8) cm 
felles 2 m i hver side slik: Strikk 
1 rett, 2 rett sammen, strikk til 
det gjenstår 3 m før første 
sidemerke, ta 1 m løst av, 1 rett, 
trekk den løse m over, strikk 2 
rett, deretter 2 rett sammen. 
Strikk til det gjenstår 3 m før 
sidemerket, ta 1 m løst av, 1 
rett, trekk den løse m over. 
Gjenta denne fellingen med 4 cm 
mellomrom 4 ganger til. Arb 
måler nå (20) 21 (22) 23 cm. 
Strikk 4 cm, øk deretter på 
samme steder 2 m i hver side 
med ca 4 cm mellom, i alt 5 
ganger = (102) 108 (114) 120 
(130) m til hver del. 
Strikk til arb måler (38) 39 (40) 
41 (42) cm. Del arbeidet i hver 
side ved sidemerkene og strikk 
hver del ferdig for seg. 
Bakstykket: Fell til ermehull i 
hver side (3,2,2,1,1,1) 
3,2,2,2,1,1 (3,2,2,2,1,1,1) 
3,2,2,2,2,1,1 (3,2,2,2,2,1,1,1) m 

= (82) 86 (90) 94 (102) m. Når 
arb måler ca 2 cm før hel lengde 
felles de midterste (28) 30 (32) 
34 (36) m av og hver side 
strikkes ferdig for seg. Fortsett å 
felle ved halssiden 2,1 m = (24) 
25 (26) 27 (30) m til skulder. 
Fell av når arb måler (58) 60 
(62) 64 (66) cm. 
Forstykket: Fell til ermehull som 
på bakstykket. Når arb måler 6 
cm før hel lengde felles de 
midterste (12) 14 (16) 18 (20) m 
til hals og hver side strikkes 
ferdig for seg. Fortsett å felle 
annenhver p 4,3,2,1,1 m = (24) 
25 (26) 27 (30) m til skulder. 
Fell av når forstykket har samme 
lengde som bakstykket. 
 
Ermer: 
Legg opp på p nr 3 ½ (52) 52 
(56) 56 (60) m. Strikk rundt 
vrangbord (2 rett, 2 vrang) 4 
omg. Skift til p nr 4 og fortsett 
med glattstrikk. 
Øk 2 m midt under ermet ca hver 
(3) 3 (2 ½) 2 ½ (2 ½) cm til i alt 
(76) 80 (84) 88 (92) m. Når 
ermet måler oppgitt lengde deles 
arb midt under og det felles til 
ermetopp slik: Fell i hver side 
4,3,2 m, deretter 1 m i beg av 
hver p til det gjenstår (20) 22 
(22) 24 (24) m. Fell deretter 1 m 
i beg og slutten av hver p 4 
ganger. Fell av de resterende m.  
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene.  
Vanlig rund hals: Strikk opp 
rundt halsen ca 4 m pr 2 cm. 
Masketallet må være delelig med 
4. Strikk vrangbord 2 rett, 2 
vrang 4 omg. Fell passe løst av. 
Høy hals: Strikk opp som ved 
rund hals. Strikk vrangbord rundt 
til halsen måler ca (7) 7 (8) 8 (8) 
cm. Fell av med rette og vrange 
m.  
 
Skjerf 
 
Mål: 
Bredde ca 15 cm 
Lengde ca 150 cm 
 
Garnmengde: 
Olivengrønn 9273: 100 gram 
Limegrønn 9435: 100 gram 
Natur 1012: 50 gram 
 

Stripemønster: 
*6 p olivengrønn, 4 p limegrønn, 
2 p natur* Gjenta fra * til *. 
Legg opp med olivengrønn 56 m 
på p nr 4. Strikk ribb med 
stripemønster slik: 1 rett kantm 
*2 rett, 2 vrang*. Gjenta fra * til 
*, avslutt med 2 rett + 1 rett 
kantm. 
Fortsett med ribb som maskene 
viser og med stripemønster som 
beskrevet til skjerfet måler ca 
150 cm. Avslutt etter 6 omg 
oliven. Fell av med rette og 
vrange m.  
 
Lue  
 
Størrelse: 
(S-M) L-XL 
 
Garnmengde: 
Alpakka, olivengrønn 9273: (50) 
100 gram 
Chili grønn 8857: 50 gram alle 
str 
 
Begynn med øreklaffen. Legg opp 
7 m med oliven på p 3. Strikk 
glattstrikk og øk 1 m i hver side 
hver omg til 21 m. Strikk 4 omg 
uten øking. Fortsett med 
glattstrikk og øk nå 1 m i hver 
side annenhver omg til 27 m. 
Strikk 2 omg uten øking. Legg 
arbeidet til side og strikk 1 klaff 
til på samme måte.  
Klipp ikke av tråden, men legg 
opp (7) 9 m i beg av klaffen – 
strikk klaffens m – legg opp (44) 
48 m – strikk den andre klaffen – 
legg opp (7) 9 m = i alt (112) 
120 m. 
Strikk glattstrikk til arb midt 
foran måler (12) 15 cm. Fell slik: 
*(12) 13 rett, 2 rett sammen*. 
Gjenta fra * til * omg rundt = 8 
m felt. Strikk 1 omg uten felling. 
Neste omg: *(11) 12 rett, 2 rett 
sammen*. Gjenta fra * til * omg 
rundt. Strikk en omg uten felling.  
Fell på denne måten til det 
gjenstår 16 m. Trekk disse m 
sammen og fest godt. 
Strikk rundt hele kanten med 
Chili slik: Begynn midt bak og 
strikk opp med p nr 3 ½, 1 m i 
hver m og ca 5 m pr 2 cm langs 
de skrå sidene. Pass på at det 
blir nok m i rundingen slik at arb 
ikke trekker seg sammen. Vend 
midt bak og strikk rett tilbake.  
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Strikk 1 rille til samtidig som det 
økes ca 2-3 m langs hver runding 
på klaffene på første omg. Fell av 
fra vrangen med rette m og sy 
sammen midt bak. 
 
Pulsvarmere 
 
Garnmengde: 
Alpakka, olivengrønn 9273: 50 
gram 
Chili, grønn 8857: rester fra lue. 
 
Legg opp 44 m med Alpakka på p 
nr 4. Strikk ribb: 2 rett, 2 vrang 
til arb måler 15 cm. Skift til Chili 
og strikk glattstrikk. Fell av de 
første 6 m på p til tommel og 
legg dem opp igjen på neste p. 
Strikk 3 omg glattstrikk, fell av. 
 
Nr 3 
  

Bolero 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (82) 86 (92) 98 
(104) 110 cm 
Hel lengde: (36) 38 (40) 42 (44) 
46 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka, 50 
gram = ca 110 meter) 
 
Garnmengde: 
Olivengrønn 9273: (250) 300 
(300) 350 (400) 400 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr. 3 ½ og nr. 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m på pinne nr. 4 = 10 cm 
 
Patentstrikk: 
Begynn på rettsiden: 
1. p: 1 m rett (kantmasken), *1 
kast på høyre pinne, løft neste 
maske (vrangmasken) vrangt 
over på høyre pinne, 1 rett*. 
Gjenta fra * - * hele pinnen. 
2. p: 1 kantmaske, *strikk neste 
m rett sammen med kastet, 1 
kast på høyre pinne, løft neste 
maske (vrangmasken) vrangt 
over på høyre pinne*.  Gjenta fra 
* - * hele pinnen. 
3. p: 1 kantmaske, *1 kast på 

høyre pinne, løft neste maske 
(vrangmasken) vrangt over på 
høyre pinne, 1 rett sammen med 
kastet *. Gjenta fra * - * hele 
pinnen. 
Gjenta 2. og 3. p.   
 
Bakstykket: 
Legg opp (87) 89 (95) 101 (107) 
111 m på pinne nr. 3 ½ 0g strikk 
vrangbord, 1 rett, 1 vrang frem 
og tilbake til vrangborden måler 
5 cm. Skift til pinne 4 og fortsett 
med glattstrikk frem og tilbake 
samtidig som det økes 1 m i hver 
side annenhver pinne (2) 3 (3) 4 
(4) 5 ganger, og deretter etter 4 
pinner 1 gang = (93) 97 (103) 
111 (117) 123 m. Strikk til 
arbeidet måler (18) 19 (20) 21 
(22) 23 cm. Fell for ermehull 
først (4) 4 (5) 5 (5) 5 m, så 2 m, 
deretter 1 m annenhver pinne 4 
ganger og hver 4 pinne 2 ganger 
= (69) 73 (77) 85 (91) 97 m. 
Strikk til arbeidet måler hel 
lengde. Fell av. 
 
Forstykket: 
Dette strikkes rett på bakstykket 
ved å først plukke opp på pinne 
nr. 3 ½ de avfelte maskene 
øverst = (69) 73 (77) 85 (91) 97 
m. På første pinne økes 1 m i 
hver maske unntatt 1 gang = 
(137) 145 (153) 169 (181) 193 
m. Strikk 1 rett, 1 vrang frem og 
tilbake, begynn og slutt med 1 m 
rett. Øk i hver side annenhver 
pinne 1 m 2 ganger, 2 m 5 
ganger, 4 m 1 gang, 6 m 2 
ganger, 12 m 1 gang og tilslutt 
(14) 16 (20) 22 (24) 28 m = 
(245) 257 (273) 293 (309) 329. 
De økte m strikkes etter hvert i 
vrangbordstrikk. Strikk til det er 
strikket 7 cm vrangbordstrikk 
etter siste øking. Fortsett med 
patentstrikk (se under) over alle 
maskene, men strikk første og 
siste maske rett hele tiden og 
strikk patentmønsteret slik at 
rett kommer over rett, og vrangt 
på vrangt. Etter 7 cm 
patentstrikk, skift til pinne nr. 4 
og strikk patent til arbeidet måler 
(18) 19 (20) 21 (22) 23 cm etter 
siste øking. Fell løst av med rette 
og vrange masker. 
 
 
 
 

Montering.   
Sy sammen i sidene. Siden på 
forstykker er kanten på arbeidet 
etter siste øking. 
Plukk opp ca (76) 80 (84) 88 
(92) 96 m rundt ermehullet med 
pinne nr. 3 ½ og strikk 8 pinner 
glattstrikk. Fell av. Brett kanten 
dobbelt mot vrangen og sy til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 4 
 
Petrol Alpakkajakke  
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (108) 112 (120) 126 
(134) cm 
Hel lengde: (54) 54 (56) 56 (59) 
cm 
Ermelengde: (48) 49 (50) 51 
(52) cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde:  
Petrol 6765: (500) 550 (600) 
600 (650) gram 
Natur 1012: (50) 100 (100) 100 
(100) gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 4   
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 
cm 
 
Kantmasker= km: 
1. m tas vridd rett av, siste m 
strikkes vrang.  
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Legg (natur): Strikk 8 p 
glattstrikk, start fra vrangen, på 
den 9. p plukkes maskene fra 1. 
p opp på pinnen og strikkes 
sammen med maskene fra 9. p = 
2 masker strikkes sammen til én 
maske. 
 
Jakken strikkes i ett stykke 
fra venstre forstykke, over 
ryggen og videre mot høyre 
forstykke. 
Legg opp (118) 118 (124) 124 
(130) m med natur og strikk 
”Legg”. Fortsett med petrol og 
glattstrikk, og fell til skulder fra 
retten når arb måler 2 cm slik: 
Strikk til 3 m gjenstår, 2 rett 
sammen, 1 km. Gjenta denne 
fellingen hver 3. cm i alt 5 
ganger (arb måler nå 14 cm). 
Strikk uten fellinger til arb. måler 
(15) 15 (16) 17 (18) cm, Klipp 
av tråden og strikk ”Legg”. Skift 
til petrol og fell av til ermet fra 
vrangen (38) 38 (40) 40 (44)m, 
strikk vr. p ut. 
Fell fra retten mot ermet 
annenhver p: Strikk til 3 m 
gjenstår, 2 rett sammen, 1 km 
(4) 5 (6) 6 (7) ganger.  
Øk deretter tilsvarende (4) 5 (6) 
6 (7) ganger ved å plukke opp 
lenken under siste m og strikke 
denne vridd rett. Legg opp (38) 
38 (40) 40 (44) m til ermehull i 
forlengelse av pinnen. Skift til 
natur og strikk ”Legg”. Sett en 
merketråd her. 
Skift til petrol og øk til skulder 
når arb måler (1) 1 (2) 3 (4) cm 
fra merketråden slik: Strikk til 2 
m gjenstår, plukk opp lenken 
under nest siste m og strikk 
denne vridd rett, 1 r, 1 km. 
Gjenta denne økingen hver 3. cm 
i alt 5 ganger = (118) 118 (124) 
124 (130) cm. 
Når arb. måler (15) 15 (16) 17 
(18) fra merketråden, felles til 
nakke fra retten: Strikk til 3 m 
gjenstår, 2 rett sammen, 1 km. 
Gjenta fellingen hver 4. p. Fell i 
alt 3 ganger.   
Herfra strikkes det 12 cm 
glattstrikk.  
Øk deretter slik: Strikk til 2 m 
gjenstår, plukk opp løkken under 
nest siste m, strikk denne vridd 
rett, 1 r, 1 km. Gjenta denne 
økingen hver 4. p i alt 3 ganger. 
Sett en merketråd her. 
Strikk videre i glattstrikk. Fell til 

skulder fra retten når arb måler 
2 cm målt fra merketråden i 
nakken slik: Strikk til 3 m 
gjenstår, 2 rett sammen, 1 km. 
Gjenta denne fellingen i alt 5 
ganger.  
Strikk uten fellinger til arb måler 
(15) 15 (16) 17 (18) cm målt fra 
merketråden, klipp av tråden og 
strikk ”Legg”. Skift til petrol og 
fell av til ermet fra vrangen (38) 
38 (40) 40 (44) m, strikk vrangt 
p ut. 
Fell fra retten ved ermehullet på 
hver 2 p slik: strikk til 3 m 
gjenstår, 2 rett sammen, 1 km. 
Gjenta fellingen (4) 5 (6) 6 (7) 
ganger.  
Øk deretter tilsvarende (4) 5 (6) 
6 (7) ganger ved å plukke opp 
lenken under siste m og strikke 
denne vridd rett.  
Legg opp (38) 38 (40) 40 (44) m 
til ermehull i forlengelsen av 
pinnen, skift til natur og strikk 
”Legg”. Sett en merketråd her. 
Skift til petrol og øk til skulder 
når arb måler (1) 1 (2) 3 (4) cm 
fra merketråden slik: Strikk til 2 
m gjenstår, plukk opp lenken 
under nest siste m og strikke 
denne vridd rett, 1 rett, 1 km. 
Gjenta denne økingen i alt 5 
ganger = (118) 118 (124) 124 
(130) m. 
Når arb. måler (15) 15 (16) 17 
(18) fra merketråden, skift til 
natur og strikk ”Legg”, fell av. 
Krave: Legg opp 40 m, strikk 1 
ktm*2rett, 2vrang* 1 km. 
Fortsett til stykket rekker rundt 
fra nedre kant av venstre 
forstykke, rundt nakken og ned 
til nedre kant av høyre forstykke, 
ganske lett strukket. 
Fell av som maskene viser. 
 
Ermer: Legg opp (52) 52 (56) 
56 (56) m, strikk rundt i ribb 2 
rett, 2 vrang. Øk 2 m midt under 
ermet ca hver 2 cm til ermet 
måler (48) 49 (50) 51 (52) cm = 
(96) 100 (104) 104 (108) m. 
Del arb midt under og fell 1 m i 
hver side annenhver omg (4) 5 
(6) 6 (7) ganger. Fell av de 
resterende m på neste p. 
 
Montering:  
Sy sammen skuldrene, sy i 
ermene og sy på kraven lett 
strukket rundt forkantene og 
nakken. 

Nr 5 
 
Jakke med hette 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (94) 100 (106) 112 
cm 
Hel lengde: (58) 60 (62) 64 cm 
Ermelengde: (41) 42 (43) 43 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: (600) 650 (700) 750 
gram 
 
Tilbehør: 
Delbar glidelås (50) 50 (55) 55 cm 
 
Veiledende pinner: 
Nr 4 
Heklenål nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
Mønster: 28 m kryssmønster på 
p nr 4 = 10 cm 
Glattstrikk: 22 m glattstrikk på p 
nr 4 = 10 cm 
 
Kryssmønster = fletting over 
2 m: 
1. p: *Strikk andre m rett foran 
første m (uten å ta m av p), 
strikk første m rett, og ta begge 
m av p. Fortsett med å strikke 
andre m rett bak første m (uten 
å ta m av p), strikk første m rett, 
og ta begge m av p*.  Gjenta fra 
* til * ut p.  
2. p: Strikk vrangt tilbake. 
 
Bakstykke:  
Legg opp på p nr 4 (128) 136 
(144) 152 m og strikk 1 p vrang. 
(= vrangen) 
Fortsett med kryssmønster over 
alle m INNENFOR 1 km og 1 glatt 
m i hver side. 
Strikk kryssmønster til arb måler 
10 cm. Fortsett med glattstrikk 
og fell på 1. p jevnt fordelt til 
(104) 110 (118) 124 m. Strikk 
glattstrikk til arb måler (38) 39 
(40) 41 cm. Fell 3 m til ermehull 
i hver side. Fell deretter 2 m (1) 
1 (2) 2 ganger, og så 1 m (4) 5 
(5) 5 ganger = (86) 90 (94) 100. 
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Fortsett med glattstrikk til arb 
måler 2 cm før hel lengde. Sett 
de midterste (36) 38 (40) 42 m 
på en nål til nakke, og strikk 
hver side ferdig for seg. Fell 
ytterligere ved nakken 
annenhver p; 3,2 m. Ved hel 
lengde settes de resterende (20) 
21 (22) 24 m på en nål til 
skulder. Strikk den andre siden 
på samme måte, men speilvendt.  
 
Høyre forstykke: Legg opp på p 
nr 4 (66) 70 (74) 78 m og strikk 
1 p vrangt. Fortsett med kryss-
mønster innenfor de første 4 m, 
som strikkes rett på retten. 
Strikk kryssmønster til det 
gjenstår 2 m, strikk 1 glatt m, 1 
km. Strikk vrangt tilbake 
innenfor 1 km i beg av vrangp, 
og strikk deretter vrangt til det 
gjenstår 4 m: 1 vrang, 3 rett. 
Fortsett med å strikke etter 
denne inndelingen til ribben 
måler 10 cm.  
Fortsett med 4 rett, 12 m 
kryssmønster, resten av p i 
glattstrikk. Fell på denne p jevnt 
fordelt til (58) 62 (66) 68 m. NB 
– fell bare over de glatte m. 
Fortsett med glattstrikk innenfor 
de 16 forkantm. Strikk rett opp 
til arb måler (38) 39 (40) 41 cm. 
Fell i siden, til ermehull på 
samme måten som på 
bakstykket = (49) 52 (54) 56 m. 
Fortsett rett opp til arb måler 
(50) 52 (55) 56 cm. Fell av de 3 
rettm. Sett de neste 13 m på en 
nål. Strikk ut p, og strikk vrangt 
tilbake. Fell deretter til hals 
annenhver p: (4,3,2,1,1,1,1) 
4,3,2,2,1,1,1,1 (4,3,3,2,1,1,1,1) 
4,3,3,2,1,1,1,1 m. Ved hel 
lengde settes de resterende (20) 
21 (22) 24 m på en nål til 
skulder.   
 
Venstre forstykke: Legg opp og 
strikk som høyre forstykke, men 
speilvendt. De 2 første m på 
rettsiden strikkes 1 km rett, 1 
glatt m, strikk kryssmønster til 
det gjenstår 4 m på p, disse 
strikkes rett. På vrangsiden 
strikkes; 1 km, 3 rett, vrangt til 
siste m som strikkes rett. 
Fortsett som på høyre forstykke. 
Fell til ermehull i siden som på 
bakstykket. Fell de 3 rettm, sett 
de 13 m på en nål og strikk 
halsfellingen som på høyre 

forstykke, men speilvendt. 
Strikk skuldrene sammen. 
 
Ermer:  
Legg opp på p nr 4 (64) 64 (68) 
68 m og strikk 1 p vrangt. 
Fortsett med kryssmønster 
innenfor 1 km, og 1 glatt m i 
hver side. Strikk rett opp til arb 
måler 10 cm. Øk 1 m i hver side 
innenfor 2 m slik: 1 km, 1 rett, 
øk 1 m, kryssmønster til det 
mangler 2 m, øk 1 m, 1 rett, 1 
km. 
Gjenta økingen på hver 8. p til  
det er (84) 88 (96) 100 m.  
NB – De nye m strikkes med i 
kryssmønsteret hver gang det er 
økt 2 m. Strikk rett opp til ermet 
måler (41) 42 (43) 43 cm. Fell til 
ermetopp slik: Fell i hver side 3, 
2 m, og deretter 1 m til det er 
(44) 44 (50) 52 m på p. Fell de 
første 2 m i beg av hver p 2 
ganger, og deretter 3 m 2 
ganger. Fell av de siste (24) 24 
(30) 32 m på en gang.  
 
Hette: Plukk opp med p nr 4 
rundt halsen slik: Strikk de 13 m 
mønster, plukk opp (27) 29 (30) 
31 m til nakken, strikk (36) 38 
(40) 42 m rett(nakkens m) plukk 
opp (27) 29 (30) 31 m til den 
andre forkanten, strikk de 13 m 
mønster = (116) 122 (126) 130 
m. Strikk vrangt tilbake. Strikk 3 
cm rett opp i glattstrikk innenfor 
de 13 m mønster i hver side. 
Sett en merketråd rundt de 2 
midterste m bak. Øk 1 m på hver 
side av merketråden på hver 10. 
p i alt 4 ganger = (124) 130 
(134) 138 m. Strikk rett opp til 
hetten måler (28) 29 (30) 30 cm. 
Fell på hver side av merketråden 
slik: Strikk til 2 m før 
merketråden, ta 1 m løst av, 
strikk 1 rett, trekk den løse m 
over. Strikk de 2 merkemaskene, 
2 rett sammen. Fell på denne 
måten hver 4. p i alt 3 ganger. 
Fordel m på 2 p, legg arb rette 
mot rette, og strikk m sammen 
samtidig som de felles av.  
 
Montering:  
Sy i ermene.  Sy sidesømmene. 
Brett de 3 rettm ved forkanten 
mot vrangen, og sy til slik at de 
er usynlige fra retten. Sy glidelås 
i. Plasser denne ved øverste 
kant, og la evnt de nederste cm 

være uten. Hekle en rad kjm 
langs kanten nederst, langs 
ermekantene og langs hetten. 
 
Nr 6 
 
Genser med skrå 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (88) 94 (99) 104 cm 
Hel lengde: (50) 53 (55) 57 cm 
Ermelengde: (46) 48 (50) 52 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Petrol 6765: (450) 500 (550) 
600 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 ½ og 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m og 30 omg glattstrikk på p 
nr 3 ½ = 10 x 10 cm 
 
For og bakstykket: 
Legg opp på p 3 ½ (192) 204 
(216) 228 m og strikk mønster 
etter diagrammet rundt. Strikk til 
arb måler (14) 15 (16) 17 cm. 
Skift til p nr 4 og strikk 
glattstrikk til arb måler (32) 34 
(35) 36 cm. Del arb i hver side 
med (96) 102 (108) 114 m til 
hver del. Strikk hver del ferdig 
for seg. 
Bakstykket: Fell til ermehull i 
hver side (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1,1 
(3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1 m = 
(80) 84 (88) 92 m igjen. Strikk 
til arb måler 2 cm før hel lengde. 
Fell av de midterste (36) 38 (40) 
42 m og strikk hver side ferdig 
for seg. Fell ytterligere 
annenhver omg 2,1 m = (19) 20 
(21) 22 m til skulder. 
Forstykket: Del arbeidet midt 
foran til v-hals = (48) 51 (54) 57 
m til hver del. Strikk fram og 
tilbake og fell 1 m ved 
halsåpningen annenhver p 
samtidig som det felles til 
ermehull som på bakstykket. Fell 
til hals annenhver omg i alt (19) 
20 (20) 21 ganger, deretter hver 
4. omg i alt (2) 2 (3) 3 ganger = 
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(19) 20 (21) 22 m til skulder. 
Fell av ved samme lengde som 
bakstykket. 
 
Ermer: 
Legg opp med p nr 3 ½ (60) 60 
(66) 66 m og strikk mønster 
etter diagrammet rundt. Strikk til 
ermet måler (24) 25 (26) 27 cm. 
Skift til p nr 4 og glattstrikk. Øk 
samtidig 2 m midt under ermet 
ca hver 2 ½ til i alt (74) 76 (80) 
82 m. Strikk til hel lengde. Fell 
av 6 m midt under ermet. Strikk 
fram og tilbake og fortsett å felle 
i hver side 2,2,2 m, deretter 1 m 
i alt 10 ganger og så 1 m hver p i 
alt (6) 6 (8) 8 ganger i hver side. 
Fell av de resterende m på en 
gang. 
 
Montering: 
Sy skuldersømmene. Sy i 
ermene. 
Krave: Legg opp med p 3 ½ ca 
(209) 215 (215) 221 m 
(masketallet må være delelig 
med 6 + 5). og strikk 1 kantm, 
deretter mønster etter 
diagrammet fram og tilbake. 
Avslutt med diagrammets 3 
første m, 1 rett kantm. Strikk til 
kraven måler ca 10 cm, fell 
passe løst av. Sy kraven fint til 
fra venstre skulder, langs 
halskanten ned foran på høyre 
side og videre i rett linje fra v- 
halsen og ut mot sidesømmen. 
Pass på at kraven ikke strammer. 
Sy omslaget fast foran på 
venstre side.  
Plukk opp langs venstre side av 
halsen med p nr 3 (eller 3 ½) ca 
6-7 m pr 3 cm. Strikk 1 p rett fra 
vrangen. Fell av i rett på neste p.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr 7 
 
Jakke strikket på tvers 
 
Størrelse:  
(S) M (L) XL  
 
Plaggets mål: 
Bakstykkets bredde: (44) 48 
(52) 56 cm 
Lengde: (46) 48 (51) 51 cm  
 
Garn: Alpakka (100 % ren 
alpakka. 50 gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde:  
Beige 3031: (500) 550 (600) 650 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr. 4 
 
Strikkefasthet:  
24 m x 31 p = 10x10 cm 
vrangbord (3 rett, 3 vrang). 
 
Jakken strikkes på tvers fra erme 
til erme. Strikk fram og tilbake. 
Begynn nederst på det ene 
ermet. 
Legg opp (77) 79 (81) 83 m på p 
nr. 4 og strikk vrangbord. Første 
p er fra vrangen og strikkes: 
Kantm rett, (0) 1 (2) 3 rett, (3 
vrang, 3 rett) ut p, avslutt med 3 
vrang, (0) 1 (2) 3 rett, kantm 
rett. Fortsett som m viser (kantm 
strikkes rett på alle p). Når arb 
måler (31) 28 (26) 25 cm økes 1 
m i hver side (innenfor kantm) 
med 1½ cm´s mellomrom i alt 
(10) 9 (10) 10 ganger, og med 1 
cm´s mellomrom (5) 7 (8) 9 
ganger = (107) 111 (117) 121 
m. Når ermet måler (51) 50 (49) 
48 cm legges det opp (57) 61 
(64) 62 m i hver side = (221) 
233 (245) 245 m. Fortsett med 
vrangbord over alle m (dvs med 
3 glatte m + 1 kantm i rett 
ytterst i hver side) og strikk (14) 
16 (18) 20 cm rett opp. Nå deles 
til hals, og for- og bakstykke 
strikkes ferdig for seg. Bakstykke 
= (109) 115 (121) 121 m. 
Forstykke = (112) 118 (124) 124 
m (det deles mellom 3 vrang og 
3 rett på skulderen). 
Bakstykke: = (109) 115 (121) 
121) m. Fortsett med vrangbord, 
og strikk samtidig 2 m sammen 
på de neste 2 p fra halssiden = 

(107) 113 (119) 119 m (= 3 
glatte m + 1 kantm ved halsen). 
Fortsett med vrangbord til det er 
strikket 15 cm fra arbeidet ble 
delt (= (29) 31 (33) 35 cm fra 
det ble lagt opp (57) 61 (64) 62 
m i hver side). Strikk 1 cm, hvor 
det 2 ganger økes 1 m ved 
halsen = igjen (109) 115 (121) 
121 m. Legg arb til side mens 
forstykkene strikkes.  
Forstykker: = (112) 118 (124) 
124 m. Fortsett med vrangbord, 
samtidig felles 1 m ved halsen, 
annenhver p over resten av 
forstykket. Fortsett med 
vrangbord til det er strikket (15) 
15 (17) 17 cm etter arb ble delt 
(= ca (90) 96 (99) 99 m på p). 
Tell maskene og skriv ned 
antallet. Fell av i vrangbord 
(passe løst slik at kanten ikke 
strammer). Legg opp samme 
antall m som du sluttet med på 
første forstykke. Strikk 
vrangbord, slik at det kommer 3 
glatte m + 1 kantm langs 
nederste kant. Øk 1 m ved 
halssiden annenhver p og strikk 
samtidig et knapphull på 4. p, 3-
5 m fra kanten ved å felle 3 m. 
De 3 m som felles skal være 3 
rette eller 3 vrange m. Fortsett 
økningene annenhver p til det 
igjen er (112) 118 (124) 124 m 
på p. De to forstykkene er nå like 
store. Sett bakstykkets m på 
samme p som forstykkets m og 
fortsett over alle (221) 233 (245) 
245 m. Strikk (14) 16 (18) 20 
cm rett opp. Fell (57) 61 (64) 62 
m i hver side = (107) 111 (117) 
121 m. Fortsett med vrangbord, 
men samtidig felles 1 m i hver 
side (innenfor kantm) med 1 
cm´s mellomrom i alt (5) 7 (8) 9 
ganger (første felling gjøres med 
samme avstand fra de avfelte m 
som det i motsatte side er 
mellom siste øking og de 
opplagte m), deretter med 1½ 
cm´s mellomrom i alt (10) 9 (10) 
10 ganger. Fortsett rett opp til 
ermet har samme lengde som i 
motsatt side. Fell av i vrangbord. 
 
Montering og krave:  
Sy erme- og sidesømmene. 
Strikk opp med rundp nr 4 ca 
(137) 137 (143) 143 m langs 
halsfellingen (m-tallet skal være 
delelig med 6 + 5). Strikk fram 
og tilbake i vrangbord (det skal 
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være 3 glatte m + 1 kantm 
ytterst i hver side, sett fra der 
det blir kravens rettside). Strikk 
12 cm vrangbord, men øk 2 m på 
hver skulder når kraven måler 5, 
7 og 9 cm. Det økes på hver side 
av 3 m glatt på hver skulder, og 
de nye m strikkes i omvendt 
glatt. Fell løst av i vrangbord 
(tilpass løst, kraven skal falle 
fint). Sy knappen i tilpasset 
knapphullet. 
 
Nr 8 
 
Vest med fletter 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (90) 100 (110) 120 
cm 
Hel lengde: (60) 63 (66) 69 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Burgunder 4546: (400) 450 
(500) 600 gram 
 
Tilbehør: 
3 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Nr 4 
Heklenål nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 
cm 
 

Første og siste m på p strikkes 
rett på alle p og er km.  
 
OBS – Alle mål tas med 
arbeidet løftet på p. Dette 
mønster trekker seg sammen 
når det ligger flatt. 
 
For- og bakstykke: Legg opp 
på p nr 4 – (246) 266 (286) 306 
m og strikk (fra vrangen) 1 km, 
deretter mønster til høyre 
forstykke 3 ganger (60 m + 
kantm), fortsett med mønster A 
til det gjenstår 61 m. Strikk 
mønster til venstre forstykke 3 
ganger, avslutt med 1 km. 
Sett et merke i hver side med 
(98) 108 (118) 128 m til 
bakstykket, og (74) 79 (84) 89 
m til hvert av forstykkene. 
Når arb måler (29) 30 (31) 32 
cm strikkes 1 knapphull innenfor 
4 m på høyre forstykke (Fell av 2 
m og legg disse opp igjen på 
neste p) 
Avslutt flettediagrammene når 
arb måler (29) 30 (32) 34 cm, og 
fortsett med mønster A over hele 
arbeidet. NB! Strikk de 6 m over 
hver flette sammen 2 og 2 (6 m 
blir til 3) = (228) 248 (268) 288 
m 
Når arb måler (32) 33 (34) 35 
cm. strikkes et nytt knapphull 
innenfor 4 m på høyre forstykke 
samtidig som det også strikkes 
et knapphull i venstre side. 
 
Fortsett etter diagram A til  
arb måler (35) 36 (37) 38 
cm.  
Start felling til v-hals slik: 
Strikk 2 m, ta 1 m løst av, 
strikk 1 m (som den viser) 

trekk den løse m over). Strikk til 
det gjenstår 4 m på p, strikk 2 m 
sammen (rett eller vrangt 
ettersom m viser), strikk de siste 
2 m på p.  Gjenta fellingene 
annenhver p. Når arb måler (40) 
42 (44) 46 cm deles arb i hver 
side ved sidemerkene og hver 
side strikkes ferdig for seg.  
  
Bakstykket: Fell til ermehull 
annenhver p 2,1,1 m. Strikk til 
arb måler 1 cm før hel lengde. 
Fell av de midterste (30) 34 (38) 
40 m og strikk hver side ferdig 
for seg. Fell ytterligere til hals 1 
m i hver side = (29) 32 (35) 39 
m til skulder. Fell av eller sett m 
på en tråd ved hel lengde. 
Venstre forstykke: Fell til 
ermehull annenhver p 2,1,1 m 
som på bakstykket. Fortsett med 
å felle til v-hals til det gjenstår 
(29) 32 (35) 39 m på p. Strikk til 
arb måler hel lengde. Fell av eller 
sett m på en tråd. 
Høyre forstykke: Strikkes som 
venstre, men speilvendt.  
 
 Montering: Sy/Strikk skuldrene 
sammen. Sy 1 knapp på 
baksiden av høyre forstykke 
tilsvarende knapphullet på 
venstre. Sy 2 knapper i på 
venstre forstykkes forside,  
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Heklet kant: Hekle 1 rad fm 
langs arbeidets forkanter og 
langs nederste kant. Deretter 
hekles en rad krepsemasker ( fm 
fra venstre mot høyre).  
Hekle på samme måte langs 
begge ermehullene. 
 
Nr 9 
 
Arangenser 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål:  
Overvidde: (75) 80 (85) 90 (95) 
100 cm 
Lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58 
cm 
Ermelengde på undersiden: (23) 
26 (29) 33 (36) 39 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: (250) 300 
(350) 400 (450) 500 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 
½ og 4 
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 
4 = 10 cm 
 
Felling mot høyre (fmh): 
Strikkes over 4 masker. Sett 
andre maske på hjelpepinne bak 
arbeidet, strikk første og tredje 
maske rett sammen, sett masken 
på hjelpepinnen tilbake på 
venstre pinne og strikk den rett 
sammen med fjerde maske. 
Felling mot venstre (fmv): 
Strikkes over 4 masker. Ta første 
maske løs av over på høyre 
pinne, sett andre maske på 
hjelpepinne foran arbeidet, strikk 
tredje maske rett og trekk første 
maske over. Sett andre maske 
over på høyre pinne, strikk fjerde 
maske rett og trekk den andre 
masken over. 
NB: Disse fellingene er litt sene å 
strikke, så hvis du ikke har 
tålmodighet nok, kan du strikke 
3 rett sammen istedet for fmh og 

strikke 3 vridd rett sammen 
istedet for fmv. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp på rundpinne nr 3 ½ 
(176) 188 (200) 212 (224) 236 
masker og strikk 2 rett, 2 vrang 
rundt i 2 ½ cm. Skift til 
rundpinne nr 4 og mønster med 
denne inndelingen: * (24) 27 
(30) 33 (36) 39 masker 
glattstrikk - 40 masker mønster - 
(24) 27 (30) 33 (36) 39 masker 
glattstrikk, sett et merke her til 
markering av sidesøm *. Strikk 
fra * til * 1 gang til.  Når 
arbeidet måler (22) 25 (28) 31 
(34) 37 cm, settes (4) 4 (5) 5 
(5) 6 masker på hver side av 
hvert sidemerke på en hjelpenål 
= (80) 86 (90) 96 (102) 106 
masker på hver del. Legg 
arbeidet til side mens ermene 
strikkes. 
 
Ermer: 
Legg opp på strømpepinner nr 3 
½ (40) 40 (44) 44 (48) 48 
masker og strikk 4 cm 
vrangbord. På siste omgang økes 
jevnt fordelt til (44) 46 (48) 50 
(52) 54 masker. Skift til pinner 
nr 4 og fortsett i glattstrikk, 
samtidig som det økes 2 masker 
på undersiden hver 2 cm til i alt 
(64) 68 (72) 78 (82) 88 masker. 
Når ermet måler (23) 26 (29) 33 

(36) 39 cm, settes (8) 8 (10) 10 
(10) 12 masker på undersiden på 
en hjelpenål. Legg ermet til side 
og strikk 1 til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på bolen over de 
avsatte ermehullsmaskene = 
(272) 292 (304) 328 (348) 364 
masker. Omgangen begynner 
ved en skjøt. Fell raglan slik: * 
(1) 2 (2) 2 (2) 2 rett - fmh - 
strikk til (5) 6 (6) 6 (6) 6 masker 
står igjen før neste skjøt - fmv - 
(1) 2 (2) 2 (2) 2 rett *. Gjenta 
fra * til * omgangen rundt = i alt 
16 fellinger. Strikk 4 omganger 
uten felling. Gjenta disse 
fellingene hver 5. omgang i alt 
(2) 2 (3) 3 (4) 4 ganger og 
deretter hver 4. omgang i alt (7) 
8 (8) 9 (9) 10 ganger = (128) 
132 (128) 136 (140) 140 
masker. Ved siste felling er man 
nødt til å ta de ytterste 
mønstermaskene med i fellingen, 
strikk da fellingen slik at 
mønstermaskene fortsetter så 
ubrudt som mulig. Strikk 3 
omganger etter siste felling. Skift 
til rundpinne/strømpepinner nr 3 
og fortsett med vrangbord, men 
la mønsteret på forstykket 
fortsette med 2 vrange på hver 
side av mønsteret. Fell på 1. 
omgang slik at det er ca (102) 
102 (106) 110 (110) 114 m.   
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Når det er strikket ca (5) 5 (5) 6 
(6) 6 cm vrangbord, strikkes 2 
pinner vrangbord fram og tilbake 
der det ikke strikkes over 
mønsteret. Strikk 1 omgang over 
alle maskene der det samtidig 
felles av. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermene med 
maskesting. 
 
Nr 10 
 
Jakke i Alpakka 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (92) 98 (104) 110 
(118) cm 
Hel lengde: (58) 60 (62) 64 (66) 
cm 
Ermelengde: (42) 43 (44) 45 
(46) cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Tilbehør: 
(6) 6 (7) 7 (7) knapper 
 
Garnmengde: 
Brun 4081: (450) 500 (550) 600 
(650)   
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 
cm 
 
Legg opp på p nr 4 (202) 214 
(226) 238 (258) m. Strikk fram 
og tilbake slik: 
1. omg: rett fra vrangen. 
2. omg vrangt fra retten. 
3. omg vrangt fra vrangen. 
4. omg rett fra retten. 
Gjenta disse 4 omg i alt 4 ganger 
= 4 doble vrange riller. Fortsett 
med glattstrikk. Sett et merke i 
hver side med (102) 108 (114) 
120 (130) m til bakstykket og 
(50) 53 (56) 59 (64) m til hvert 
av forstykkene. Når arb måler 
(4) 5 (6) 7 cm felles 2 m i hver 
side ved sidemerkene slik: Strikk 
til det gjenstår 3 m før første 

sidemerke, ta 1 m løst av, 1 rett, 
trekk den løse m over, strikk 2 
rett, deretter 2 rett sammen. Fell 
på samme måte i andre siden. 
Gjenta denne fellingen med 4 cm 
mellomrom 4 ganger til. Arb 
måler nå (20) 21 (22) 23 cm. 
Strikk 4 cm, øk deretter på 
samme steder 2 m i hver side 
med ca 4 cm mellom, i alt 5 
ganger til i alt (202) 214 (226) 
238 (258) m. 
Strikk til arb måler (38) 39 (40) 
41 (42) cm. Del arbeidet i hver 
side ved sidemerkene og strikk 
hver del ferdig for seg. 
Bakstykket: Fell til ermehull i 
hver side (3,2,2,1,1,1) 
3,2,2,2,1,1 (3,2,2,2,1,1,1) 
3,2,2,2,2,1,1 (3,2,2,2,2,1,1,1) m 
= (82) 86 (90) 94 (102) m. Når 
arb måler ca 2 cm før hel lengde 
felles de midterste (28) 30 (32) 
34 (36) m av og hver side 
strikkes ferdig for seg. Fortsett å 
felle ved halssiden 2,1 m = (24) 
25 (26) 27 (30) m til skulder. 
Fell av når arb måler (58) 60 
(62) 64 (66) cm. 
Forstykkene: Fell til ermehull 
som på bakstykket. Når arb 
måler 6 cm før hel lengde felles 
annenhver p ved halssiden 
(5,4,3,2,1,1) 5,4,3,2,1,1,1 
(6,4,3,2,1,1,1) 6,5,3,2,1,1,1 
(6,5,4,2,1,1,1) m = (24) 25 (26) 
27 (30) m til skulder. Fell av når 
forstykket har samme lengde 
som bakstykket. 
 
Ermer: 
Legg opp på p nr 4 (58) 60 (60) 
62 (62) m. Strikk rundt 2 omg 
vrangt, 2 omg rett, 2 omg 
vrangt. Fortsett med glattstrikk. 
Øk 2 m midt under ermet ca hver 
(3) 3 (2 ½) 2 ½ (2 ½) cm til i alt 
(82) 86 (90) 94 (98) m. Når 
ermet måler oppgitt lengde deles 
arb midt under og det felles til 
ermetopp slik: Fell i hver side 
4,3,2 m, deretter 1 m til det 
gjenstår (24) 26 (26) 28 (28) m. 
Fell deretter 1 m i beg og slutten 
av hver p 4 ganger. Fell av de 
resterende m.  
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene.  
Forkanter:  
Knappesiden: Plukk opp langs 
forkanten med p nr 4 ca 4 m pr 2 
cm. Strikk 1 p rett fra vrangen, 1 

p vrangt fra retten. Fell av fra 
vrangen med rette m. 
Plasser (6) 6 (7) 7 (7) knapper: 
den nederste i overgangen 
mellom riller og glattstrikk på 
bolen, den øverste ca 1 cm fra 
toppen og de resterende med 
jevne mellomrom mellom disse. 
Knapphullsiden: Plukk opp som 
langs knappesiden. Strikk doble 
riller som på bolen: 
1. p: Rett fra vrangen. 
2. p: Vrangt fra retten. 
3. p: vrangt fra vrangen. 
4. p: rett fra retten. 
Gjenta disse 4 p en gang, men 
på 3. p strikkes knapphull 
tilpasset knappene slik: Fell av 3 
m, disse 3 m legges opp igjen på 
neste p (4. p). 
Gjenta disse 4 p en gang til og 
avslutt med 1. og 2. p. Fell av 
med vrange m fra vrangen. 
Halskant: 
Plukk opp rundt halsringningen 
med p nr 4 ca 4 m pr 2 cm. 
Strikk:  
1. p: rett fra vrangen. 
2. p: vrangt fra retten. 
3. p: vrangt fra vrangen. 
4. p: rett fra retten. 
Strikk igjen 1. og 2. p. Fell av 
med rette m fra vrangen.  
Sy i ermene. 
 
Skjerf 
 
Mål: 
Bredde ca 15 cm 
Lengde ca 116 cm 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: 100 gram 
 
Legg opp 33 m på p nr 4. Strikk 
1. p: rett fra vrangen. 
2. p: vrangt fra retten. 
3. p: vrangt fra vrangen. 
4. p: rett fra retten. 
Strikk igjen 1. og 2. p. = 2 doble 
riller.  
Strikk 1 omg vrangt fra vrangen. 
Fortsett med diagrammet, men 
øk på første p 1 m under hver 
flette slik at det til sammen blir 
36 m. 
Strikk diagrammet til arb måler 
ca 114 cm. Avslutt midt mellom 
2 fletter. Fell 1 m over hver flette 
på siste p fra retten. Fortsett fra 
vrangen slik: 
1. p: rett fra vrangen. 
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2. p: vrangt fra retten. 
3. p: vrangt fra vrangen. 
4. p: rett fra retten. 
Strikk igjen 1. og 2. p. = 2 doble 
riller. Fell av med rette m fra 
vrangen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 11 
  

Jakke med fletter 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (88) 96 (104) 112 
(120) 128 cm 
Hel lengde: (62) 64 (66) 68 (70) 
72 cm 
Ermelengde, målt på undersiden: 
(42) 43 (44) 45 (46) 47 cm 

 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka, 50 
gram = ca 110 meter) 
 
Garnmengde: 
Støvet petrol 7241: (450) 500 
(550) 600 (650) 700 gram 
 
Tilbehør: 
(8) 8 (9) 9 (10) 10 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Nr. 3 og nr. 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på pinne nr. 4 = 
10 cm 
23 m mønster = 10 cm 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp (206) 226 (246) 266 
(286) 306 m med pinne nr. 4 og 
strikk mønster frem og tilbake 
etter diagram. Sett et merke i 
hver side med (53) 58 (63) 68 
(73) 78 m på hvert forstykke og 
(100) 110 (120) 130 (140) 150 
m til bakstykket. Strikk 
flettemønster i ca 17 cm = 6 
flettemønster i høyden. Nå 
strikkes (46) 46 (56) 56 (66) 66 
m flettemønster, (14) 24 (14) 24 
(14) 24 m glattstrikk, (86) 86  

 
(106) 106 (126) 126 m 
flettemønster, (14) 24 (14) 24 
(14) 24 m rett, (46) 46 (56) 56 
(66) 66 m flettemønster. Fortsett 
med denne inndelingen, men 
etter hvert 3. flettemønster 
strikkes glattstrikk over 
flettemønsteret (10 masker) 
nærmest ermene både foran og 
bak. Gjenta dette til det er igjen 
3 flettemønster midt foran på 
hvert forstykke og 6 
flettemønster midt bak. Etter 
(18) 19 (20) 20 (21) 21 cm 
begynner sidefellingene. Strikk til 
3 m før sidemerket, 2 m vridd 
rett sammen, 2 rett, 2 rett 
sammen, gjenta i andre siden. 
Gjenta denne sidefellingen hver 6 
omgang til det er felt (3) 3 (4) 4 
(5) 5 ganger = (12) 12 (16) 16 
(20) 20 m felt, strikk (10) 12 
(12) 14 (14) 16 omganger og øk 
i sidene tilsvarende fellingene, 
gjenta økingene hver 8 omgang 
til det er økt 2 ganger = (202) 
222 (238) 258 (274) 294 m. Når 
arbeidet måler (40) 41 (43) 44 
(45) 46 cm felles for ermehull 
ved å felle de 9 midterste 
maskene i hver side, 1 m mer på 
forstykkene enn på bakstykket.  
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Bakstykket: 
= (90) 100 (108) 118 (126) 136 
m. Fortsett med flettemønster 
frem og tilbake og fell for 
ermehull annenhver pinne i hver 
side (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1,1 
(3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1 
(3,2,2,2,1,1,1) 3,2,2,2,1,1,1,1 = 
(74) 82 (88) 96 (102) 110 m. 
Strikk til ermehullet måler (21) 
22 (22) 23 (24) 25 cm, fell de 
midterste (30) 32 (34) 36 (38) 
40 midterste masker og strikk 
hver skulder for seg. Fell ytterlig 
annenhver pinne på halssiden 1 
m = (21) 24 (26) 29 (31) 34 m 
på skulderen. Strikk til 
ermehullet måler (22) 23 (23) 24 
(25) 26 cm. Sett maskene på en 
hjelpepinne. Strikk den andre 
side på samme måte.  
Forstykket: 
= (47) 52 (56) 62 (65) 70 m. 
Strikk og fell for ermehull som på 
bakstykket. Når ermehullet måler 
(15) 15 (16) 17 (18) 18 cm felles 
for halshull ved å først felle (10) 
11 (12) 13 (14) 15 m. Strikk 
frem og tilbake og fell videre for 
halshull annenhver pinne 
3,2,1,1,1 m. Strikk til forstykket 
er like langt som bakstykket. 
Sett maskene på en hjelpepinne. 
Strikk andre siden på samme 
måte. 
 
 
 
 

Ermer: 
Legg opp (50) 60 (60) 60 (70) 
70 m på pinne nr. 4 og strikk 
mønster rundt til det er strikket 6 
flettevridninger. Fortsett med 
glattstrikk over alle maskene. 
Den første masken er 
merkemaske og strikkes hele 
tiden vrangt. Øk 1 m på hver 
side av merkemasken ca hver 2 
cm til (76) 80 (84) 86 (88) 90 m. 
Når ermet måler (42) 43 (44) 45 
(46) 47 (48) cm felles for 
ermetopp. Fell de midterste 9 
maskene og strikk frem og 
tilbake, samtidig som det felles i 
hver side annenhver pinne 3,2,2 
m og deretter 1 m i hver side 
annenhver pinne til (31) 31 (33) 
33 (35) 35 m gjenstår. Fell 
deretter 2,2,3,4 m i hver side 
annenhver pinne. Fell av de 
gjenstående maskene. 
 
Montering:     
Strikk eller mask sammen 
skuldrene. Sy i ermene. 
Forkanter: Strikk opp masker på 
pinne nr. 3 langs forkantene, ca 
1 m i hver maske, men hopp 
over hver sjette m. Strikk 4 riller, 
fell av med rette masker fra 
vrangsiden. På høyre side lages 
(8) 8 (9) 9 (10) 10 knapphull 
jevnt fordelt. Knapphullene lages 
etter 2 riller ved å felle 2 m, 
disse økes igjen på neste pinne. 
Halskant: Plukk opp med pinne 
nr. 3 langs halskanten ca (100) 
104 (106) 108 (112) 116 m og 
strikk 6 riller. Fell av med rette 
masker fra vrangsiden. 
Sy i knapper tilsvarende til de 2 
knapphull på høyre forstykke.  
Heklet kant: Hekle 1 rad fm 
langs arbeidets forkanter og 
langs nederste kant. Deretter 
hekles en rad krepsemasker ( 
fm fra venstre mot høyre).  
Hekle på samme måte langs 
begge ermehullene. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nr 12 
  

Genser med heklekanter 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (88) 96 (104) 112 
(118) 124 cm 
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 (68) 
70 cm 
Ermelengde, målt på undersiden: 
(41) 42 (43) 44 (45) 46 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka, 50 
gram = ca 110 meter) 
 
Garnmengde: 
Blekkblå 6063: (400) 450 (500) 
550 (600) 650 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr. 4 
 
Veiledende heklenål: 
Nr. 3 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på pinne nr. 4 = 
10 cm 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp (196) 212 (228) 244 
(260) 272 m med pinne nr. 4 og 
strikk glattstrikk rundt. Etter (4) 
5 (6) 7 (8) 9 cm begynner 
sidefellingene. Sett et merke 
rundt 1 m i hver side med (97) 
105 (113) 121 (129) 135 m på 
forstykket og på bakstykket. 
Strikk til 2 m før sidemaskene, ta 
1 m løs av, strikk 1 m, trekk den 
løse m over, strikk sidemasken, 
2 rett sammen. Gjenta denne 
fellingen i andre siden. Gjenta 
denne sidefellingen hver 8 
omgang ytterligere 2 ganger = 
12 m felt, strikk (10) 12 (12) 14 
(14) 16 omganger og øk i sidene 
tilsvarende fellingene, gjenta 
økingene hver 8 omgang 2 
ganger. Når arbeidet måler (28) 
29 (30) 31 (32) 33 cm felles for 
ermehull ved å felle de 9 
midterste maskene i hver side = 
(89) 97 (105) 113 (121) 127 m 
på hvert stykke.  
Bakstykket: 
Fortsett med glattstrikk frem og 
tilbake og fell for ermehull 
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annenhver pinne i hver side 
(3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1,1 
(3,2,2,1,1,1) 3,2,2,1,1,1,1 
(3,2,2,2,1,1,1) 3,2,2,2,1,1,1,1 = 
(73) 79 (85) 91 (97) 101 m. 
Strikk til ermehullet måler (20) 
21 (22) 23 (24) 25 cm, fell de 
midterste (31) 33 (35) 37 (39) 
41 midterste maskene og strikk 
hver skulder for seg. Fell ytterlig 
annenhver pinne på halssiden 
2,1 m = (18) 20 (22) 24 (26) 27 
m på skulderen. Strikk til 
ermehullet måler (22) 23 (24) 25 
(26) 27 cm. Sett maskene på en 
hjelpepinne. Strikk den andre 
side på samme måte.  
Forstykket: 
Strikk og fell for ermehull som på 
bakstykket. Når ermehullet måler 
(15) 15 (16) 17 (18) 18 cm felles 
for halshull ved å felle de 
midterste (21) 23 (25) 25 (27) 
29 m. Strikk frem og tilbake og 
fell videre for halshull (3,2,1,1,1) 
3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 4,2,1,1,1 
(4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1 m. Strikk til 
forstykket er like langt som 
bakstykket. Sett maskene på en 
hjelpepinne. Strikk andre siden 
på samme måte. 
 
Ermer: 
Legg opp (54) 56 (60) 62 (64) 
66 på pinne nr. 4 og strikk 
glattstrikk rundt. Den første 
maske er merkemaske og det 
økes 1 m på hver side av denne 
hver 2 ½ cm til (76) 78 (82) 84 
(88) 90 m. Når ermet måler (31) 
32 (33) 34 (35) 36 (37) m felles 
for ermetopp. Fell de midterste 9 
maskene og strikk frem og 
tilbake, samtidig som det felles i 
hver side annenhver pinne 3,2,2 
m og deretter 1 m i hver side 
annenhver pinne til (31) 31 (33) 
33 (35) 35 m gjenstår. Fell 
deretter 2,2,3,4 m i hver side 
annenhver pinne. Fell av de 
gjenstående maskene. 
 
Montering:     
Strikk eller mask sammen 
skuldrene.  
Heklet kant rundt halsen: 
Begynn ved ene skuldersøm og 
fest tråden med 1 kjm.   
1. omg: 1 kjm i første m, 1 lm 
*3 lm, hopp over 2 m, 1 fm i 
neste m*. Gjenta fra * - * hele 
omgangen, men tilpass slik at 
antallet lm-buer er delelig på 2. 

Siste fm hekles i kjm. 
2. omg.: 1 kjm i lm-buen, 4 lm 
(= 1 st), 6 st i samme lm-bue, * 
1 fm i neste lm-bue, 7 st i neste 
lm-bue*. Gjenta fra * - *. Avslutt 
med 1 fm i fjerde lm (av 4 lm i 
beg. av omg).  
 
Heklet kant nede på genser 
og ermer: 
Begynn i ene siden og hekle 
rundt: 
1. omg: 1 kjm i første m, 1 lm 
*3 lm, hopp over 2 m, 1 fm i 
neste m*. Gjenta fra * - * hele 
omgangen, men tilpass slik at 
antallet lm-buer er delelig på 4. 
Siste fm hekles i kjm. 
2. omg: Hekle 1 kjm i hver av de 
to første lm, 2 lm (= 1 fm), *3 
lm, 1 fm i neste lm-bue, 1 lm, 5 
st i neste lm-bue, 1 lm, 1 fm i 
neste bue, 3 lm, 1 fm i neste 
bue*. Gjenta fra * - * hele 
omgangen, men siste gang 
hekles 2 lm, 1 hst i første fm (= i 
2. lm).  
3. omg.: 4 lm, 1 fm i lm-buen, 1 
lm, *2 st i hver av de 5 st, 1 lm, 
1 fm i lm-buen, 3 lm, 1 fm i 
neste lm-bue, 1 lm*. Gjenta fra * 
- * hele omgangen, avslutt med 
2 st i hver av de 5 st, 1 lm, 1 fm 
i lm-buen, 2 lm, 1 fm i 1. lm av 
de 4 som omgangen begynner 
med.  
4. omg.: 7 lm, 1 st i fm som 
avsluttet forrige omg., *1 lm, 1 
fm mellom andre og tredje st, 3 
lm, 1 fm mellom fjerde og femte 
st, 3 lm, 1 fm mellom sjette og 
sjuende st, 3 lm, 1 fm mellom 
åttende og niende st, 1 lm, (1 st, 
3 lm, 1 st) i lm-buen*. Gjenta fra 
* - *. Avslutt med 1 fm i 4. lm 
(av de 7 lm omgangen begynner 
med). 
5. omg.: 1 kjm i først lm-bue, 4 
lm (= 1 st), 4 st i lm-buen, *1 
lm, 1 fm i neste bue, 3 lm, 1 fm i 
neste bue, 3 lm, 1 fm i neste 
bue, 1 lm, 5 st i lmbuen*. Gjenta 
fra * - *. Avslutt med 1 lm, 1 fm 
i neste bue, 3 lm, 1 fm i neste 
bue, 3 lm, 1 fm i neste bue, 1 
lm, 1 fm i fjerde lm (av 4 lm i 
beg. av omgangen).  
6 omg.: *2 st i hver av de 5 st, 1 
lm, 1 fm i lm-buen, 3 lm, 1 fm i 
neste lm-bue, 1 lm*. Gjenta fra * 
- * hele omgangen, avslutt med 
1 kjm i 1 st. 
7. omg.: 1 kjm i hver av de 4 

første st. *1 fm mellom fjerde og 
femte st, 3 lm, 1 fm mellom 
sjette og sjuende st, 3 lm, 1 fm 
mellom åttende og niende st, 1 
lm, (1 st, 3 lm, 1 st) i lm-buen, 1 
lm, 1 fm mellom andre og tredje 
st, 3 lm, *. Gjenta fra * - *. 
Avslutt med 1 kjm i første fm. 
Gjenta omgangene 2 – 7 til 
heklekanten måler ca 10 cm, 
avslutt med 3. omgang eller 6. 
omgang.  
Sy i ermene. 
 
Nr 13 
 
Omslagsjakke 
 
Størrelse:  
(1) 2 (3) 4 (6) år  
  
Plaggets mål: 
Overvidde: (58) 64 (70) 76 (82) 
cm 
Lengde: (27) 29 (32) 35 (38) cm 
Ermelengde på undersiden: (20) 
23 (26) 29 (33) cm 
 
Garn:  
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde:  
Støva petrol 7241: (150) 200 
(200) 250 (300) gram 
 
Tilbehør: 
1 m bånd, ca 6 mm bredt 
 
Veiledende pinner:  
Rundp (40 og 80 cm) nr 3 ½ og 
4. Strømpep nr 4  
Heklenål nr 3 ½. 
 
Strikkefasthet:  
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 
cm. 
 
For-/bakstykke:  
Legg opp med pinne nr 3 ½ 
(158) 174 (186) 198 (210) m og 
strikk 5 p rett. Skift til p 4 og 
fortsett i glattstrikk, men strikk 
de ytterste 3 m i hver i side rett 
på alle p til arbeidet måler (7) 8 
(9) 10 (11) cm. Start fellingen 
foran: Fell i hver side, annenhver 
pinne, 5,3,3,2,2,2 m. Nå strikkes 
bare ytterste m rett til 
kantmaske (ikke 3 m som før). 
Etter de beskrevne fellingene 
felles 1 m på de neste 4 p fra 
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retten, og deretter på annenhver 
p fra retten i alt (6) 7 (8) 9 (10) 
ganger.  
MERK: Der hvor det felles i 
begynnelsen av p strikkes: 1 
rett, 2 rett sammen. Når det 
felles i slutten av p strikkes til 
det gjenstår 3 m på p: 1 m løst 
av, 1 rett, trekk den løse m over, 
1 rett.  
Samtidig, deles til ermehull når 
arbeidet måler (14) 15 (17) 19 
(21) cm. Strikk bakstykket over 
de midterste (64) 72 (78) 84 
(90) m og strikk forstykket over 
de resterende m i hver side. 
Bakstykke: = (64) 72 (78) 84 
(90) m. Fell til ermehull i hver 
side, annenhver pinne, (2,1,1,1) 
2,2,1,1 (2,2,1,1) 3,2,1,1 
(3,2,1,1) m = (54) 60 (66) 70 
(76) m. Når ermehullet rett opp 
fra første felling måler (13) 14 
(15) 16 (17) cm, felles de 
midterste (24) 26 (28) 30 (32) m 
og hver side strikkes ferdig for 
seg, samtidig som det felles av til 
skulder på hver p fra 
ermehullssiden med (5,5,5) 5,6,6 
(6,6,7) 6,7,7 (7,7,8) m.  
 
Forstykker: Fell til ermehull som 
på bakstykket, og fortsett 
samtidig fellingene ved 
forkanten. Etter alle fellingene er 
det (15) 17 (19) 20 (22) m på p. 
Fell til skulder ved samme høyde 
som på bakstykket. 
 
Ermer:   
Legg opp med strømpepinne nr 4 
(38) 40 (42) 44 (46) m og strikk 
rundt i glattstrikk, idet det økes 1 
m på hver side av omgangens 
første m på hver 6.omgang i alt 
(8) 9 (10) 11 (13) ganger = (54) 
58 (62) 66 (72) m. Når ermet 
måler (18) 21 (24) 27 (31) cm 
felles 2 m midt under ermet og 
det strikkes ferdig fram og 
tilbake. Fell 3 m i begynnelsen av 
de neste (12) 12 (14) 16 (18) p. 
Fell av de siste (16) 20 (18) 16 
(16) m på én gang. Strikk et 
erme til på samme måte.  
 
Montering og kanter: 
Sy sammen skuldrene.  
Sy i ermene.  
Hekle 1 omg fm langs ermets 
kant, i alt (36) 36 (42) 42 (48) 
fm. Deretter hekles enda 1 omg 
fm. Neste omg: *Hopp over 2 

fm, i neste fm hekles skjell (= 1 
st, picot, 1 st, picot, 1 st, picot, 1 
st), hopp over 2 fm, 1 km i neste 
fm *. Gjenta fra * til * omg 
rundt.  
Picot = 3 lm, 1 fm i 1. lm.  
Hekle 2 rader fm langs 
halskanten og de skrå 
forkantene. Masketallet skal 
være delelig med 6 + 1. Avslutt 
med skjellkant som på ermet. Sy 
tråklesting gjennom 1.rad fm 
langs de heklede kanter. Trekk 
tråden under 2 tråder i 
annenhver fm. Sy bånd i hver 
forkant. Hvis jakken skal knyttes 
midt bak skal båndene være like 
lange. Hvis jakken skal knyttes i 
venstre side, skal båndet i 
venstre forstykke være 20-30 cm 
lengre enn det i høyre forstykke. 
Trekk båndet fra venstre 
forstykke gjennom arbeidet ved 
høyre sidesøm og knytt midt bak 
eller i siden. 
 
Nr 14 
 
Genser med striper  
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (87) 94 (101) 109 
(116) 123 cm 
Lengde: (51) 53 (55) 57 (59) 61 
cm 
Ermelengde: (47) 48 (49) 49 
(50) 50 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Lilla 4855: (250) 250 (300) 300 
(300) 350 gram 
Grønt 9273: (50) 50 (50) 50 
(50) 50 gram 
Blått 6063: (50) 50 (50) 50 (50) 
50 gram 
Lyng 4634: (100) 100 (100) 100 
(100) 100 gram 
Beige 3031: (50) 50 (50) 50 (50) 
50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 4  
 
 
 

Strikkefasthet: 
22 m og 29 omg glattstrikk på p 
nr 4 = 10 x 10 cm 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp med lilla på rundp nr 3 
(192) 208 (224) 240 (256) 272 
m. Strikk rundt 1 r, 1 vr 2 cm. 
Skift til p nr 4. Fortsett rundt 
med glattstrikk og stripemønster. 
Når arb måler (33) 34 (35) 35 
(35) 36 cm, felles på andre omg 
av en stripe 15 m i hver side = 
(81) 89 (97) 105 (113 (121) m 
igjen på for- og bakstykket. Legg 
arb til side mens ermene 
strikkes. 
 
Ermer: 
Legg opp med lilla på liten rundp 
eller strømpep nr 4 (96) 102 
(108) 114 (120) 126 m. Strikk 
rundt 3 r, 3 vr: 1 omg grønt + 1 
omg blått. Fortsett med lyng til 
ermet måler 12 cm. På neste 
omg felles (64) 68 (72) 76 (80) 
84 m slik:  
* 1 m løs av, 2 r sammen trekk 
den løse masken over – 3 vrang 
sammen *, gjenta fra * til * omg 
rundt = (32) 34 (36) 38 (40) 42 
m igjen. Strikk 1 omg 1 r, 1 vr 
med lilla + 1 omg 1 r, 1 vr med 
beige. Resten av ermet strikkes i 
glattstrikk med lilla. Øk 1 m på 
hver side av en rett midtm midt 
under ermet ca hver (1 ½) 1 ½ 
(1) 1 (1) 1 cm (22) 23 (24) 25 
(26) 27  ganger = (76) 80 (84) 
88 (92) 96 m. Når ermet måler 
oppgitt lengde, felles midtm + 7 
m på hver side av denne = 15 m 
midt under ermet og (61) 65 
(69) 73 (77) 81 m igjen. 
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Raglanfelling: 
Sett ermene inn over de avfelte 
sidem på for- og bakstykket = i 
alt (284) 308 (332) 356 (380) 
404 m. Fortsett rundt med 
stripemønster over alle masker, 
men på 1. omg strikkes 1 m fra 
bolen og 1 m fra ermet vrangt 
sammen i alle 4 
sammenføyningene. Dette er 
midtm for videre raglanfellinger 
og strikkes hele tiden vrang. Fell 
videre raglan annen hver omg 
ved å strikke 2 m vridd rett 
sammen før den vrange midtm 
og 2 m rett sammen etter til det 
står igjen (45) 49 (53) 55 (57) 
59 m på forstykket = i alt (17) 
19 (21) 24 (27) 30 
raglanfellinger. Skift til p nr 3, 
fortsett med lilla og strikk 1 omg 
rett (hvis ikke siste stripe var 
lilla) videre strikkes 4 omg 1 r, 1 
vr samtidig som det fortsatt 
felles raglan hver annen omg 
som før. Fell passe stramt av 
med rette og vrange masker. 
Sy sammen under ermene. 
 
 
Alpelue 
 
Garn: 
Alpakka 
 
Garnmengde: 
Lyng: 100g 
 
Veiledende pinner: 
nr 3 og 4  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk = 10 cm 
 
Legg opp 105 m på liten rundp 
eller strømpep nr 3. Strikk rundt 
5 cm glattstrikk. Strikk 1 omg 
rett samtidig som det økes til 
dobbelt masketall ved å løfte opp 
tverrtråden mellom hver maske 
og strikke den vridd rett = 210 
m. Skift til p nr 4. Fortsett rundt 
med glattstrikk til luen måler 15 
cm. Her beg fellingene i toppen: 
Strikk 13 r, 2 r sammen omg 
rundt = 14 m felt og 196 m 
igjen. Strikk 3 omg uten felling. 
På neste omg: 12 r, 2 r sammen, 
2 omg uten felling. Neste omg: 
11 r, 2 r sammen, 1 omg uten 
felling. Fell videre på sammen 
måte annen hver omg, det blir 1 

m mindre mellom maskene for 
hver felling. Når det står igjen 14 
m, klipp av tråden og trekk den 
gjennom maskene. 
Oppleggskanten skal ikke sys til, 
men ruller seg naturlig mot 
retten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensfarget raglangenser  
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (87) 94 (101) 109 (116) 
123 cm 
Lengde: (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm 
Ermelengde: (47) 48 (49) 49 (50) 50 
cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Lyng 4634: (350) 350 (400) 400 
(450) 450 g 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 4  
 
Strikkefasthet: 
22 m og 29 omg glattstrikk på p nr 4 
= 10 x 10 cm 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp på rundp nr 3 (192) 
208 (224) 240 (256) 272 m. 
Strikk rundt 1 r, 1 vr 4 cm. Skift 
til p nr 4. Fortsett rundt med 
glattstrikk. Når arb måler (32) 33 
(33) 34 (34) 34 cm, felles 15 m i 
hver side = (81) 89 (97) 105 
(113 (121) m igjen på for- og 
bakstykket. Legg arb til side 
mens ermene strikkes. 
 

Ermer: 
Legg opp på strømpep nr 3 (40) 
42 (44) 46 (48) 50 m. Strikk 1 r, 
1 vr rundt 6 cm. Skift til p nr 4. 
Fortsett rundt med glattstrikk og 
øk 1 m på hver side av en rett 
midtm midt under ermet ca hver 
(2) 2 (2) 1 ½ (1 ½) 1 ½ cm (18) 
19 (20) 21 (22) 23 ganger = 
(76) 80 (84) 88 (92) 96 m. Når 
ermet måler oppgitt lengde, 
felles midtm + 7 m på hver side 
av denne = 15 m midt under 
ermet og (61) 65 (69) 73 (77) 
81 m igjen.. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn over de avfelte 
sidem på for- og bakstykke = i 
alt (284) 308 (332) 356 (380) 
404 m. Fortsett rundt med 
glattstrikk over alle masker, men 
på 1. omg strikkes 1 m fra bolen 
og 1 m fra ermet vrangt sammen 
i alle 4 sammenføyningene. 
Dette er midtm for videre 
raglanfellinger og strikkes hele 
tiden vrang. Fell videre raglan 
annen hver omg ved å strikke 2 
m vridd rett sammen før den 
vrange midtm og 2 m rett 
sammen etter til det står igjen 
(45) 49 (53) 55 (57) 59 m på 
forstykket. Fell til hals de 
midterste (19) 21 (23) 23 (25) 
25 m på forstykket. Strikk fram 
til trådskiftet og klipp av tråden. 
Beg midt foran. Fortsett med 
glattstrikk fram og tilbake og fell 
videre for halsen 2 m i beg av 
hver pinne (4) 4 (5) 5 (5) 5 
ganger i hver side samtidig som 
raglanfellingen fortsetter på 
rettsiden som før. Videre felles 3 
m i beg av hver pinne 2 ganger i 
hver side samtidig som det 
fortsatt felles raglan på bakre del 
av ermene + bakstykket. Sett de 
resterende maskene over på p nr 
3 og strikk halskant: 
Strikk opp langs resten av halsen 
med p nr 3 og garn ca 11-12 m 
pr 5 cm, masketallet må være 
delelig med 2 m. 
Strikk 1 r, 1 vr rundt 5 cm. Fell 
løst av med rette og vrange 
masker. Brett halskanten dobbel 
mot vrangen og sy den til. 
Sy sammen under ermene. 
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Nr 15 
 
Vest med hullmønster 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (85) 92 (99) 106 cm 
Hel lengde: (63) 65 (67) 69 cm 
 
Garn:  
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Lilla 4855: (300) 350 (350) 400 
gram 
  
Veiledende pinner:  
Nr 3 ½ og 4. 
 
Strikkefasthet:  
22 m x 29 p glattstrikk på p nr 4 
= 10x10 cm. 
 
Bakstykke:  
Legg opp (95) 103 (111) 119 m 
på p nr. 3½ og strikk 5 p rett. 
Skift til p nr. 4 og fortsett med 
glattstrikk. Fell 1 m i begge sider, 
fra retten når arb måler (13) 14 
(15) 16 cm slik: Kantm rett, 2 
rett, 2 rett sammen, strikk til det 
gjenstår 5 m, 1 m løst av, 1 rett, 
trekk den løse m over, 2 rett, 
kantm rett. Gjenta disse 
fellingene med 3 cm´s 
mellomrom i alt 4 ganger = (87) 
95 (103) 111 m. Når arb måler 
(29) 30 (31) 33 cm økes 1 m i 
hver side, 3 m fra kanten, med 3 
cm´s mellomrom i alt 4 ganger = 
igjen (95) 103 (111) 119 m. Når 
arb måler (42) 43 (44) 45 cm, 
felles til ermehull i begge sider, 
annenhver p (3,2,1,1,1) 
3,2,1,1,1,1 (3,2,2,1,1,1) 
3,2,2,1,1,1,1 m = (79) 85 (91) 
97 m. Når ermehullet måler (18) 
19 (20) 21 cm, settes de 
midterste 27 m på en tråd til hals 
og hver side strikkes ferdig for 
seg. Fell til skulder på hver p fra 
ermehullsiden (8,9,9) 9,10,10 
(10,11,11) 11,12,12 m. 

Høyre forstykke: Legg opp (65) 
71 (75) 80 m på p nr. 3½ og 
strikk 5 p rett. Skift til p nr 4 og 
fortsett med glattstrikk med 
hullmønster over de ytterste 36 m 
ved forkanten. Fell og øk ved 
sidesømmen og fell senere til 
ermehull i samme høyde som på 
bakstykket, men fell samtidig ved 
forkanten, første gang på 11.p 
etter den rettstrikkede kanten: 
Strikk 2 rett sammen (fra retten) 
rett etter de 36 hullmønsterm. 
Gjenta denne felling på hver 
(6./8.) 6. (6.) 4./6. p i alt (21) 26 
(29) 33 ganger.  
(Merk: Hver 6./8. p = skiftevis 
hver 6. og hver 8.p og hver 4./6. 
p = skiftevis hver 4. og hver 6.p). 
Etter alle fellingene er det bare de 
36 mønsterm igjen. Strikk rett 
opp til ermehullet måler (22) 23 
(24) 25 cm (= 4 cm lengre enn 
bakstykket). Fell av idet det 
samtidig felles jevnt til (26) 29 
(32) 35 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venstre forstykke: Strikkes som 
høyre, men speilvendt. Ved 
forkanten felles (fra retten) ved å 
strikke: 1 m løs av, 1 rett, trekk 
den løse m over, rett før de 36 
hullmønsterm. 
 
Kanter: Sy skuldersømmene. 
Strikk opp med rundp nr. 3½ 
langs forkanter og nakke. Strikk 
opp ca 3 m for hver 4 p langs 
forkantene. Strikk 5 p rett. Fell av 
i rett på neste p. Strikk samme 
kant langs hvert ermehull. 
 
Montering:  
Sy sidesømmene. 
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Nr 16 
 
Genser med rund sal  
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (85) 90 (96) 101 
(107) 112 cm 
Lengde målt midt foran: (51) 53 
(55) 57 (59) 61 cm 
Ermelengde: (44) 45 (46) 47 
(48) 49 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: (250) 250 
(300) 300 (350) 350 gram 
Brunt 4081: (50) 50 (50) 50 
(100) 100 gram 
Beige 3031: (50) 50 (50) 50 
(100) 100 gram 
Dueblå 7241: (50) 50 (50) 50 
(50) 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 ½ og 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m og 29 omg glattstrikk på 
pinne nr 4  = 10 x 10 cm 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp på rundp nr 3 ½ med 
naturhvitt (188) 200 (212) 224 
(236) 248 m. Strikk 1 r, 1 vr 
rundt 3 cm. Skift til rundp nr 4. 
Fortsett rundt med glattstrikk. 
Når arbeidet måler (34) 35 ½ 
(36 ½) 38 (39) 40 ½ cm, deles 
det inn i for- og bakstykke slik: 
Fell av de første (15) 16 (17) 18 
(19) 20 m = under ene ermet, 
strikk (79) 84 (89) 94 (99) 104 
m =  bakstykket, fell av de neste 
(15) 16 (17) 18 (19) 20  m = 
under andre ermet, strikk de 
siste (79) 84 (89) 94 (99) 104 m 
= forstykket. Legg arbeidet til 
side mens ermene strikkes. 
 
Ermer: 
Legg opp på strømpep nr 3 ½ 
med brunt (46) 48 (50) 52 (54) 
56 m. Strikk rundt 1 r, 1 vr: 1 
omg brunt + 1 omg beige. 
Fortsett med naturhvitt til ermet 
måler 8 cm. Skift til p nr 4, 

fortsett med glattstrikk og øk 1 
m på hver side av en rett midtm 
midt under ermet ca hver (2 ½) 
2 (2) 2 (2) 2 cm (13) 14 (15) 16 
(17) 18 ganger = (72) 76 (80) 
84 (88) 92 m. Ved hel lengde 
felles (15) 16 (17) 18 (19) 20 m 
midt under ermet. Strikk et erme 
til på samme måte.  
 
Bærestykket: 
Sett ermene inn på samme 
rundpinne som for- og 
bakstykket over de avfelte 
sidemaskene = i alt (272) 288 
(304) 320 (336) 352 m. La 
omgangen begynne med 
bakstykkets masker. Strikk med 
naturhvitt (0) 2 (4) 6 (8) 10 omg 
glattstrikk over alle masker. 
Videre strikkes mønster til 
bærestykket med fellinger som 
diagrammet viser = (102) 108 
(114) 120 (126) 132 m igjen. 
Skift til p nr 3 ½. Strikk 3 omg 
glattstrikk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB! Hvis du ikke ønsker at 
genseren skal være så vid i 
halsen, felles ønsket antall 
masker jevnt fordelt over den 
første av de 3 omg. Det 
resterende masketallet må være 
delelig med 2. Strikk så en 
hullrad til brettekant = 1 kast, 2 
r sammen omg rundt. Strikk 
ytterligere 5 omg glattstrikk. Fell 
løst av med rette masker. Brett 
mot vrangen langs hullraden og 
sy til på vrangen. 
Sy sammen under ermene. 
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Nr 17 
 

Sjal  
 
Garn:  
Alpakka (100 % ren alpakka, 50 
gram = ca 110 meter) 
 
Garnmengde: 
Støvet petrol 7241: 200 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr. 6 
Heklenål nr. 4 
 
Strikkefasthet: 
16 m på pinne nr. 6 = 10 cm 
 
Legg opp 6 m på pinne nr. 6 og 
strikk første pinne fra vrangsiden 
slik: 1 kantm., 1 vrang, 2 rett, 1 
vrang, 1 kantm. Sett en 
merketråd rundt de to midterste 
m. Dette er midtmasker bak på 
sjalet. 
2. pinne og alle pinner på 
rettsiden: 1 kantm., øk alltid 1 m 
ved å ta opp tråden mellom 
maskene og strikk den vridd rett, 
strikk rett til merketråden, øk 1 
m, strikk 2 vrang, øk 1 m, strikk 
rett til 1 m gjenstår, øk 1 m, 
avslutt med 1 kantm. 
3. pinne og alle pinner fra 
vrangsiden: 1 kantm., strikk 
vrangt til merketråden, strikk de 
to midterste m rett, strikk vrangt 
til 1 m gjenstår, 1 kantm. 
 
På den pinnen det økes til 22 m, 
strikkes mønster slik: 1 kantm., 
øk 1 m, 2 rett, strikk knute slik: 
Strikk 3 vrangt sammen uten å 
ta de 3 m av pinnen, Strikk de 3 
samme maskene rett sammen, 
uten å ta de 3 m av pinnen, 
strikk 3 vrangt sammen og la nå 
knuten gli av pinnen. Strikk rett 
til merketråden, øk 1 m, 2 
vrangt, øk 1 m, 2 rett, 1 knute, 
strikk resten av m som vanlig. 
Strikk uten knuter til pinnen der 
det økes til 38 m. Gjenta 
knutene med 5 m mellom hver 
knute, frem til midtmaskene, 
strikk andre siden speilvendt. 
Fortsett med knutemasker hver 
8. pinne.  
Fortsett å strikke på denne 
måten til det er 238 m, strikk 
siste pinne samtidig som det 
økes til 240 m. Fell av passe løst.  

Heklet kant: 
Hekle med heklenål nr. 4 langs 
de 2 skrå sidene.  
1. rad: Fest garnet med 1 kjm i 
hjørnet, * 6 lm, hopp over 3 m, 
1 fm*. Gjenta fra * - * til det er 
29 lm-buer. Hekle 6 lm, hopp 
over midtmaskene, 1 fm og hekle 
på samme måte på andre siden 
til det er igjen 1 bue. Avslutt 
med 3 lm, 1 dbst i siste m. 
2. rad: Vend med *6 lm, 1 fm i 
neste bue*, gjenta fra * - * til 
det er igjen 1 bue. Avslutt med 3 
lm, 1 dbst i siste bue. Vend. 
Gjenta 2. rad til det er heklet 4 
rader. 
5. rad: 1 picot (3 lm, 1 fm i 
første lm), 3 fm i 1. lm-bue, * 3 
fm, 1 picot, 3 fm i neste bue*. 
Gjenta fra * - * hele raden. 
Avslutt med 3 fm, 1 picot, 1 kjm 
 i siste lm-bue. 
 
Lange hansker 
 
Størrelse: 
Dame 
 
Garn:  
Alpakka (100 % ren alpakka, 50 
gram = ca 110 meter) 
 
Garnmengde: 
Støvet petrol 7241: 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner nr. 3 
 
Strikkefasthet: 
26 m på pinne nr. 3 = 10 cm 
 
Knutemønster: 7 rett, strikk 3 
vrangt sammen uten å ta de 3 m 
av pinnen, Strikk de 3 samme 
maskene rett sammen, uten å ta 
de 3 m av pinnen, strikk 3 vrangt 
sammen og la nå knuten gli av 
pinnen, 5 rett, gjenta knuten en 
gang (= 2 knuter).  
Strikk 5 omganger uten knuter. 
På neste omgang strikkes 3 rett, 
knute, 5 rett, knute, 5 rett, knute 
(= 3 knuter). 
Strikk 5 omganger uten knuter. 
Gjenta første knuteomgang (=2 
knuter). 
 
Venstre hanske: 
Legg opp 48 m på pinne nr. 3 og 
strikk rundt glattstrikk 4 
omganger. Strikk 1 omg. hullrad 

(2 rett sammen, 1 kast, gjentas 
hele omgangen). Fortsett med 
glattstrikk til arbeidet målt fra 
hullraden (brettekanten) er 20 
cm. Strikk tommelfingerkile slik: 
Strikk 21 m, øk 1 m, strikk 2 m, 
øk 1 m, strikk resten av 
omgangen rett. Gjenta denne 
økingen hver 4. omgang i alt 4. 
ganger (det blir 2 m mer mellom 
økingene for hver gang). Ved 3. 
øking strikkes knutemønster på 
oversiden av hansken. Se 
mønsterbeskrivelse. Etter 4 
økinger for kile økes det 
annenhver omgang til det er 18 
m til tommelfinger. Strikk 1 
omgang. Sett de 18 
tommelfingermaskene m på en 
tråd. Legg opp 2 nye masker 
over kilens masker og strikk 
glattstrikk til arbeidet måler 11 
cm fra der kilen begynner. Nå 
strikkes fingrene. 
Pekefinger: Ta de siste 6 m fra 
2. pinne og 6 m fra 3. pinne og 
legg opp 4 nye masker inn mot 
langfingeren = 16 m. Strikk 
glattstrikk rundt til fingeren 
måler 7 cm (eller ønsket lengde). 
Strikk 2 og 2 masker sammen 
hele omgangen rundt. Ta av 
tråden og trekk den gjennom 
maskene. 
Langfinger: Ta 6 m fra hver 
side og plukk opp 3 m ved 
pekefingeren og legg opp 3 nye 
m mot ringefingeren = 18 m. 
Strikk glattstrikk rundt 7 ½ cm 
(eller ønsket lengde). Strikk 2 og 
2 masker sammen hele 
omgangen rundt. Ta av tråden 
og trekk den gjennom maskene. 
Ringefinger: Ta 6 m fra hver 
side og plukk opp 3 m ved 
ringefingeren og legg opp 3 nye 
m mot lillefingeren = 18 m. 
Strikk glattstrikk rundt 6 ½ cm 
(eller ønsket lengde). Strikk 2 og 
2 masker sammen hele 
omgangen rundt. Ta av tråden 
og trekk den gjennom maskene. 
Lillefinger: Ta resten av 
maskene (12 m), plukk opp 2 m 
ved ringefingeren = 14 m. Strikk 
glattstrikk rundt 5 ½ cm (eller 
ønsket lengde). Strikk 2 og 2 
masker sammen hele omgangen 
rundt. Ta av tråden og trekk den 
gjennom maskene. 
Tommelfinger: Ta de avsatte m 
og plukk opp 2 m mot pekefinger 
= 20 m. Strikk 2 cm glattstrikk, 
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fell 1 m på pekefingersiden, 
strikk2 cm, gjenta fellingen = 18 
m. Strikk til fingeren måler 5 cm 
(eller ønsket lengde). Strikk 2 og 
2 m sammen, hele omgangen = 
9 m. Strikk 1 omgang rett. Strikk 
2 og 2 masker sammen hele 
omgangen rundt. Ta av tråden 
og trekk den gjennom maskene. 
 
Høyre hanske: 
Strikkes som venstre hanske 
men speilvendt (tommelfingeren 
på motsatt side). 
 
Nr 18 
 
Arangenser 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (101) 108 (115) 122 
(130) cm 
Lengde: (60) 62 (64) 66 (68) cm 
Ermelengde: (48) 48 (49) 49 
(50) cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 
 
Garnmengde: 
Støvet petrol 7241: (600) 650 
(700) 750 (800 gram  
 
 

Veiledende pinner: 
 Rundp og strømpep nr 3 og 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk = 10 cm 
 
Bakstykket: 
Legg opp på rundp nr 3 (136) 
144 (152) 160 (168) m. Strikk 
fram og tilbake 4 pinner 2 r, 2 vr 
over alle masker unntatt første 
og siste maske som hele tiden 
strikkes rett = kantm. Skift til p 
nr 4. Strikk fra retten:  
1 r (= kantm), mønster A + B + 
A, siste maske strikkes rett (= 
kantm). Fortsett fram og tilbake 
med denne inndelingen. Når arb 
måler 2 cm før hel lengde, felles 
de midterste (28) 30 (32) 34 
(36) m for nakken.  

Strikk hver side for seg og fell 
videre ved nakkesiden annen 
hver pinne 3 m 3 ganger = (45) 
48 (51) 54 (57) m igjen til 
skulder. Fell av ved hel lengde. 
 
Forstykket: 
Legg opp og strikk som til 
bakstykket til forstykket måler 
(8) 8 (8) 9 (9) cm mindre enn 
bakstykket. Fell for halsen de 
midterste (18) 20 (22) 22 (24) 
m. Strikk hver side for seg og fell 
videre ved halssiden annen hver 
pinne (4,3,2,2,1,1,1) 
4,3,2,2,1,1,1 (4,3,2,2,1,1,1) 
4,3,2,2,1,1,1,1 (4,3,2,2,1,1,1,1) 
m. Fell av skulderm ved samme 
lengde som på bakstykket.  
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Ermer: 
Legg opp på rundp nr 3 (60) 62 
(64) 66 (68) m. Strikk fram og 
tilbake 6 cm 2 r, 2 vr over alle 
masker unntatt første og siste 
maske som hele tiden strikkes 
rett = kantm. Skift til p nr 4. 
Strikk fra rettsiden: 1 r (= 
kantm), (5) 4 (3) 2 (1) vr, 
mønster A, (5) 4 (3) 2 (1) vr, 
siste maske strikkes rett (= 
kantm). Fortsett fram og tilbake 
med denne inndelingen og øk 1 
m i beg og slutten av pinnen 
innenfor kantm ca hver 1 ½ cm 
(22) 23 (24) 25 (26) ganger. De 
nye maskene strikkes vrang på 
retten og rett på vrangen = i alt 
(102) 106 (110) 114 (118) m. 
Fell av ved hel lengde. 
 
Montering: 
Sy sammen på skuldrene. 
Halskant: 
Beg ved den ene skuldersømmen 
og strikk opp fra rettsiden med p 
nr 3 og garn ca 22 m pr 10 cm 
rundt halsen, masketallet må 
være delelig med 4 m = 1 omg 
rett. Fortsett rundt og strikk 2 r, 
2 vr 8 cm. Strikk tilslutt 10 omg 
glattstrikk. Fell passe stramt av 
med rette masker. 
Mål (21) 22 (23) 24 (25) cm ned 
fra midt på skulderen både på 
for- og bakstykket og sett et 
merke = ermehull. Fest midt på 
ermet midt på skulderen, beg 
ved skuldersømmen og sy hver 
side for seg. 
Sy erme- og sidesømmer 
innenfor kantm. 
 
Nr 19 
 
Jakke og baskerlue  
 
Størrelse:  
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (71) 78 (84) 90 (95) 
100 cm 
Lengde: (38) 42 (45) 48 (50) 53 
cm 
Ermelengde: (23) 27 (30) 33 
(36) 39 cm 
 
Garn: 
Alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m) 

Garnmengde, jakke: 
Blå 6063: (250) 300 (350) 400 
(450) 500 gram 
Lilla 4855: 50 gram alle str 
Litt rosa til brodering. 
Baskerlue: 
Blå 6063: (50) 50 (100) 100 
(100) gram 
 
Tilbehør: 
5 - 6 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 
og 4.  
 
Strikkefasthet: 
22 masker og 29 pinner 
glattstrikk på pinne nr 4 = 10 x 
10 cm 
 
Bølgekant, for- og bakstykke: 
1. pinne: * 3 rett, fell av de 3 
neste maskene *. Gjenta fra * til 
* og slutt med 3 rett. 
2. pinne: Rett fra vrangen. 
 
Bølgekant på ermet: 
Legg opp masker og snu arbeidet 
slik at 1. omgang blir strikket fra 
oppleggets “vrangside” (= 
ermets rettside). Fortsett på 
strømpepinner. 
1. omg: *3  rett, fell av de neste 
3 maskene*. Gjenta fra * til * 
omgangen rundt. 
2. omg: Vrangt fra retten. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp med lilla og rundpinne 
nr 3 (303) 339 (357) 381 (405) 
429 masker og strikk bølgekant 
fram og tilbake som forklart 
ovenfor = (153) 170 (180) 192 
(204) 216 masker når 
bølgekanten er ferdig. Skift til blå 
og strikk 2 pinner rett, samtidig 
som masketallet til str 2 år 
reguleres til 154 masker. 
Alle str: Skift til pinne 4 og strikk 
5 pinner glattstrikk + 1 pinne 
rett fra vrangen. Fortsett med 
glattstrikk.  
Når arbeidet måler (22) 25 (27) 
29 (30) 32 cm, deles arbeidet i 
hver side slik: Strikk fra retten 
(37) 41 (44) 47 (50 (53) masker 
(= høyre forstykke) - fell av (2) 
2 (1) 1 (1) 1 masker - strikk (76) 
84 (90) 96 (102) 108 masker (= 
bakstykket) - fell av (2) 2 (1) 1 
(1) 1 masker - strikk de siste 
(37) 41 (44) 47 (50) 53 maskene 

(= venstre forstykke). Strikk 
hver del ferdig for seg. 
Venstre forstykke: Fell til 
ermehull annenhver pinne 
(2,2,1,1,1) 2,2,1,1,1,1 
(2,2,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1  
(2,2,1,1,1,1) 2,2,2,1,1,1 masker 
= (30) 33 (36) 39 (42) 44 
masker. Strikk rett opp til 
ermehullet måler (8) 9 (10) 11 
(12) 12 cm. Fell ved halssiden 
annenhver pinne 
(3,3,2,1,1,1,1,1) 4,3,2,1,1,1,1,1  
(4,3,2,1,1,1,1,1) 4,3,2,2,1,1,1,1 
(4,3,2,2,1,1,1,1,1) 
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1 masker = 
(17) 19 (21) 24 (26) 27 masker 
igjen til skulder. Fell av når 
ermehullet måler (16) 17 (18) 19 
(20) 21 cm. 
 
Høyre forstykke: 
Strikkes som venstre, men 
motsatt. 
 
Bakstykket: 
Fell til ermehull i hver side som 
foran = (62) 68 (74) 80 (86) 90 
masker. Strikk rett opp til 
bakstykket er 3 cm kortere enn 
forstykkene. Sett de midterste 
(20) 22 (24) 24 (26) 28 maskene 
på en hjelpenål og strikk hver 
side for seg. Fell av ved 
halssiden ytterligere 2 masker 2 
ganger. Fell av de resterende 
(17) 19 (21) 24 (26) 27 maskene 
når arbeidet måler hel lengde. 
 
Ermer: 
Legg opp (84) 90 (96) 96 (102) 
102 masker med lilla og strikk 
bølgekant rundt på 
strømpepinner nr 3. Etter denne 
er det (42) 45 (48) 48 (51) 51 
masker på pinnen. Skift til blått 
og strikk 1 omgang rett der 
masketallet reguleres til (44) 46 
(48) 48 (50) 52 masker. Skift til 
strømpepinner 4 og strikk 1 
omgang vrangt, 5 omganger 
glattstrikk, 1 omgang vrangt. Øk 
1 maske på hver side av 
omgangens første maske når 
arbeidet måler 2 cm. Fortsett i 
glattstrikk med blått og øk på 
undersiden hver 5. omgang i alt 
(12) 13 (14) 16 (17) 18 ganger 
= (68) 72 (76) 80 (84) 88 
masker.  
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Når ermet måler (23) 27 (30) 33 
(36) 39 cm, felles merkemasken 
under ermet av og det strikkes 
fram og tilbake. Fell i hver side 
(3,2,2,1,1,1,1,2,2,3,4) 
3,2,2,1,1,1,1,1,2,2,4,4 
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,4,5)  
3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,4,5 
(3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,4,5) 
3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,4,5 
masker = 24 masker igjen for 
alle str. Fell disse av på èn gang. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene.  
Halskant: Strikk opp med blått 
og pinne nr 3 ca 86 masker rundt 
halsen, strikk 1 pinne rett fra 
vrangen. Skift til pinne nr 4 og 
strikk 5 pinner glattstrikk. Skift 
igjen til pinne nr 3 og strikk 1 
pinne rett fra vrangen. Skift til 
lilla og strikk 6 pinner rettstrikk, 
der det på 1. pinne strikkes 2 
rett sammen ved hver forkant + 
felles jevnt fordelt til ca 78 
masker. Fell av på 7. pinne med 
rette masker.  
Venstre forkant: Strikk opp 
med lilla og pinne nr 3 ca 3 
masker for hver 4. pinne. Strikk 
5 pinner rettstrikk og fell av på 
neste pinne.  
Strikk høyre forkant på 
tilsvarende måte, men med 5-6 
knapphull jevnt fordelt på 3. 
pinne. Det øverste strikkes midt 
på halskanten, det nederste ca 
10-15 masker fra nederste kant. 
! knapphull = 1 kast, 2 rett 
sammen. 
 
Broderi: 
Sy sting som skissen viser med 
rosa og lilla i det glatte feltet 
mellom rillene nede på bol, 
ermer og rundt halsen. Hvert 
kryss sys over 3 masker i 
bredden og 4 pinner i høyden, se 
skisser. Pass på at det blir likt 
foran ved forkantene, fordel evt 
ekstra masker midt bak. 
Brodèr 4-5 blomster nederst på 
hvert forstykke og ca 3 nederst 
på hvert erme.  
Sy i ermene og sy i knapper. 
  
 
 
 
 
 
 

Baskerlue 
 
Legg opp med blått og 
strømpepinner nr 3 (78) 84 (90) 
102 (108) 120 masker. Strikk 10 
omganger glattstrikk til belegg, 
deretter 1 hullrekke til brettekant 
= 1 kast, 2 rett sammen 
omgangen rundt. Strikk 2 omg 
rett, 1 omg vrangt, 5 omg rett, 1 
omg vrangt, 1 omg rett. Strikk 1 
omg rett, der det strikkes 2 
ganger i annenhver maske = 
(117) 126 (135) 153 (162) 180 
masker. Skift til pinner nr 4 og 
fortsett med glattstrikk. Når 
arbeidet fra brettekanten måler 
(12) 13 (14) 14 (15) 16 cm, 
begynner fellingene: Strikk 7 
rett, 2 rett sammen omgangen 
rundt = (104) 112 (120) 136 
(144) 160 masker. Strikk 3 
omganger uten felling. Strikk 6 
rett, 2 rett sammen omgangen 
rundt, strikk 3 omganger uten 
felling.  Fell videre på samme 
måte hver 4. omgang og med 1 
maske mindre mellom fellingene 
for hver gang til det er 20 - 30 
masker på omgangen. Strikk 2 
rett sammen omgangen rundt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klipp av garnet og trekk det 
gjennom maskene, stram til og 
fest godt.  
Sy små kryss rundt luekanten på 
samme måte som på jakken. 
Brodèr 1 blomst midt foran på 
luen. Brett belegget mot vrangen 
og sy til med løse sting.     
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