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Modell:1. S-XL
Design: Tina Østby
0803

sandnes
alpakka
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Modell:2. S-XL
Design: Sanne Lousdal
0803
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4 1/2             20

lanett
superwash

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:25  Side 2
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SandnesGarn presenterer her moteriktige modeller strikket i våre
gode og kjente merkegarn.

Lykke til!

Modell:3. S-XL
Design: Lene Holme Samsøe
0803

10
5                   18

kitten
mohair

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:26  Side 3
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Modell:4. S-XXL
Design: Sanne Lousdal
0803

10
4                   22

sandnes
alpakka

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:26  Side 4
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kitten
mohair

Modell:5. S-L
Design: Tina Østby
0803

10
7                   22

sandnes
alpakka

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:26  Side 5
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Modell:6. S-XL
Design: Lene Holme Samsøe
0803

10
3 1/2 24

shine

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:27  Side 6
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Modell:7. S-XXL
Design: Sanne Lousdal
0803

10
3                   27

SISU

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:27  Side 7
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Modell:8. S-XL
Design: Lene Holme Samsøe
0803

10
7                  13

alfa

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:28  Side 8
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Modell:9. S-XL
Design: Merete Rendahl
0803

10
7                  13

alfa

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:28  Side 9
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Modell:10. S-XL
Design: Sanne Lousdal
0803

10
3 1/2 24

shine

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  14:28  Side 10
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Modell:11. S-XL
Design: Lene Tøsti
0803

10
3 1/2               24

shine

Modell:11B. S-XL
Design: Lene Tøsti
0803

10
3 1/2               22

mandarin
classic

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:00  Side 11
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Modell:12. S-XXL
Design: Jette Strombski
0803

10
3 1/2 24

shine

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:01  Side 12



Modell:13. S-XL
Design: Lene Holme Samsøe
0803

10
4                   24

sandnes
alpakka
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Modell:14. XS-XXL
Design: Gerd Auestad
0803

10
3 1/2              22

sandnes
alpakka

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:01  Side 14



Modell:15. S-XL
Design: Lene Holme Samsøe
0803

10
4                   20

sandnes
alpakka

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:02  Side 15
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Modell:17. S-XL
Design: Sanne Lousdal
0803

10
4                   22

sandnes
alpakka

Modell:16. XS-XXL
Design: Sanne Lousdal
0803

10
3 1/2               22

mandarin
classic

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:02  Side 16



Modell:18. XS-XXL
Design: Jette Strombski
0803

10
4 1/2-5             6

kitten
mohair

f iesta

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:03  Side 17



Modell:19. XS-XXL
Design: Gerd Auestad
0803

10
4 1/2               16

fiesta

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:03  Side 18
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Modell:20. S-XL
Design: Mona Sandberg
0803

10
4-4 1/2             18

mandarin
petit

easy
Modell:21. S-L
Design: Gerd Auestad
0803

10
8                  10

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:03  Side 19



Postboks 143, 4302 Sandnes. Telefon (+47) 51 60 86 00. Telefaks (+47) 51 67 36 56
post@sandnesgarn.no     www.sandnesgarn.no

SandnesGarn Danmark Telefon 0045 49 76 39 69
SandGarn Sverige Telefon 0046 (0)31-72 321 52

Forhandler

Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn.
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Modell:22. XS-XXL
Design: Gerd Auestad
0803

10
3 1/2               22

mandarin
classic

0803 mix dame farge:Malside SandnesGarn  04-01-08  15:04  Side 20
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Nr 1 
 
Heklet jakke 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (96) 104 (112) 120 
cm 
Hel lengde: (84) 87 (89) 90 cm 
Ermelengde, målt på undersiden: 
(45) 47 (48) 49 cm 
 
Garn: 
sandnes alpakka (100 % 
alpakka, 50 gram = ca 110 
meter) 
Garnalternativ: 
peer gynt, smart, mandarin 
classic 
 
Garnmengde: 
Lilla 4855: (900) 950 (1000) 
1050 gram  
 
Tilbehør: 
8 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Heklenål nr 3 ½  
 
Heklefasthet: 
19 st med heklenål nr 3 ½ = 10 
cm 
 
Alle rader begynner med 3 lm = 
1. st. 
Fellinger: Det felles i slutten av 
en rad ved å la være å hekle de 
st som skal felles.  
Det felles i begynnelsen av en av 
en rad ved å hekle kjm i st som 
skal felles. 
 

Bakstykket: 
Legg opp (93) 100 (107) 114 lm. 
Vend og hekle 3 lm = 1. st, hekle 
1 st i hver lm = (94) 101 (108) 
115 st. 
Hekle frem og tilbake til arbeidet 
måler (35) 36 (36) 37 cm. Fell 1 
st i hver side annenhver rad 4 
ganger.  
Hekle til arbeidet måler (46) 47 
(47) 48 cm. Øk 1 st i hver side 
annenhver rad til sammen 4 
ganger.  
Hekle til arbeidet måler (64) 66 
(66) 66 cm.  
Fell for ermehull i hver side 
annenhver rad 4,3,2,2,1,1,1 st. 
Hekle til arbeidet måler (81) 84 
(85) 86 cm. Sett av de midterste 
(32) 35 (36) 37 st til nakke. 
Hekle hver skulder ferdig for seg. 
Hekle 2 rader og fell 1 st til for 
nakke = (16) 18 (21) 24 st igjen 
til skulder. Hekle andre skulder 
på samme måte. Klipp av tråden. 
 
Forstykket: 
Legg opp (46) 50 (54) 57 lm og 
hekle staver som på bakstykket 
= (47) 51 (55) 58 st. Hekle og 
fell/øk i ene side som på 
bakstykket. Fell for ermehull som 
på bakstykket. 
Når arbeidet måler (76) 79 (80) 
81 cm felles for halsåpning. Fell 
først 8 st, videre felles hver rad 
(4,2,1,1,1) 4,3,1,1,1,1 
(4,3,1,1,1,1) 4,3,2,1,1,1 st = 
(16) 18 (21) 24 st igjen til 
skulder. Hekle til forstykket er 
like langt som bakstykket. 
Hekle andre forstykket på 
samme måte, men speilvendt. 
 
Ermer: 
Legg opp (46) 48 (50) 52 lm. 
Hekle staver frem og tilbake som 
på for- og bakstykke = (47) 49 
(51) 53 st. Når arb måler 7 cm 
økes 1 st i hver side. Gjenta 
denne økingen ca hver 3 cm til 
det er (69) 73 (77) 81 st. Hekle 
til ermet måler (45) 47 (48) 49 
cm. Fell for ermetopp i hver side 
annenhver rad 
(4,3,2,2,2,2,2,1,1,1) 
4,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1 
(5,4,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1) 
5,4,3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1 st. 
Klipp av tråden. 
 
 
 

Montering: 
Sy sammen skuldrene. Sy i 
ermene. 
Sy sammen sidesømmene. 
 
Krave:  
1. rad: Hekle rundt halsåpningen 
ca (67) 70 (73) 76 fm, må være 
delelig på 3 + 1. Vend. 
2. rad: Hekle 5 lm (= 1 st, 2 
lm), 1 st i samme fm, * hopp 
over 2 fm, i neste fm hekles - 1 
st, 2 lm, 1 st -.* Gjenta fra *-* 
hele raden. Vend. 3. rad: Hekle 
1 kjm i lm-buen, 5 lm, 1 st i 
samme lm-bue, *i neste lm-bue 
hekles – 1 st, 2 lm, 1 st*. Gjenta 
fra *-* hele raden. Vend.  
4. rad: Hekle som 3. rad, men 
her økes 5 ganger. Det økes i 
andre lm-bue, like over hver 
skuldersøm, midt bak og i nest 
siste lm-bue. Øk slik: Hekle 2 lm, 
1 st til i lm-buen, slik at det blir 2 
nye lm-buer i samme lm-bue.  
Gjenta 3. rad hele tiden til 
kragen måler 10 cm. Klipp av 
tråden. 
Kant nede på jakken og nede 
på ermer: Fest tråden med 1 
kjm i første st, hekle 5 lm, 1 st i 
samme st, * hopp over 2 st, i 
neste st hekles - 1 st, 2 lm, 1 st -
.* Gjenta fra *-* hele raden. 
Lommer: Legg opp 30 lm, hekle 
1 st i hver lm = 31 st. Hekle st 
frem og tilbake til arb måler 20 
cm. Avslutt med kant som nede 
på jakken.  
Lag en lomme til på samme 
måte.  
Spensel, bak på ryggen: Legg 
opp 55 lm, hekle 1 st i hver lm = 
56 st. Hekle st frem og tilbake til 
arb måler 5-6 cm. Klipp av 
tråden. 
Forkanter: Hekle 6 rader fm 
langs forkanten (opp til der 
kraven begynner). På høyre side 
lages 8 knapphull jevnt fordelt på 
4 rad ved å 4 lm, hopp over 3 
fm. På neste rad hekles 3 fm i 
lm-buen.  
Fest spenslet bak i ryggen. Sy på 
en knapp i hver side av denne 
som pynt 
Sy i knapper. 
Sy på lommer, brett lommen slik 
at pyntekanten kommer nede på 
brettekanten. Se foto. 
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Nr 2 
 
Kort jakke i dobbelt 
lanett 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (86) 95 (104) 113 cm 
Hel lengde: (50) 52 (54) 56 cm 
Ermelengde, målt på undersiden:  
(42) 43 (43) 44 cm 
 
Garn: 
lanett (100 % merinoull, 50 
gram = ca 195 meter) 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: (650) 700 (750) 800 
gram 
 
Tilbehør:  
1 stor knapp 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 4 ½  
Heklenål nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
20 m glattstrikk med dobbelt 
garn på pinne nr 4 ½ = 10 cm 
22 m ermemønster med dobbelt 
garn på pinne nr 4 ½ = 10 cm 
 
Første og siste m er kantmaske 
og strikkes rett på alle pinner 
 
Grunnmønster:  
1.p (vrangsiden): 1 kantm, *3 
vr, 3 r*. Gjenta fra *-*. Avslutt 
med 3 vr, 1 kantm. 
2. p (rettsiden): 1 kantm, strikk 
alle m r, avslutt med 1 kantm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (173) 191 (209) 227 m 
med rundp nr 4 ½ og dobbelt 
garn og strikk grunnmønster 
frem og tilbake. Strikk til arb 
måler (31) 32 (33) 34 cm.  
Del for ermeåpning slik: Strikk 
(41) 44 (50) 54 m, fell (7) 7 (7) 
5 m, strikk (77) 89 (95) 109 m, 
fell (7) 7 (7) 5 m, strikk (41) 44 
(50) 54 m. Strikk hver del ferdig 
for seg. 
 
Bakstykke: 
Fell videre til ermeåpning, 
annenhver p (3,2,1,1) 3,2,2,1,1 
(3,2,2,2,1,1) 3,3,2,2,1,1 m = 
(63) 71 (73) 85 m.  
Strikk med mønster til arb måler 
hel lengde. Sett de midterste 
(23) 29 (27) 33 m på en hjelpep 
til nakke og sett (20) 21 (23) 26 
m i hver side på hjelpepinne til 
skuldre. 
 
Forstykke:  
Fell til ermeåpning som på 
bakstykket = (34) 35 (39) 42 m. 
Strikk til arb måler 5 cm før hel 
lengde. Fell for  
halsåpning annenhver pinne 
(4,4,3,2,1) 4,4,3,2,1 
(4,4,3,2,2,1) 4,4,3,2,2,1 m, = 
(20) 21 (23) 26 m til skulder. 
Strikk til hel lengde. Sett m, på 
en hjelpepinne. Strikk det andre 
forstykke på samme måte, men 
speilvendt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ermer: 
Legg opp (41) 41 (47) 47 masker 
med p nr 4 ½ og dobbelt garn og 
strikk 5 p grunnmønster (som på 
bolen). 
Fortsett med 2 pinner glattstrikk, 
og øk samtidig (2) 2 (1) 1 m.  
Strikk mønster etter diagram. 
På 5. p etter kanten økes 1 m i 
hver side innenfor kantm. Gjenta 
økningene på hver 6. p til det er 
(81) 83 (86) 90 masker.  
Strikk til ermet måler (42) 43 
(43) 44 cm. Fell for ermetopp i 
hver side, annenhver p (4,2,1) 
4,2,1 (4,2,1) 3,2,1 m, videre 
felles 1 m hver 4. p (3) 4 (5) 5 
ganger, fell 1 m annenhver p (6) 
5 (4) 7 ganger.  
Fell videre 2 m i begynnelsen av 
hver p til sammen 10 ganger (5 
ganger i hver side). Fell av. 
Strikk et erme til på samme 
måte. 
 
Montering: Strikk skuldrene 
sammen. 
 
Krave: Strikk opp m fra 
arbeidets VRANGSIDE langs 
halsringningen, ta med maskene 
på bakstykket som strikkes 
vrangt.  
På neste p (som blir fra kravens 
vrangside) strikkes m i ribb og øk 
slik: 
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Strikk 1 kantm, *3 vr, 4 r * 
avslutt med 3 vr, 1 kantm 
SAMTIDIG som det økes til (44) 
44 (49) 46 m langs første 
kravedel, strikk maskene langs 
bakstykket (23) 29 (27) 33 
masker uten økinger, strikk 
andre forstykket (43) 44 (48) 45 
= totalt (110) 117 (124) 124 m 
på kraven. 
Strikk ribb til kraven måler 25 
cm. Fell av med rette og vrange 
m. 
Krave-forkanter: Strikk opp 
masker langs kravens 2 kanter. 
Venstre: Strikk opp 56 m fra 
rettsiden. Strikk ribb, *3 vr, 4 r*. 
Gjenta fra *-*. Ved halssiden 
økes på annenhver p 1 m 
innenfor siste m. De nye 
maskene strikkes med i ribben 
etter hvert. Når forkanten måler 
6 ½ cm felles alle masker av 
med rette og vrange m. 
Høyre: Strikk opp m og strikk 
som på venstre til det gjenstår 5 
pinner i høyden. Nå lages 
knapphull slik: Strikk 3 m, fell 3 
m, som økes igjen på neste p. 
Strikk ferdig kanten og fell av 
som på venstre side.  
Sy i en stor knapp. 
Hekle med heklenål nr 3 ½ 
krepsemasker langs jakkens 
forkanter og langs den skrå 
kanten på kraven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 3 
 
Kort jakke i kitten  
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (83) 90 (96) 103 cm 
Hel lengde: (46) 48 (50) 52 cm 
Ermelengde: 30 cm alle str  
 
Garn: 
kitten mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle, 50 gram = 
165 meter) 
 
Garnmengde: 
Koksgrå 1076: (200) 200 (250) 
250 gram 
 
Tilbehør:  
3 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 5 
Rundp nr 4 ½ 
 
Strikkefasthet: 
18 m glattstrikk på p nr 5 = 10 
cm  
 
Halvpatent: 
1.p (rettside): Strikk 5 r til 
forkant, 1 vr, * 1 r, 1 vr *. 
Gjenta fra * til * p ut, men strikk 
de siste 5 m r til forkant. 

2.p: Strikk 5 r til forkant, 1 r, * 1 
vr, 1 r *. Gjenta fra * til * p ut, 
men strikk de siste 5 m r til 
forkant. 
3.p: Strikk 5 r til forkant, 1 vr, 
*1 m r ned i m fra nest siste 
pinne (slik at den vrange m løser 
seg opp og blir liggende som et 
kast rundt den rette m), 1 m vr*. 
Gjenta fra * - * hele pinnen. Men 
strikk de siste 5 m r til forkant. 
Gjenta 2. og 3.p. 
 
For- og bakstykke:  
Legg opp (172) 184 (196) 208 m 
på rundp nr 4 ½ og strikk 3 p r. 
Skift til rundp nr 5 og fortsett i 
glattstrikk, men de 5 ytterste m i 
hver side strikkes r på alle p (= 
forkant).  
Sett et merke rundt 1 m på hver 
side av pinnens midterste (82) 
88 (94) 100 m (= sidemerker). 
Når arbeidet måler 6 cm, felles 
på hver side av hvert sidemerke 
slik: Strikk til 2 m før 
sidemasken, 1 r løs av, 1 r, trekk 
den løse m over, strikk 
sidemasken r, strikk 2 r sammen 
(= i alt 4 fellinger på p). Gjenta 
disse fellinger med 4 cm´s 
mellomrom i alt 4 ganger = 
(156) 168 (180) 192 m.  
Når arb måler (21) 23 (25) 29 
cm, felles 5 m i hver side (= 
sidem + 2 m på hver side 
herav). La m hvile mens ermene 
strikkes. 
 
Ermer:  
Legg opp (45) 46 (47) 48 m på p 
nr 4 ½ og strikk 3 p r (strikk 
stramt). Skift til strømpep nr 5 
og fortsett rundt i glattstrikk, 
men på første omgang økes til 
(67) 69 (70) 72 m ved å strikke 
2 ganger i annenhver m. Strikk 
til ermet måler 30 cm eller 
ønsket lengde. Fell 5 m midt 
under ermet.  
Sett maskene på en hjelpep og 
strikk et erme til på samme 
måte. 
 
Raglan:  
Sett delene inn på rundp nr 5, 
samtidig som det strikkes 2 r 
sammen ved alle 4 
sammenføyninger = (266) 282 
(296) 312 m. Sett et merke rundt 
midtmasken i hver 
sammenføyning. 
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Strikk fram og tilbake i 
glattstrikk, men de 5 ytterste m 
strikkes stadig r på alle p til 
forkant. Fell fra rettsidene i hver 
sammenføyning slik: Strikk til 2 
m før midtmasken, ta 1 r løs av, 
1 r, trekk den løse m over, strikk 
midtmasken r, strikk 2 r sammen 
(= i alt 8 fellinger på p).  
Gjenta disse fellinger på hver p 
fra rettsidene i alt (7) 7 (8) 8 
ganger, men når der er felt (3) 3 
(4) 4 ganger strikkes jakken 
samtidig kortere foran ved å la 
være å strikke det første m i hver 
forkantside slik: Strikk til (7) 8 
(8) 9 m + forkantmaskene 
gjenstår, vend og strikk 
tilsvarende i andre forkantsiden, 
vend og gjenta dette i hver side 
med (7) 8 (8) 9 m mindre i hver 
side hver gang i alt 4 ganger (inkl 
første gang). Fortsett med 
bærestykket som beskrevet 
under: 
 
Bærestykke: Strikk, på rundp 
nr. 5, 1 p r fra rettsidene over alle 
m, det strikkes opp 1 ny m ved 
hver av de 4 vendinger mot 
forkanten på forstykkene = i alt 
(218) 234 (240) 256 m. Strikk 1 
p r fra vrangsiden, samtidig som 
det felles jevnt inn til (193) 207 
(215) 227 m (= strikk cirka hver 
8. og 9. m r sammen).  
Bemerk, forkant: Ved alle 
fellinger på bærestykket holdes 
de 5 forkantmaskene i hver side 
utenfor, og disse strikkes forsatt i 
rett på alle pinner. 
Strikk 1 p vrang fra rettsiden, 
samtidig som det lages knapphull, 
(knapphull, se under) og 1 p 
vrang fra vrangsiden. Strikk (5) 
5½ (5½) 6 cm halvpatent, avslutt 
fra vrangsiden. Strikk 1 p r fra 
rettsiden. Strikk 1 p r fra 
vrangsiden, samtidig som det 
felles jevnt fordelt til (163) 177 
(183) 195 m (= strikk cirka hver 
6. og 7. m rett sammen).  
Strikk 1 p vr fra rettsiden, 
samtidig som det strikkes 
knapphull (knapphull, se under) 
og 1 p vr fra vrangsiden. Strikk 
igjen (5) 5½ (5½) 6 cm 
halvpatent, avslutt fra 
vrangsiden. Skift til p nr 4 ½ og 
strikk 1 p r fra rettsiden, samtidig 
som det felles jevnt fordelt til 
(125) 133 (137) 145 m (strikk 
cirka hver 3. og 4. m rett 

sammen), og samtidig strikkes 
knapphull (se under). Strikk 3 p r.  
Strikk 1 p r, samtidig som det 
felles jevnt fordelt til (114) 121 
(125) 132 m (strikk ca hver 9. og 
10. m r sammen). Strikk 3 p r. 
Fell av r på neste p.  
Knapphull: Strikk 3 knapphull 
langs høyre forkant slik: 2 r, fell 2 
m, som legges opp igjen på neste 
p.  
 
Montering: Sy sammen under 
ermene. Sy ermekanten nede 
sammen. Sy i knapper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 4 
 

Jakke med sideflette  
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (89) 97 (103) 111 
(118) cm. 
Hel lengde: (46) 48 (50) (52) 
(54) cm. 
Ermelengde: (41) 42 (43) 43 
(44) cm. 
 
Garn: 
sandnes alpakka (100 % 
alpakka, 50 gram = ca 110 
meter) 
 
Garnmengde: 
Limegrønn 9435: (350) 400 
(450) 500 (550) gram 
 
Tilbehør: 
(5) 5 (6) 6 (6) knapper. 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr 4 
Heklenål nr 3  

Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 
cm  
 
Første og siste m på p er kantm, 
og strikkes hele tiden r. 
 
Bakstykke: 
Legg opp (98) 106 (114) 122 
(130) m på p nr 4.  
Strikk vrangbord, (1. p er 
vrangsiden) 1 kantm, 2 vr, *4 r, 
4 vr*, gjenta fra *-* og avslutt 
med 4 r, 2 vr, 1 kantm. 
Strikk 7 p vrangbord. Fortsett 
med glattstrikk til arb måler (25) 
26 (28) 29 (31) cm. Fell for 
ermehull på annenhver p 
(4,3,2,1,1) 4,3,2,1,1 
(4,3,2,2,1,1) 4,3,2,2,1,1 
(4,3,2,2,2,1,1) = (76) 84 (88) 
96 (100) m.  
Strikk til arb måler 2 cm før hel 
lengde. Sett de midterste (28) 30 
(34) 36 (38) m på en hjelpep, og 
strikk hver side ferdig for seg. 
Fell videre for halsringning på 
annenhver p (1,1) 1,1 (1,1) 2,1 
(2,1) m.  
Ved hel lengde settes de 
resterende (22) 25 (25) 27 (28) 
m på en hjelpep. Strikk den 
andre siden på samme måte, 
men speilvendt. 
 
Høyre forstykke: 
Legg opp (50) 54 (58) 62 (66) m 
på p nr 4, og strikk 1. p fra 
vrangsiden slik:  
Str: (S) (L) (XXL): 1 kantm, 2 
vr *4 r, 4 v* gjenta fra *-* og 
avslutt med 4 r, 2 vr, 1 kantm. 
Str: M og XL: 1 kantm, 2 vr, *4 
r, 4 vr*. Gjenta fra *-* pinnen 
ut, og avslutt med 2 r, 1 kantm.  
Strikk 7 p vrangbord. Fortsett 
med glattstrikk til arb måler (25) 
26 (28) 29 (31) cm. Fell for 
ermehull i slutten av annenhver 
p (4,3,2,1,1) 4,3,2,1,1 
(4,3,2,2,1,1) 4,3,2,2,1,1 
(4,3,2,2,2,1,1) m = (39) 43 (45) 
49 (51) m.  
Strikk rett opp til arb måler 10 
cm før hel lengde. Fell de første 
(11) 11 (11) 15 (15) m for 
halsringning. Videre felles på 
annenhver p (3,2,1) 3,2,1,1 
(3,3,2,1) 3,2,1,1 (3,2,2,1) m,.  
Strikk til arb måler hel lengde og 
sett skulderens (22) 25 (25) 27 
(28) m, på en hjelpepinne.  
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Venstre forstykke:  
Legg opp som på høyre forstykke 
og strikk 1. p fra vrangsiden slik:  
Str: (S) (L) (XXL): 1 kantm, 2 
vr *4 r, 4 vr*. Gjenta fra *-* og 
avslutt med 4 r, 2 vr, 1 kantm. 
Str. M og XL: 1 kantm, 2 r, * 4 
vr, 4 r*. Gjenta fra *-*. Avslutt 
med 2 vr, 1 kantm. 
Strikk 7 p vrangbord, og fortsett 
med glattstrikk. 
Når vrangborden er strikket, 
settes 2 merke tråder. 
1. p.: Strikk (15) 17 (19) 21 
(23), sett en merketråd, strikk 3 
r, 1 vr, øk 1 m, 2 vr, øk 1 m, 1 
vr, 6 r, 1 vr, øk 1 m, 2 vr, øk 1 
m, 1 vr, 3 r, sett en merketråd 
og strikk (15) 17 (19) 21 (23) m 
glattstrikk. 
2. p.: Strikk vrangt frem til 
merketråden, strikk 3 vr, 6 r, 
over de neste 6 masker økes 6 m 
som strikkes vridd vr, strikk 6 r, 
3 vr, strikk vr pinnen ut, 1 
kantm.  = 30 m mellom 
merketrådene. Nå strikkes etter 
diagram A. 
På 8. p (vrangsiden) i 
diagrammet, økes 3 m i de 3 
første og 3 siste m innenfor 
merketrådene.  
Strikk diagram B. 
Gjenta nå fra 3. pinne i diagram 
A og strikk deretter diagram B 
OBS – Det skal ikke økes mer, nå 
strikkes m som diagrammet 
viser.   
Strikk etter diagrammene til arb 
måler (25) 26 (28) 29 (31) cm. 
Fell for ermehull i beg av 
annenhver p (4,3,2,1,1) 
4,3,2,1,1 (4,3,2,2,1,1) 
4,3,2,2,1,1 (4,3,2,2,2,1,1) m.  
Strikk rett opp til arb måler 10 
cm før hel lengde. Fell de siste 
(11) 11 (11) 15 (15) m for 
halsringning, på samme pinne 
felles 3 m i de 6 m nærmest 
halsen, (strikk 2 og 2 m 
sammen).    
Vend og strikk vrangt tilbake. 
Fell videre annenhver p (3,2,1) 
3,2,1,1 (3,3,2,1) 3,2,1,1 
(3,2,2,1) m. Når fellingen 
kommer til fletten strikkes 2 m 
sammen 4 ganger, før de felles 
for halsåpning. 
OBS – når den midterste delen 
av fletten er vridd for siste gang 
felles de 12 midterste m til 6 ved 
å strikk 2 og 2 m sammen. 
 

 
 
 
Dette gjøres på rettsiden FØR det 
felles til hals over disse maskene. 
Når det er vridd for siste gang på 
fletten ytterst mot ermehullet, 
felles også disse m, fra 6 m til 3 
m. 
Nå måler arb hel lengde, settes 
(22) 25 (25) 27 (28) m, på en 
hjelpep. 
 
Ermer:  
Legg opp (42) 46 (48) 50 (52) m 
med p nr 4 - og strikk 7 p 
vrangbord slik: (1. p er 
vrangsiden): 
(S) og XL: 1 kantm, 2 vr *4 r, 4 
vr*. Gjenta fra *-* hele p, og 
avslutt med 4 r, 2 vr, 1 kantm. 
M: 1 kantm, 4 vr, *4 r, 4 vr*. 
Gjenta fra *-*, avslutt med 1 
kantm. 
 
 

 
 
 
(L): 1 kantm, 1 vr, *4 r, 4 vr*. 
Gjenta fra *-*, avslutt med 4 r, 1 
vr, 1 kantm.  
(XXL): 1 kantm, 3 vr, *4 r, 4 
vr*. Gjenta fra *-*, avslutt med 
4 r, 3 vr, 1 kantm.   
Fortsett med glattstrikk, på 5. p 
økes 1 m i hver side innenfor 
kantm. Gjenta økningen hver 6. 
p til det er (76) 80 (80) 84 (88) 
m.  
Strikk til ermet måler (41) 42 
(43) 43 (44) cm. Fell til  
ermetopp slik: Fell i hver side, på 
annenhver p 4,3,2 m, deretter 1 
m til det er (36) 40 (40) 42 (44) 
m på p.  
Fell ytterligere 2,3,4 i hver side. 
Fell av.  
 
Montering:  
Strikk skuldrene sammen. 
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Forkanter og halskant:  
Begynn nede på høyre forkant. 
Bruk heklenål nr 3.  
Hekle fm langs hele høyre 
forkant, i hjørnene hekles 2 fm i 
samme m, fortsett langs halsen 
og ned langs venstre forkant. 
Merk av for knapper på venstre 
forkant. Den nederste knappen 
plasseres ca 3 cm fra nederste 
kant, den øverste ut fra halsen. 
Plasser (5) 5 (6) 6 (6) knapper, 
jevnt fordelt. 
Hekle 1 rad krepsem tilbake.  
Ved markeringene til knapper, 
hekles 2 lm, hopp over 2 fm, og 
fortsett med krepsem. 
 
Montering:  
Sy i ermene.  
Sy sammen side og 
ermesømmene.  
Sy i knapper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 5 
 
Tøff vest i ribb 
 
Størrelse: 
(S) M (L) 
 
Plaggets mål: 
Lengde på tvers: (147) 149 
(152) cm  
 
Garn: 
sandnes alpakka (100 % 
alpakka, 50 gram = ca 110 
meter) 
kitten mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle, 50 gram = 
165 meter) 
 

Garnmengde: 
sandnes alpakka: Beige 3031: 
(350) 350 (400) gram 
kitten mohair: Beige 2331: 250 
gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Nr 7  
 
Strikkefasthet: 
12 m ribb på pinne nr 7, lett 
utstrakt = ca 10 cm 
 
Legg opp (106) 110 (114) 
masker og strikk ribb, 2 r og 2 vr 
til arbeidet måler 46 cm. Del 
arbeidet slik: Strikk de første 
(42) 44 (46) masker (forstykket) 
for seg i 20 cm (1.ermhull). 
Strikk de siste maskene (64) 66 
(68) m (bakstykket) i 20 cm. 
Strikk videre over alle maskene 
til hele arbeidet måler (101) 103 
(106) cm. Del arbeidet igjen på 
samme måte som sist (= 2. 
ermhull). Avslutt med 46 cm i 
ribb. Fell løst av med rette og 
vrange m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 6 
 
Topp med tverrstrikket 
overdel 
 
Størrelse: 
(S/M) M/L (XL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (92) 101 (110) cm 
Hel lengde: (50) 52 (54) cm 
 
Garn: 
shine (55 % bomull, 45 % 
viscose. 50 gram = ca 113 m) 
 
Garnmengde: 
Hvitt 1001: (300) 350 (400) 
gram  
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner og rundpinne nr 3 
½  
 
Strikkefasthet: 
24 m glattstrikk eller 24 m 
mønster = 10 cm i bredden på p 
nr 3 ½. 
 
Det er viktig å holde 
strikkefastheten for å oppnå 
riktig resultat. 
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Overdel:  
Strikkes på tvers fra midt bak til 
midt bak. Legg opp 36 m på p nr 
3 ½ og strikk mønster etter 
diagram A.  
Strikk fram og tilbake slik: Strikk 
fra rettsiden til det gjenstår 9 m, 
vend, 1 kast, og strikk p ut. På 
neste p strikkes igjen over alle m, 
og kastet strikkes sammen med 
neste maske (dette for å unngå 
hull). Vendingene strikkes 
skiftevis 9 og 6 m fra kanten, som 
vist i diagrammet.Fortsett til 
arbeidet måler (102) 110 (118) 
cm – målt langs det som blir den 
nederste kant (= høyre side), der 
arbeidet er lengst. Fell av. Sy 
overdelen sammen til en ring. 
 
 

Merk nå bakstykkets plassering = 
(37) 40 (43) cm (overdelens søm 
skal være midt på bakstykke), og 
forstykkets plassering = (37) 40 
(43) cm er midt imellom, på hver 
side er ermehullene. 
Underdel:  
Strikk nå opp (93) 104 (115) m 
fra rettsiden og med p nr 3 ½ 
mellom merkene for bakstykke på 
overdelen.  
Strikk fram og tilbake i mønster 
etter diagram B. De 3 ytterste m i 
hver side strikkes rett på alle p 
(som vist) og samtidig økes 1 m i 
hver side (innenfor de 3 kantm) 
på annenhver i alt 8 ganger = 
(109) 120 (131) m. La m hvile, 
og strikk opp m på samme måte 
mellom merkene for forstykke på 
overdelen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Strikk som på bakstykket. Sett 
deretter alle m på rundp nr 3 ½ 
og strikk rundt over alle m, 
samtidig som det økes 1 m ved 
hver samling. Denne nye m 
strikkes rett, og de 3 rettstrikkede 
m i siden av hver del, strikkes 
vrang, slik at mønsteret passer 
omgangen rundt. Det er nå (220) 
242 (264) m på omg. Strikk 
mønster til toppen er cirka (50) 
52 (54) cm lang. 
Fell av. 
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Nr 7 
 

 Cardigan 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL)  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (88) 96 (103) 111 
(118) cm 
Hel lengde: (58) 60 (62) 64 (64) 
cm + heklet kant nede 
Ermelengde målt under ermet: 
(43) 44 (44) 45 (45) cm 
(ermelengde er inkl. heklet kant) 
 
Garn: 
sisu (80 % ull, 20 % nylon, 50 
gram = ca 160 meter) 
 
Garnmengde: 
Lys petrol 7211: (350) 400 (450) 
450 (500) gram 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr 3, heklenål 2½ 
 
Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk på pinne nr 3 = 
10 cm  
 
Tilbehør:  
5 knapper. 

Første og siste m på alle pinner 
er kantm og strikkes hele tiden 
rett 
 
Bakstykke: 
Legg opp (120) 130 (140) 150 
(160) m på p nr 3 og strikk 
glattstrikk. 1. p er vrangsiden. 
Strikk til arb måler (15) 16 (17) 
18 (18) cm. Fell i siden fra 
rettsiden slik:  
1 kantm, 1 m løst av, 1 rett, 
trekk den løse m over, strikk til 
det er 3 m igjen på p, strikk 2 m 
rett sammen, 1 kantm. Gjenta 
fellingene ytterligere 2 ganger, 
med 2 cm mellomrom. = (114) 
124 (134) 144 (154) m på 
pinnen. Strikk 2 cm. 
Nå økes 1 m ut i hver side 
(innenfor kantm), gjenta 
økningen 2 ganger med 2 cm 
mellomrom, =  
(120) 130 (140) 150 (160) m. 
Strikk til arb måler (39) 40 (41) 
42 (42) cm.  
Fell til ermehull i begge sider, på 
annenhver p slik: (6,2,2,2,1,1) 
6,2,2,2,1,1,1 (7,2,2,2,1,1,1) 
7,3,2,2,1,1,1 (7,3,2,2,1,1,1,1) = 
(92) 100 (108) 116 (124) m.  
Strikk til arb måler 2 cm før hel 
lengde. Fell de midterste (42) 44 
(46) 50 (52) m til halsringning, 
og strikk hver side ferdig for seg. 
Fortsett å felle 2,1 m på hver 2. 
p. = (22) 25 (28) 30 (33) m til 
skulder. Ved hel lengde settes m 
på en hjelpep. Strikk den andre 
siden lik men speilvendt. 

Forstykke: 
Legg opp (66) 71 (76) 82 (87) m 
på p nr 3, og strikk slik (1. p er 
vrangsiden): 1 kantm (17) 20 
(22) 25 (27) m glattstrikk 
(vrangt på vrangen, rett på 
retten) strikk mønster etter 
diagram A = 41 m, (6) 8 (11) 14 
(17) m glattstrikk, 1 kantm. 
Strikk etter diagrammet til arb 
måler (15) 16 (17) 18 (18) cm. 
Fell og øk i siden som på 
bakstykke. 
Strikk til arb måler (39) 40 (41) 
42 (42) cm. Fell til ermehull på 
annenhver p slik: (6,2,2,2,1,1) 
6,2,2,2,1,1,1 (7,2,2,2,1,1,1) 
7,3,2,2,1,1,1 (7,3,2,2,1,1,1,1) = 
(52) 56 (60) 65 (69) m.  
Strikk til arb måler 15 cm før hel 
lengde, og fell for halsringning på 
annenhver p slik: 
5,5,4,3,2,2,2,2,2 og deretter 1 m 
til det er (22) 25 (28) 30 (33) m 
på p. 
Strikk til arb måler hel lengde og 
sett m på en hjelpep. 
Strikk et forstykke til på samme 
måte, men speilvendt.  
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Ermer: 
Legg opp (59) 63 (67) 71 (75) m 
på p nr 3, og strikk slik (1. p er 
vrangsiden). 1 kantm (13) 15 
(17) 19 (21) m glattstrikk 
(vrangt på vrangen, rett på 
retten) strikk mønster etter 
diagram B = 31 m, (13) 15 (17) 
19 (21) m glattstrikk, 1 kantm. 
På 12. p økes 1 m i hver side 
(innenfor kantm). Gjenta 
økningen på hver 8. p til det er 
(91) 95 (101) 105 (109) m på p. 
Strikk til ermet måler (41) 42 
(42) 43 (43) cm og fell for 
ermetopp slik: Fell 5,2,2,2,2,2,2 
m i hver side. Videre felles 1 m i 
hver side til det er (39) 41 (41) 
43 (43) m på p. Fell 2,3 m i hver 
side. Fell av de resterende m.   
  
Montering:  
Sy eller mask skuldrene 
sammen. Sy i ermene. Sy erme 
og sidesømmene.  
 
Forkanter/halskant/langs 
nedre kant: 
1. omg: Hekle fm rundt hele 
plagget, med heklenål nr 2½ 
(beg på høyre skulder). Hekle 1 
fm i hver strikket m, i hvert 
hjørne hekles 2 fm, langs 
forkantene hekles 1 fm i hver p, 
men hopp over hver 3., fortsett 
langs nederste kant og videre til 
beg, slutt med 1 kjm i 1. fm.  
2. omg: Hekle buer slik: 3 lm (= 
1 st) 6 st i 1. fm, *hopp over 2 
fm, 1 fm i neste fm, hopp over 2 
fm, 7 st i neste fm*. Gjenta fra 
*-* rundt hele jakken.  OBS – 
når buene på venstre forkant er 
heklet, merkes av for 5 knappull 
– når buene på høyre stykke 
hekles knapphull slik: Hekle 
viften, hekle 4 lm og fortsett rett 
på neste bue (her hekles ikke fm 
mellom buene).   
 
Ermekantene: Hekles på 
samme måte. 
Sy i knapper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 8 
 
Kort jakke med vidde 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Vidde nederst:(119) 125 (132) 
138 cm 
Lengde: (46) 48 (50) 52 cm 
Ermelengde: 32 cm. Alle str. 
 
Garn: 
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50 
gram = ca 60 meter) 
 
Garnmengde: 
Inkblå 6863: (500) 550 (600) 
650 gram 
  
Tilbehør: 2 store knapper (cirka 
35 mm). 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne (40 og 80 cm) og 
strømpepinner nr 6 og 7. 
 
Strikkefasthet:  
13 masker glattstrikk = 10 cm i 
bredden på pinne nr 7 
 
Perlestrikk:  
1.p: (1 rett, 1 vrang) p. 
Alle flg p: Strikk rett over vrang, 
og vrang over rett. 
 

For- og bakstykke:  
Legg opp (155) 163 (171) 179 m 
på rundpinne nr 7. Strikk 3 cm 
perlestrikk fram og tilbake.  
Fortsett fram og tilbake på 
rundpinnen i glattstrikk, men 
strikk forsatt de ytterste 5 m i 
hver side i perlestrikk på alle p til 
forkant.  
Strikk til arbeidet måler (28) 29 
(30) 31 cm. Nå deles til 
ermeåpning fra rettsiden slik: 
Strikk (39) 41 (43) 45 m (= 
høyre forstykke), fell 2 m, strikk 
(73) 77 (81) 85 m (= 
bakstykke), fell 2 m, strikk p ut 
(= venstre forstykke). Strikk 
hver del ferdig for seg. 
Venstre forstykke:  
= (39) 41 (43) 45 m. Fell til 
ermeåpning på hver p fra 
ermesiden (2,2,1,1) 2,2,1,1,1 
(2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 m, men når 
der er felt 4 ganger til 
ermeåpning (= (33) 35 (36) 38 
m), strikkes neste p fra 
vrangsiden slik: Strikk (10) 12 
(13) 15 m perlestrikk, strikk 3 m 
sammen i alt 5 ganger (strikk m 
sammen så det forsatt er i 
perlestrikk), strikk glattstrikk ut 
p. Fortsett med fellinger til 
ermeåpning, og strikk forsatt 
perlestrikk over de ytterste (15) 
17 (18) 20 m mot forkanten, 
men for hver p strikkes 1 m mer 
med i perlestrikk, til alle m 
strikkes i perlestrikk. 
Etter alle fellinger er det (23) 24 
(25) 27 m. Strikk til ermeåpning 
måler (11) 12 (13) 14 cm. Fell 2 
m mot forkanten i hver side. La 
de 3 resterende forkantmasker i 
hver side hvile. Fell deretter mot 
forkanten, annenhver p (2,2,2,2) 
2,2,2,2,1 (2,2,2,2,1) 2,2,2,2,2 
m. Når ermeåpningen måler (17) 
18 (19) 20 cm, felles til skulder 
på hver p fra ermesiden (5,5) 5,5 
(5,6) 6,6 m. 
Høyre forstykke:  
= (39) 41 (43) 45 m. Strikkes 
som venstre, men speilvendt og 
med 2 knapphull. Det strikkes et 
knapphull på andre p fra 
rettsiden slik: 2 rett, fell 2 m, 
strikk ut p. Legg opp på neste p 
nye m over de felte. Det andre 
knapphull strikkes, på samme 
måte, når ermeåpningen måler 
(8) 9 (10) 11 cm. 
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Bakstykke:  
= (73) 77 (81) 85 m. Fell for 
ermeåpningen som på 
forstykket, men når der er felt 4 
ganger i hver side, strikkes et 
legg midt bak slik: Sett de 11 
midterste m på en strømpep, 
sett de neste 5 m på hver side av 
de 11 midterste m på hver sin 
strømpep, og sett m henholdsvis 
før og etter m på 
strømpepinnene på hver sin 
pinne. Legg de 5 m på første 
strømpep over de siste 5 m før 
midten, og legg de 5 siste m før 
m på strømpep ovenpå de 2x5 m 
på strømpep = 3 lag av masker. 
Strikk nå de 3 lagene sammen, 
ved å strikke 1.m på hver av de 
3 p rett sammen, i alt 5 ganger 
= det er felt 10 m. Strikk 
midtmasken, og strikk legg på 
samme måte i motsatte side, så 
det også her er felt 10 m, strikk 
p ut. Strikk nå de midterste (27) 
29 (31) 35 m i perlestrikk, og 
strikk for hver p 1 m mer med i 
perlestrikk i hver side, som på 
forstykket. 
Etter alle fellinger er det (41) 43 
(45) 49 m på p. Strikk til 
ermeåpningen måler (17) 18 
(19) 20 cm. La de midterste (21) 
23 (23) 25 m hvile til krave, og 
strikk hver side ferdig for seg, 
idet det samtidig felles til skulder 
som på forstykket. 
 
Ermer: 
Venstre erme:  
Legg opp (40) 42 (44) 47 m på 
pinne nr 6. Strikk 6 cm 
perlestrikk (fram og tilbake på 
p). Skift til strømpepinne nr. 7 og 
fortsett rundt i glattstrikk.  
Når ermet måler 32 cm eller 
ønsket lengde, felles omgangens 
(10.) 11. (11.) 12. siste maske, 
og ermet strikkes ferdig fram og 
tilbake. Fell i hver side 
annenhver p 
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2) 
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2 
(2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2) 
2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2 m. 
Fell av de siste (7) 9 (9) 8 m på 
én gang.  

Høyre erme:  
Strikkes som venstre, men her 
felles omgangens (10.) 11. (11.) 
12. m av, så ermene blir 
speilvendt. 
 
Montering:  
Sy sammen skuldrene. Strikk 
opp ca (72) 76 (76) 80 m på p 
nr. 6 langs halsutringningen 
(begynn og avslutt med de 3 
hvilende forkantm). 
Oppstrikkingen skal være så flat 
og usynlig som mulig! Strikk 9 
cm perlestrikk til krave, men øk 
2 m på hver skulder samt midt 
bak, når kragen måler 4 cm.  
Fell av med rette og vrange m. 
Sy i ermene.  
Sy i knapper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 9 
 
Lang vest 
 
Størrelse: 
(S/M) M/L (XL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (92) 101 (110) cm 
Hel lengde: (74) 77 (81) cm 
 
Garn: 
alfa (85 % ull, 15 % mohair, 50 
gram = ca 60 meter) 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: (650) 700 (750) 
gram  
 
Tilbehør: 
(6) 6 (6) duffelknapper 
 
Veiledende pinner: 
Strømpepinner og rundpinne nr 7 
og 9 
 
Strikkefasthet: 
13 m glattstrikk på pinne nr 7 = 
10 cm 
10 m glattstrikk på pinne nr 9 = 
10 cm  
 
For- og bakstykke: 
Legg (142) 150 (158) masker på 
pinne nr 7 og strikk 4 pinner rett 
fram og tilbake (= 2 riller).  



12 

Skift til pinne nr 9 og strikk 
mønster etter diagram slik: 
Begynn på rettsiden (høyre 
forstykke), strikk 1 kantm, 
diagram B, (2) 6 (10) m vr, 
diagram D, A, D, (2) 6 (10) m vr, 
diagram C, 1 kantm. Sett et 
merke midt i diagram A = midt 
bak. Strikk med denne 
mønsterinndeling til arbeidet 
måler (30) 31 (33) cm.  
Skift til pinne nr 7 og strikk ribb 
slik: Strikk 1 km, (0) 4 (2) vr, *3 
r, 3 vr*. Gjenta fra *-* frem til 2 
m før midt bakmerket, strikk 4 m 
vr, fortsett med 3 r, 3 vr og 
avslutt pinnen med 3 m r, (0) 4 
(2) vr, 1 km. Strikk denne ribben 
til hele arbeidet måler (38) 40 
(42) cm.  
Skift tilbake til pinne nr 9 og 
fortsett med mønster etter 
diagram med samme inndeling 
som før (begynn alle diagrammer 
på ny med 1. pinne).  
Strikk til arbeidet måler (49) 52 
(55) cm. Del arbeidet for 
ermehull med (32) 34 (36) m, til 
hvert forstykke og (78) 82 (86) 
m til ryggstykket. 
Strikk hver del ferdig for seg. 
 
Bakstykket: 
Strikk frem og tilbake og øk 1 m 
i hver side annenhver p til 
sammen 2 ganger = (82) 86 (90) 
m. De nye maskene strikkes 
vrangt. Strikk til arbeidet måler 
(4) 5 (5) cm før hel. Fell for 
nakke de midterste 16 m. Strikk 
hver skulder for seg og fell videre 
annenhver p 3,1,1 = (28) 30 
(32) m igjen til skulder. Strikk til 
hel lengde. Fell av.  
Strikk andre side på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Forstykke: 
Strikk og øk for erme som på 
bakstykket = (34) 36 (38) m. 
Strikk til arb måler (8) 9 (9) cm 
før hel lengde. Fell for halsåpning 
annenhver p 2,1,1,1,1 m = (28) 
30 (32) m igjen. Strikk til 
forstykket er like langt som 
bakstykket. Fell av.  
Strikk andre forstykket på 
samme måte, men speilvendt. 
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Montering: 
Sy sammen skuldrene.  
Sy sammen til erme de 4 pinner 
som det er økt på.  
 
Ermekanter: Strikk opp m med 
pinne nr 7 rundt ermehullene, ca 
6 m pr 5 cm. Masketallet må 
være delelig på 6. Strikk ribb, 3 
r, 3 vr rundt til sammen 8 
omganger. Fell av med rette og 
vrange masker.  
 
Høyre forkant: Strikk opp 
masker langs hele forkanten med 
pinne nr 7, fortsett 4 pinner opp i 
halsfellingen. Masketallet skal 
være delelig på 6 + 3 m. Strikk 
ribb, 3 rett, 3 vrangt frem og 
tilbake til sammen 8 pinner, men 
på 4. pinne lages 6 knapphull 
jevnt fordelt, ved å felle 2 m, 
som økes igjen på neste p. Fell 
av med rette og vrange masker.  
 
Venstre forkant: Strikkes som 
høyre forkant, men uten 
knapphull. 
Sy i knapper. 
 
Krave: Begynn på høyre side, 
strikk opp masker med pinne nr 
7 langs enden på forkanten, 
rundt hele halsåpningen og på 
enden av forkanten på venstre 
side. Tilpass masketallet slik at 
det er delelig på 6 + 3 m. Strikk 
ribb 3 r, 3 vr hele pinner. Avslutt 
med 3 r. Strikk til kraven måler 5 
cm. Skift til pinne nr 9 og strikk 
ribb som før til hele kraven måler 
12 cm. Fell av med rette og 
vrange masker. 
 
Belte: Bruk 3 strømpepinner. 
Legg opp 12 masker på pinne 7. 
Strikk 1 r 1 vr. Sett de rette 
maskene på en strømpepinne og 
de vrange på en annen. Strikk da 
rundt, ved å strikke frem og 
tilbake, 6 masker på hver side. 
Strikk til belte måler 1,5 meter. 
Fell av og sy sammen i endene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 10 
 

Vest m/lomme  
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (90) 100 (110) 120 
cm 
Hel lengde: (72) 74 (76) 78 cm 
 
Garn: 
shine (55 % bomull, 45 % 
viscose, 50 gram = ca 113 m) 
 
Garnmengde: 
Khaki 2741: (400) 450 (500) 550 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr 3 og 3 ½  
Heklenål nr 3 
 
Strikkefasthet: 
24 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
Første og siste m på p er kantm 
og strikkes alltid rett. 
 
Vrangbord: 
1. p (vrangsiden): 1 kantm, *1 
rett, 1 vridd vrang* gjenta fra *-
* og avslutt med, 1 kantm. 
2. p (rettsiden): 1 kantm, *1 
vridd rett, 1 vrang* gjenta fra *-
* og avslutt med 1 kantm. 
 

Mønster: 
1. p (rettsiden): Strikk alle m r. 
2. p (vrangsiden): Strikk *2 vr, 
2 r*. Gjenta fra *-* mellom 
merketrådene. 
3. p: Strikk *2 vr, strikk 2. m r 
foran 1. m, strikk 1. m r og la 
begge m gli av pinnen*. Gjenta 
fra *-* til midten, strikk de 2 
midterste m vr, *strikk 2. m r 
bak 1. m, strikk 1. m r, og la 
begge m gli av p*. Gjenta fra *-* 
fram til 2. merketråd. 
4. p: Strikk som 2. pinne. 
 
Bakstykke: 
Legg opp (126) 140 (154) 168 m 
på p 3 ½ og strikk vrangbord 
som beskrevet, til arb måler 6 
cm. Fortsett i glattstrikk og fell 
på 1. p til (114) 126 (138) 150 
m.  
Strikk til arb måler 10 cm. Fell i 
sidene slik: Strikk 1 kantm, 2 
rett sammen, strikk til det er 3 m 
igjen på p, ta 1 m løst av, strikk 
1 rett, og trekk den løse m over, 
1 kantm. 
Gjenta fellingene i hver side hver 
8. p, 5 ganger = (104) 116 (128) 
140 m på p.  
Strikk (8) 9 (10) 11 cm. Øk i 
hver side, innenfor kantm. Strikk 
18 p og øk 1 gang til = (108) 
120 (132) 144. Strikk til arb 
måler (50) 52 (54) 56 cm. Fell 5 
m i hver side til ermehull. Fell 
videre (3,2,1,1) 3,2,1,1,1 
(3,2,2,1,1) 3,2,2,1,1,1 m. = (84) 
94 (104) 114 m.  
Strikk til arb måler 2 cm før hel 
lengde. Sett de midterste (40) 44 
(48) 52 m på en hjelpep til 
halsringning, og strikk hver side 
ferdig for seg. Fell ytterligere på 
annenhver p (3,2,1) 4,2,1 
(4,3,1) 4,3,2 m, = (16) 18 (20) 
22 m.  
Strikk til hel lengde. Sett m på 
en hjelpep. Strikk den andre 
siden på samme måte, men 
speilvendt. 
Forstykke:  
Legg opp (126) 140 (154) 168 m 
på p 3 ½ og strikk vrangbord 
som på bakstykke.  
Sett en merketråd på hver side 
av de midterste (58) 58 (66) 66 
m, og 1 merketråd i midten av 
disse. Dette markerer 
mønstermaskene. 
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På 1. p glattstrikk felles på hver 
side av merketrådene, det skal 
ikke felles i de midterste (58) 58 
(66) 66 m. 
Fell inn til (30) 36 (38) 44 m før 
1. merketråd, strikk de midterste 
(58) 58 (66) 66 m rett, fell inn til 
(30) 36 (38) 44 m over m etter 
merketråden, = (118) 130 (142) 
154 m. 
Vend og strikk vrangt tilbake og 
mønsterpinne 2 innenfor 
merketrådene. 
Fortsett med denne inndeling. 
Når mønsteret måler 10 cm, fell i 
hver side som på bakstykke.  
Når arb måler (17) 18 (19) 20 
cm strikkes bakstykket av 
lommen slik: Strikk og sett 
samtidig mønstermaskene (58) 
58 (66) 66 m på en hjelpep, 
strikk p ut. Vend og strikk 
tilbake, og legg opp (62) 62 (70) 
70 m bak m på hjelpep, strikk 
glattstrikk til arb måler 7 cm fra 
de nye m. 
På neste p felles 4 m mellom 
merketrådene, = (58) 58 (66) 66 
m.  
Nå strikkes det mønster over de 
midterste m. OBS – tell hvor 
mange p glattstrikk det er 
strikket på de 7 cm, og ut fra 
dette beregne hvilke mønster p 
du skal beg på. Strikk til arb 
måler 16 cm, målt fra de nye m. 
Nå strikkes lommen:  
Strikk m på hjelpep, og strikk 8 
cm mønster. Fell i hver side på 
annenhver p til skrå slik: 3,3,2,1 
m.  
Strikk til mønsteret på lommen 
måler 16 cm.  
OBS – Husk å felle og øke i 
sidene, som på bakstykke.  
Fortsett over alle m fra rettsiden 
slik:  
Strikk glattstrikk til merketråden, 
nå strikkes lommens m og 
forstykkets m sammen (i 
mønsterstrikk), 1 m fra hver p, 
strikk glattstrikk p ut. 
Strikk til arb måler (50) 52 (54) 
56 cm, og fell som på bakstykke. 
Når ermehullet måler 5 cm, 
settes de midterste (24) 26 (28) 
30 m på en hjelpep til 
halsringning, og hver side 
strikkes ferdig for seg (Det 
strikkes mønster over 
mønstermaskene, så lenge det er 
masker til det). Fell videre for 

halsringning (5,4,3,2,1,1) 
5,4,3,2,2,1,1  
(6,5,3,2,2,1,1) 6,5,4,3,2,1,1) = 
(16) 18 (20) 22 m til skulder, 
Strikk til arb måler hel lengde og 
sett m på en hjelpep.  
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt.  
 
Montering:  
Strikk skuldersømmene sammen. 
Sy sidesømmene.  
Sy lommens bakstykke fast på 
vesten, og hekle en rad 
krepsemasker (= fm heklet 
motsatt vei), langs de 2 skrå 
sidene på lommen. 
 
Halskant: Strikk opp på p nr 3, 
m jevnt rundt halsen, og strikk 
rundt i vrangbordstrikk, *1 vridd 
r, 1 vr*. Gjenta fra *-*. Strikk 7 
omg, og fell av i vrangbordstrikk.  
Ermekanter: Strikk m opp på p 
nr 3, jevnt rundt ermehullet, og 
strikk vrangbord som på halsen. 
Strikk 6 omg, og fell av i 
vrangbordstrikk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 11  
 
Selskapstopp i shine 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (81) 86 (90) 95 cm 
Hel lengde: (53) 54 (55) 56 cm  
 
Garn: 
shine (55 % bomull, 45 % 
viscose. 50 gram = ca 113 m) 
 
Garnmengde: 
Lys grå 6211: (200) 200 (250) 
300 gram 
Grå 6161: 50 gram alle str. 
 
Veiledende pinner: 
Nr. 3  
 
Strikkefasthet: 
25 m glattstrikk på pinne nr 3 
= 10 cm 
 
For og bakstykket: 
Legg opp (208) 220 (232) 244 m 
med lys grå på pinne nr 3. Strikk 
rundt 1 omg vrangt (= 1. rille). 
Sett ett merke i hver side med 
(109) 115 (121) 127 m på 
forstykket og (99) 105 (111) 117 
m på bakstykket. Skift til grå og 
strikk 1 rille (= 1 omg rett, 1 
omg vrangt). Fortsett med riller, 
en i hver farge samtidig som det 
felles 1 m på hver side av 
merketrådene på rille 7 og rille 
13. Strikk til sammen 15 riller.  
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Strikk glattstrikk i lys grå. Når 
arbeidet måler (8) 8 (9) 9 cm 
gjentas sidefellingene. Gjenta 
sidefellingene hver 2. cm 2 
ganger til = til sammen 5 
fellinger. Strikk (5) 6 (6) 7 cm 
uten felling. Nå økes 1 m på hver 
side av sidemerkene hver 2. cm 
til sammen 5 ganger.  
Når alle økningene er ferdig, 
strikkes 2 cm glattstrikk. På 
neste omgang felles det for 
halsåpning slik: Begynn ved 
merket i venstre side, strikk (52) 
55 (58) 61 m, strikk 2 m rett 
sammen, 1 m rett (= midt foran, 
sett denne masken på en nål), ta 
1 m løs av, strikk 1 m rett, trekk 
den løse m over. Strikk frem og 
tilbake og fell 1 m i begynnelsen 
og slutten av hver p. Etter 4 p, 
begynner ryggfelling. 
Strikk til midt på bakstykket og 
fell på samme måte. 
Strikk frem og tilbake og fell 
videre for hals/rygg ved å felle 1 
m i begynnelsen og i slutten av 
hver pinne.  
 
Fell slik: 
I begynnelsen av pinnen felles 
fra rettsiden slik: Ta 1 m løs av, 
strikk 1 m rett, trekk den løse m 
over.   
I begynnelsen av pinnen felles 
fra vrangsiden slik: 2 m vr 
sammen 
1 slutten av pinnen fra rettsiden: 
Strikk de 2 siste m r sammen 
I slutten av pinnen fra 
vrangsiden: Strikk til 2 m 
gjenstår, vend arbeidet og strikk 
de 2 siste m vridd r sammen fra 
rettsiden. 
 
Venstre side: Fortsett å felle 1 
m i begynnelsen og slutten av 
hver pinne til det er strikket 5 cm 
med halsfelling. Fell for ermehull 
ved å felle (16) 18 (18) 18 m = 
(8) 9 (9) 9 på hver side av 
sidemerkene. Nå strikkes hver 
del ferdig for seg.  
 
Venstre forstykke: Fell for hals 
som før og fell 1 m hver p 6 
ganger, deretter 1 m annenhver 
p 2 ganger på ermesiden. Videre 
felles bare for halsringning hver 
pinne til 1 m gjenstår. 

Venstre bakstykke: Strikkes og 
felles som på venstre forstykke. 
 
Høyre side: Strikkes som 
venstre side.   
 
Montering: 
 
Rillekant: Begynn midt bak med 
lys grå. Ta med den avsatte 
midtmaske og plukk opp 1 m i 
hver felte m langs venstre 
bakstykke, legg opp (73) 74 (75) 
76 m over venstre skulder, plukk 
opp 1 m i hver felte m langs 
venstre forstykke, ta med 
midtmasken, strikk 1 m i hver 
felte m langs høyre forstykke, 
legg opp (73) 74 (75) 76 m over 
høyre skulder, plukk opp 1 m i 
hver felte m langs høyre 
bakstykke. Strikk rundt, først 1 
omg vrangt. Skift til grått og 
strikk rett til 1 m før 
midtmasken, strikk 3 m sammen 
slik: Ta 2 m løs av som om de 
skulle strikkes rett, strikk 1 m r, 
trekk de 2 løse m over. Gjenta 
denne fellingen i spissen midt 
bak. Strikk riller en i hver farge, 
samtidig som det felles som 
beskrevet annenhver omgang 
(på den rettstrikka omgangen). 
Strikk til sammen 9 riller. Fell av 
med vrange m på den vrange 
omgangen på den 9. rillen.  
Hekle en rad kjedemasker rundt 
den delen av ermehullene der 
det ikke er rillekant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 11 B 
 
Selskapstopp i mandarin 
classic 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (81) 86 (90) 95  cm 
Hel lengde: (53) 54 (55) 56 cm  
 
Garn: 
mandarin classic (100 % 
bomull, 50 gram = ca 110 
meter) 
 
Garnmengde: 
Aprikos: (250) 250 (300) 350 
gram 
Beige 2205: (50) 50 (50) 100 
gram  
 
Veiledende pinner: 
Nr. 3 og 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på pinne nr 3 = 
10 cm 
 
For og bakstykket: 
Legg opp (180) 190 (200) 210 m 
med aprikos på pinne nr 3. Strikk 
rundt 1 omg vrangt (= 1. rille). 
Sett ett merke i hver side med 
(91) 95 (101) 105 m på 
forstykket og (89) 95 (99) 105 m 
på bakstykket. Skift til beige og 
strikk 1 rille (= 1 omg rett, 1 
omg vrangt). 
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Fortsett med riller, 1 i hver farge 
samtidig som det felles 1 m på 
hver side av merketrådene på 
rille 6 og rille 11. Strikk til 
sammen 15 riller.  
Skift til pinne nr 3 ½ og strikk 
glattstrikk i aprikos. Når arbeidet 
måler (8) 8 (9) 9 cm gjentas 
sidefellingene. Gjenta 
sidefellingene hver 2. cm 2 
ganger til = til sammen 5 
fellinger. Strikk (5) 6 (6) 7 cm 
uten felling. Nå økes 1 m på hver 
side av sidemerkene hver 2. cm 
til sammen 5 ganger.  
Når alle økningene er ferdig, 
strikkes 2 cm glattstrikk. På 
neste omgang felles det for 
halsåpning slik: Begynn ved 
merket i venstre side, strikk (43) 
45 (48) 50 m, strikk 2 m rett 
sammen, 1 m rett (= midt foran, 
sett denne masken på en nål), ta 
1 m løs av, strikk 1 m rett, trekk 
den løse m over. Strikk til midt 
på bakstykket og fell på samme 
måte. 
Strikk frem og tilbake og fell 
videre for hals/rygg ved å felle 1 
m i begynnelsen og i slutten av 
hver pinne.  
 
Fell slik: 
I begynnelsen av pinnen felles 
fra rettsiden slik: Ta 1 m løs av, 
strikk 1 m r, trekk den løse m 
over.   
I begynnelsen av pinnen felles 
fra vrangsiden slik: 2 m vr 
sammen. 
1 slutten av pinnen fra rettsiden: 
Strikk de 2 siste m rett sammen 
I slutten av pinnen fra 
vrangsiden: Strikk til 2 m 
gjenstår, vend arbeidet og strikk 
de 2 siste m vridd r sammen fra 
rettsiden. 
 
Venstre side: Fortsett å felle 1 
m i begynnelsen og slutten av 
hver pinne til det er strikket 5 cm 
med halsfelling. Fell for ermehull 
ved å felle (14) 14 (16) 16 m = 
(7) 7 (8) 8 på hver side av 
sidemerkene. Nå strikkes hver 
del ferdig for seg.  
 
Venstre forstykke: Fell for hals 
som før og fell 1 m på ermesiden 
annenhver pinne til 1 m gjenstår. 
 
 

Venstre bakstykke: Strikkes og 
felles som på venstre forstykke. 
 
Høyre side: Strikkes som 
venstre side.   
 
Montering: 
 
Rillekant: Begynn midt bak med 
lys grå. Ta med den avsatte 
maske og plukk opp 1 m i hver 
felte m langs venstre bakstykke, 
legg opp (58) 60 (62) 64 m over 
venstre skulder, plukk opp 1 m i 
hver felte m langs venstre 
forstykke, ta med m på nål, 
strikk 1 m i hver felte m langs 
høyre forstykke, legg opp (58) 
60 (62) 64 m over høyre skulder, 
plukk opp 1 m i hver felte m 
langs høyre bakstykke. Strikk 
rundt, først 1 omg vrangt. Skift 
til aprikos og strikk rett til 1 m 
før midtmasken, strikk 3 m 
sammen slik: Ta 2 m løs av som 
om de skulle strikkes rett, strikk 
1 m rett, trekk de 2 løse m over. 
Gjenta denne fellingen i spissen 
midt bak. Strikk riller en i hver 
farge, samtidig som det felles 
som beskrevet annenhver 
omgang (på den rettstrikka 
omgangen). 
Strikk til sammen 15 riller. Fell 
av med vrange m på den vrange 
omgangen på den 15. rillen.  
Hekle en rad kjedemasker rundt 
den delen av ermehullene der 
det ikke er rillekant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 12 
 

 Genser 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (84) 90 (96) 104 
(112) cm 
Hel lengde: (52) 59 (66) 70 (74) 
cm 
Ermelengde: (44) 44 (46) 46 
(48) cm 
 
Garn: 
shine (55 % bomull, 45 % 
viscose, 50 gram = ca 113 m) 
 
Garnmengde: 
Khaki 2741: (350) 400 (450) 500 
(550) gram 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr 3 ½ 
 
Strikkefasthet: 
24 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 
cm 
 
Rillestrikk:  
1 p rett fra rettsiden, 1 p rett fra 
vrangsiden. 
 
  
Forstykke:  
Legg opp (93) 105 (117) 129 
(141) m. Strikk 6 riller fram og 
tilbake. Sett et merke rundt de 
midterste 59 m. Strikk glattstrikk 
frem til merket, strikk 59 m 
mønster etter diagram A.  
Strikk med denne inndeling til 
arb måler (31) 37 (43) (46) 49 
cm. 
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Fell for ermehull i hver side 
(4,3,2,1) 4,3,2,2,1,1 
(4,3,3,2,2,1,1) 4,3,3,3,2,2,1,1  
(4,3,3,3,2,2,2,1) m.  
Strikk til det er strikket (6) 7 (8) 
8 (9) hele ”paraplyer” i 
mønsteret.  
Fell for halsringning de midterste 
(23) 23 (25) 25 (25) m, og strikk 
hver side ferdig for seg. Fell 
videre annenhver p (5,3,2,2,1) 
5,3,2,2,1,1 (5,3,2,2,1,1,1) 
6,3,2,2,1,1,1 (6,3,3,2,2,1,1) m. 
Strikk til ermehuller måler (21) 
22 (23) 24 (25) cm. Fell av. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Bakstykke: 
Legg opp (93) 105 (117) 129 
(141) m. Strikk 6 riller. Strikk 
glattstrikk fram og tilbake til arb 
måler (31) 37 (43) (46) 49 cm. 
Fell for ermehull som på 
forstykke, MEN på 4. p etter 
delingen, strikkes mønster etter 
diagram B på de midterste 21 m. 
Strikk videre i glattstrikk, og når 
arb måler 3 cm før hel lengde 
felles de midterste (49) 51 (55) 
57 (61) m, og hver side strikkes 
for seg. Strikk til arb måler hel 
lengde. Fell av. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Ermer: 
Legg opp (52) 54 (56) 58 (60) m 
på p nr 3½ og strikk riller som på 
for- og bakstykke. 
Ta sammen og sett et merke 
midt under. Øk 1 m på hver side 
av merketråden, hver (1) 1 (1½) 
1½ (1½) cm, til det er (84) 86 
(88) 90 (92) m på p. 
Strikk til arb måler (44) 44 (46) 
46 (48) cm, fell for ermetopp på 
annenhver p 4,2,2,2,2,2,2,2 m, 1 
m til det gjenstår 24 m. 
Fell av. 
Strikk et erme til på samme 
måte. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene. 
Sy i ermene. 
 
Halskant: Strikk opp jevnt med 
m på p nr 3 ½, og strikk 6 riller. 
Fell av.  
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Nr 13 
 
Alpakkajakke kortermet 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde:(88) 94 (100) 106 cm 
Hel lengde:(50) 52 (54) 56 cm 
 
Garn: 
alpakka (100 % ren alpakka. 50 
gram = ca 110 m)  
 
Garnmengde: 
Natur 1012: (350) 400 (450) 500 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 ½ og 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 4 =10 
cm 
24 m mønster på p nr 4 = 10 cm 
 
Tilbehør: 5 knapper alle str 
 
Omvendt glattstrikk: Vrangt på 
rettsiden, rett på vrangsiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bakstykke:  
Legg opp (94) 102 (110) 118 m 
på p nr 3½ og strikk mønster 
etter diagram. Den ytterste m i 
begge sider er kantm og strikkes 
rett på alle p. Kantm er ikke vist i 
diagrammet, og holdes utenfor 
mønsteret. Skift til p nr 4, når det 
er strikket 4 p. Øk samtidig 1 m i 
begge sider, innen for km, når 
arbeidet måler 6 cm, og etterpå 
hver 4 cm i alt 6 ganger = (106) 
114 (122) 130 m. Bemerk, str. 
M: Da det ikke er m nok til den 
ytterste fletten, strikkes de 
ytterste m i omvendt glattstrikk.  
Når arbeidet måler (31) 32 (33) 
34 cm, legges opp (20) 21 (22) 
24 m i hver side til erme = (146) 
156 (166) 178 m. De nye m 
strikkes i omvendt glattstrikk.  
Strikk rett opp til ermet måler 
(18) 19 (20) 21 cm. La de 
midterste (38) 40 (40) 42 m hvile 
til hals, og strikk hver side ferdig 
for seg. Strikk 1 cm rett opp i 
hver side. La de resterende (54) 
58 (63) 68 m hvile. 
 
Venstre forstykke:  
Legg opp (45) 49 (53) 57 m på p 
nr 3 ½ og strikk mønster etter 
diagrammet (husk km!). Skift til 
p nr. 4, når det er strikket 4 p. 
Øk samtidig ut mot sidesømmen 
som på bakstykket, men når 
arbeidet måler (25) 26 (27) 28 
cm, begynner samtidig fellinger 
til hals. Fell inn fra rettsiden slik: 
Strikk til de står igjen 3 m, strikk 
2 m vridd sammen (rett eller 
vrang sammen, avhengig av, hva 
som passer best i mønsteret), 
kantm rett. Gjenta disse fellinger 
på hver 4. p i alt (17) 18 (18) 19 
ganger, men samtidig legges opp 
(20) 21 (22) 24 m til erme i den 
ene side, i samme høyde som på 
bakstykket. Når ermet måler (19) 
20 (21) 22 cm (= samme høyde 
som på bakstykket), legges m 
rett mot rett med de tilsvarende 
m fra bakstykket. Strikk m 
sammen to og to, og fell samtidig 
av. 



19 

Høyre forstykke:  
Strikkes som venstre, men 
motsatt. Fell til hals fra rettsiden 
slik: Kantm rett, strikk 2 m 
sammen (rett eller vrang 
sammen, avhengig av, hva som 
passer best i mønsteret), strikk ut 
pinnen. 
 
Montering: Sy erme- og 
sidesømmer. Strikk opp m med 
rundp nr 3 ½ langs forkanter og 
halsutringning (strikk opp cirka 3 
m for hver 4 p i høyden). Strikk 3 
cm vrangbord (2 rett, 2 vrang) 
med 2 m glatt nederst på hver 
forkant, men når forkanten måler 
ca. 1 cm, strikkes 5 knapphuller 
jevnt fordelt langs høyre forkant: 
Det nederste ca. 4 m fra kanten, 
og det øverste rett under 
halsutringningens begynnelse.  
Knapphull: Fell 3 m, og legg opp 
på neste p nye m over de felte. 
Fell av når vrangborden måler 3 
cm. Strikk opp cirka (64) 68 (68) 
72 m med liten rundp nr 3 ½ 
langs ermekanten. Strikk 3 cm 
vrangbord.  
Fell av.  
Sy i knapper.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 14 
 
Jakke med rund sal 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (84) 90 (95) 102 
(110) 116 cm 
Hel lengde, målt midt bak, inkl. 
halskant: (57) 59 (61) 63 (65) 
66 cm 
Ermelengde: (45) 46 (48) 48 
(49) 49 cm 
 
Garn: 
sandnes alpakka (100 % 
alpakka, 50 gram = ca 110 
meter) 
 
Garnalternativ: 
peer gynt, smart, mandarin 
classic 
 
Garnmengde: 
Grå 1042: (350) 400 (400) 450 
(450) 500 gram 
Limegrønn 9435: 50 gram alle str 
Grønn 9655: (50) gram alle str 
Rosa 4413: (50) gram alle str 
Vinrød 4546: 50 gram alle str 
Koks 1088: 50 gram alle str 
 
Tilbehør: 
(9) 10 (10) 10 (11) 11 knapper 
 
Veiledende strikkepinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 
og nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m på nr 3 ½ = 10 cm i 
bredden 
 
 

For- og bakstykket: 
Legg opp (182) 194 (206) 222 
(238) 254 m med grått på pinne 
nr. 3 og strikk vrangbord 2 rett, 2 
vrang frem og tilbake til arbeidet 
måler 10 cm. Skift til pinne nr 3 
½ legg opp 4 nye m i slutten av 
pinnen og strikk rundt. Disse 4 m 
er oppklippsmasker og er ikke 
med i mønster og oppgitte 
masketall.  
Strikk mønster etter diagram A. 
På første p økes 1 m for å tilpasse 
mønster. Fortsett med glattstrikk 
i grått. Når arbeidet måler (11) 
11 (12) 12 (13) 13 cm, settes et 
merke i hver side med (95) 101 
(107) 115 (123) 131 m på 
bakstykket og (44) 47 (50) 54 
(58) 62 m på hvert forstykke.  
Strikk til 3 m før sidemerke, ta 1 
m løs av, strikk 1 m, trekk den 
løse m over, strikk 2 m, 2 rett 
sammen, strikk til 3 m før neste 
sidemerke, ta 1 m løs av, strikk 1 
m rett, trekk den løse m over, 
gjenta fellingen i andre siden. 
Strikk 4 cm glattstrikk. Gjenta 
sidefellingen. Strikk 4 cm 
glattstrikk og gjenta sidefellingen 
en gang til.  
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Strikk 5 cm glattstrikk. Nå økes i 
hver side slik: Strikk til 1 m før 
sidemerket, øk 1 m, strikk 2 m 
rett, øk 1 m. Gjenta denne 
økingen i andre siden. 
Sideøkingen gjentas 1 ganger 
med 4 cm i mellom = (179) 191 
(207) 219 (235) 251 masker.  
Strikk til arbeidet måler (36) 37 
(38) 39 (40) 41 cm.  
Fell for ermehull slik: Strikk (38) 
41 (44) 48 (52) 56 m, fell 10 m, 
strikk (83) 89 (95) 103 (111) 119 
m, fell 10 m, strikk (38) 41 (44) 
48 (52) 56 m. Legg arbeidet til 
side og strikk ermene. 
 
Ermer: 
Legg opp (44) 48 (48) 52 (52) 56 
m på pinne nr 3 med grått og 
strikk vrangbord 2 rett, 2 vrangt 
10 cm. Skift til pinne nr 3 ½ og 
strikk 1 omg glattstrikk, samtidig 
som det økes jevnt fordelt til (54) 
56 (58) 60 (62) 64 m. Strikk 
mønster etter diagram A, tell ut 
fra midt på ermet merket, hvor 
mønsteret begynner. Strikk 
mønster, samtidig som det økes 1 
m på hver side av første m ca 
hver 8. omg. til det er (80) 84 
(88) 92 (96) 100 m. Etter 
mønster strikkes resten av ermet 
i grått glattstrikk. 
Strikk til ermet måler (45) 46 
(47) 48 (49) 49 cm. Fell 10 
masker 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 (299) 319 (339) 363 (387) 
411 m. Strikk (0) 1 (1) 3 (5) 6 
omganger glattstrikk. 
Strikk mønster og fell som 
beskrevet på diagrammet til 
merket for halsfelling. Fell for 
halsringning midt foran ved å 
felle de midterste 20 + 4 
oppklippsmasker. Strikk mønster 
frem og tilbake og fell ytterlig 5 
m i begynnelsen av hver pinne til 
det er felt (5) 6 (6) 7 (7) 8 
ganger på hver side. Fell videre 
annenhver pinne 4,3,2 m. Når 
alle halsfellingene er ferdig felles 
maskene av. Når diagrammet 
ferdig strikket, strikkes evnt 
pinner med grått (største 
størrelse).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montering: 
Sy 2 tette maskinsømmer på 
hver side av midten i 
oppklippsmaskene. Klipp opp. 
 
Forkanter: Strikk opp masker 
langs forkanten, ca 1 m i hver 
omgang, men hopp over hver 4. 
Masketallet skal være delelig på 
4. Strikk ribb, 2 rett, 2 vrangt. 
Begynn med 2 m rett, på 
rettsiden, nede. Strikk til 
sammen 15 pinner ribb. Fell av 
med rette og vrange m. På høyre 
side lages (9) 10 (10) 10 (11) 11 
knapphull, når det er strikket 10 
p ribb. Det første 6 m fra nedre 
kant og det siste på halskanten. 
De andre jevnt fordelt i mellom. 
Knapphullene lages ved å felle 2 
m, disse økes igjen på neste 
pinne. 
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Brett inn klippekanten og sy den 
til med små sting. Er det 
vanskelig å få det pent, kan det 
strikkes belegg som syes over 
klippekanten.  
 
Halskant: Strikk opp masker 
rundt halsåpningen, også over 
forkantene ca (152) 157 (162) 
167 (172) 177 m. Strikk ribb slik 
(fra rettsiden): *2 rett, 3 
vrangt*. Gjenta fra *-* og 
avslutt med 2 m rett. Strikk 5 p 
ribb. På neste pinne felles 1 m i 
hvert vrangt felt = (122) 126 
(130) 134 (138) 142 m.  
Fortsett med ribb 2 rett, 2 
vrangt. På høyre side lages siste 
knapphull etter 10 pinner, 4 m 
fra kanten. Strikk til sammen 15 
pinner ribb. Fell av med rette og 
vrange masker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr15 
 
Jakke med sjalskrave 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde, cirka: (88) 94 (101) 
105 cm 
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 cm 
 
Garn: 
sandnes alpakka (100 % 
alpakka, 50 gram = ca 110 
meter) 
Garnalternativ: 
peer gynt, smart, mandarin 
classic 
 
Garnmengde: 
Grå 1042: (550) 600 (650) 700 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 
3½ og 4. Heklenål nr. 3 til 
beltestropper.  
 
Strikkefasthet:  
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 
cm i bredden 
 
4 m flette: = Som fletten mot 
forkanten på forstykkene. 
 
For- og bakstykke:  
Legg opp (218) 228 (248) 258 m 
med rundpinne nr 3 ½ og strikk 
vrangbord fram og tilbake. Første 
p er fra vrangsiden og strikkes: 
Kantm rett, 2 rett, (2 vrang, 3 
rett) ut p, avslutt med 2 vrang, 2 
rett, kantm rett.  

Fortsett med vrangbord som m 
viser (kantm strikkes rett på alle 
p) til arbeidet måler 12 cm. 
Avlutt fra vrangsiden. Deretter 
strikkes en p fra rettsiden, hvor 
masketallet reguleres som vist i 
diagrammet. Strikk slik fra 
rettsiden:  
Str. (S) M: Kantm rett, strikk 1. 
p av diagrammet på høyre 
forstykke, strikk de neste (8) 13 
m vrangt, men samtidig felles (2) 
0 m (= i alt (6) 13 m vrangt), 
strikk 1. p av diagrammet til 
bakstykket, strikk de neste (8) 
13 m vrangt, men samtidig felles 
(2) 0 m (= i alt (6) 13 m 
vrangt), strikk 1. p av  
diagrammet til venstre forstykke, 
kantm rett. 
Str. (L) XL: Kantm rett, strikk 1. 
p av diagrammet på høyre 
forstykke, strikk de neste (10) 12 
m vrangt, men samtidig felles 1 
m (= i alt (9) 11 m vrangt), 
strikk 4 m flette, strikk de næste 
(9) 12 m vrang, men samtidig 
felles (0) 1 m (= i alt (9) 11 
vrangt, strikk 1.p av diagrammet 
til bakstykket, strikk de neste 
(10) 12 m vrangt, men samtidig 
felles 1 m (= i alt (9) 11 m 
vrangt), strikk 4 m flette, strikk 
de neste (9) 12 m vrangt, men 
samtidig felles (0) 1 m (= i alt 
(9) 11 m vrangt), strikk 1.p av 
diagrammet til venstre forstykke, 
kantm rett. 
Alle str.: Etter denne p er det 
(218) 232 (250) 258 m. Skift til 
p nr 4 og fortsett med mønster 
(neste p er fra vrangsiden).  
Str. (S) M: Kantm rett, strikk 
diagrammet til venstre forstykke 
(= 50 m), (6) 13 rett, strikk 
diagrammet til bakstykket (= 
104 m), (6) 13 rett, strikk 
diagrammet til høyre forstykke 
(= 50 m), kantm rett. Fortsett 
med mønster etter denne 
inndelingen, de (6) 13 m strikkes 
i omvendt glattstrikk (dvs vrangt 
på rettsiden og rett på  
vrangsiden) til sidemasker. 
Str. (L) XL: Kantm rett, strikk 
diagrammet til venstre forstykke 
(= 50 m), (9) 11 rett, 4 m flette, 
(9) 11 rett, strikk diagrammet til 
bakstykket (= 104 m), (9) 11 
rett, 4 m flette, (9) 11 rett, strikk 
diagrammet til høyre forstykke 
(= 50 m), kantm rett.  
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Fortsett med mønster etter 
denne inddelingen, de (9) 11 m 
strikkes i omvendt glattstrikk 
(dvs vrangt på rettsiden og rett 
på vrangsiden) til sidemasker. 
 
Alle str.: Når arbeidet måler 
(30) 31 (32) 33 cm, begynner 
fellingene til hals i hver side. 
Strikk, fra rettsiden, 2 m 
sammen i begynnelsen av p, og 
strikk 2 m vridd sammen i 
slutten av p (begge deler 
innenfor kantm). Maskene 
strikkes rett eller vrangt sammen 
som det passer best i mønsteret. 
Gjenta disse fellingene på 
vekselvis hver 6. og hver 4.p. 
Når arbeidet måler (45) 46 (47) 
48 cm, deles til ermehull ved å 
felle (0) 1 (2) 2 m på hver side  
av arbeidets midterste (110) 116 
(124) 128 m Strikk hver del 
ferdig for seg. 
 
Bakstykke:  
Fell til ermehull i hver side, 
annenhver pinne, (3,2,2,1,1,1,1) 
3,2,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,1,1,1) 
3,3,2,2,1,1,1 m = (88) 92 (98) 
102 m. Fortsett rett opp. Strikk 
til ermehullet måler (18) 19 (20) 
21 cm. Fell for skulder på hver p 
fra ermehullsiden (8,8,9) 9,9,9 
(9,10,10) 10,10,11 m, og la de 
resterende (38) 38 (40) 40 m 
hvile til krave.  
 
Høyre forstykke:  
Fell til ermehull i den ene side 
som på bakstykket, og fortsett 
samtidig fellingene til hals til det 
gjenstår (25) 27 (29) 31 m på p. 
Når ermehullet har samme høyde 
som på bakstykket, felles 
forskulder som på denne. 
 
Venstre forstykke:  
Strikkes som høyre, men 
speilvendt.  
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Ermer:  
Legg  opp (60) 60 (65) 65 m 
med strømpep nr 3 ½ og strikk 
vrangbord rundt (2 rett, 3 
vrang), omgangen skal begynne 
med (1 vrang) 1 vrang (1 rett) 1 
rett og avslutte med (2 vrang) 2 
vrang (1 rett) 1 rett.  
Strikk i alt 10 cm. Deretter 
strikkes en omg hvor m-tallet 
reguleres som vist i diagrammets 
1. omg. Etter denne omg er det 
(57) 57 (62) 62 m.  
Skift til strømpep nr 4 og strikk 
mønster etter diagram. Samtidig 
økes 2 m under ermet når 
arbeidet måler (13) 16 (16) 14 
cm og deretter med (3) 2 (2) 2 
cm´s mellomrom i alt (11) 14 
(14) 16 ganger = (79) 85 (90) 
94 m. De nye m strikkes med i 
mønsteret etter hvert som de 
økes (samme mønster som på 
bakstykket).  
Når ermet måler 45 cm eller 
ønsket lengde, strikkes det ferdig 
fram og tilbake. Fell i hver side, 
annenhver p, 
(4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,
4) 
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,4 
(4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,
3,4) 
4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,
3,4 m. Fell av de siste (15) 21 
(22) 24 m på én gang. Strikk et 
erme til på samme måte. 

Montering:  
Sy sammen skuldrene. Strikk 
opp m med p nr. 3 ½ langs 
forkanter og halsfelling: Cirka 
(72) 74 (77) 79 m langs hver 
forkant, cirka (87) 89 (91) 93 m 
langs hver side av forstykkernes 
hals og cirka (44) 46 (46) 48 m i 
nakken (dvs det økes cirka (6) 8 
(6) 8 m over de hvilende m) = 
cirka (362) 372 (382) 392 m. 
Det samlede m-tall skal være 
delelig med 5 + 2.  
Strikk vrangbord (2 rett, 3 
vrang) sett fra rettsiden. Fra 
rettsiden skal det begynne og 
avslutte med 2 rett. Strikk 1 cm 
vrangbord. På neste p fra retten 
begynner de vende pinner, som 
skal gi sjalskraven fasong.  
Hver gang det vendes inne på p, 
tas 1 kast etter vendingen. Når 
det senere strikkes over kastet, 
strikkes dette sammen med den 
etterfølgende m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Strikk slik: Strikk til den ene 
skulderen, vend, kast og strikk 
tilbake over nakkens m ut til den 
andre skulderen, * vend, kast og 
strikk tilbake til 5 m etter forrige 
vending (husk å strikke kastet 
sammen med den etterfølgende 
m) *. Strikk fra * til * til det 
gjenstår et par m i hver side før 
forkantene begynner. Midt bak 
skal kraven nå måle cirka 13 cm. 
Strikk 1 cm over alle m. Fell av 
med rette og vrange m fra det 
som blir kravens rettside. Sy i 
ermene. 
 
Belte: Legg opp 12 m på p nr. 3 
og strikk vrangbord.  
1.p: 2 vr, 3 rett, 2 vr, 3 rett, 2 
vr.  
De øvrige p: Strikk som m viser. 
Strikk til beltet måler 144-154 
cm. Fell av. Hekle beltestropper 
av luftmasker og sy fast i hver 
side. 
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Nr 16 
 

Kortermet genser  
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (88) 95 (101) 107 
(113) 120 cm. 
Hel lengde: (54) 56 (58) 60 (62) 
64 cm. 
 
Garn: 
mandarin classic (100 % 
bomull, 50 gram = ca 110 
meter) 
 
Garnmengde: 
Lin 2431: (100) 100 (100) 100 
(150) 150 gram 
Hvitt 1001: (400) 400 (450) 450 
(500) 500 gram 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr 3 ½  
Heklenål 3 
 
Første og siste m på alle pinner 
er kantm, og strikkes hele tiden 
rett. 
 
Mønster A: 
1. p: Strikk alle m rett 
2. p: 1 kantm, 4 vr, *2 r, 5 vr* 
gjenta fra *-* p ut, 1 kantm. 
3. p: 1 kantm, 4 r, *strikk 2. m r 
bak 1. m, strikk 1. m r, og la 
begge m gli av p, 5 r*, gjenta fra 
*-* p ut, 1 kantm. 
 
 
 

4. p: 1 kantm, 4 vr, *1 r, 1 vr, 1 
r, 4 vr* gjenta fra *-* p ut, 1 
kantm. 
5. p: 1 kantm, * 5 r, strikk 2. m 
r bak 1. m, strikk 1. m r, og la 
begge m gli av p* gjenta fra *-* 
til det står igjen 5 m på p, strikk 
4 r, 1 kantm. 
6. p: 1 kantm, *5 vr, 2 r* gjenta 
fra *-* til det står igjen 5 m, 
strikk 4 vr, 1 kantm. 
7. p: Strikk alle m rett. 
8. p: Strikk som 6. p. 
9. p: 1 kantm, *5 r, strikk 2. m r 
foran 1. m, strikk 1. m r, og la 
begge m gli av p* gjenta fra *-* 
til det står igjen 5 m, strikk 4 r, 1 
kantm. 
10. p: Strikk som 4. p 
11. p: 1 kantm, 4 r *strikk 2. m 
r foran 1. m, strikk 1. m r, og la 
begge m gli av p, 5 r* gjenta fra 
*-* p ut. 
12. p: Strikk som 2. p.  
 
Mønster B:  
Fra rettsiden med hvitt: 1 kantm, 
*4 r, 1 vr, 1 r, 1 vr* gjenta fra *-
* p ut og avslutt med 4 r, 1 
kantm.  
 
Bakstykke:  
Legg opp (97) 104 (111) 118 
(125) 132 m, med lin og p nr 3 
½. Strikk 1 p r (vrangsiden) 
deretter mønster A, 2 ganger. 
Strikk 1 p r.  
Skift til hvitt og strikk 1. p vr, fra 
vrangsiden. Fortsett i glattstrikk. 
Strikk 5 p glattstrikk, mønster B. 
Strikk glattstrikk og gjenta 
mønster B hver 12. p.   
Strikk til arb måler (35) 36 (37) 
38 (39) 40 cm. Fell for ermehull i 
hver side, på annenhver p 
(5,3,2,1) 5,3,2,2,1 (5,3,2,2,2,1) 
5,3,2,2,2,1 (5,3,2,2,2,1) 
5,3,2,2,2,2,1 m. = (75) 78 (81) 
88 (95) 98 m.  
Fortsett til arb måler 2 cm før hel 
lengde. Fell de midterste (33) 34 
(35) 36 (37) 38 m for 
halsringning og strikk hver side 
for seg. Fell ytterligere 
annenhver p 3,2 m.  
Strikk til hel lengde og sett de 
resterende (16) 17 (18) 21 (24) 
25 m på en hjelpep. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt.  
 
 
 

Forstykke:   
Legg opp og strikk som på 
bakstykke til ermehullet måler 
(7) 8 (9) 10 (11) 12 cm.  
Fell de midterste (13) 14 (15) 16 
(17) 18 m til halsringning, og 
strikk hver side ferdig for seg. 
Fell ytterligere annenhver p: 
4,3,2,2,2,1,1 m. (alle str)  
= (16) 17 (18) 21 (24) 25 m 
Strikk til arb måler hel lengde, og 
sett m på en hjelpep. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt.  
 
Ermer:  
Legg opp (76) 76 (83) 83 (90) 
90 m med lin og på p nr 3 ½. 
Strikk 1 p r fra vrangsiden, 
deretter mønster A 1 gang.        
Strikk 1 p r. Skift til hvitt og 
strikk 1. p vr fra vrangsiden. 
Fortsett med glattstrikk samtidig 
som det økes 1 m i hver side 
innenfor kantm. Videre økes 
annenhver p (4) 4 (5) 5 (6) 6 
ganger. 
SAMTIDIG strikkes mønster B på 
6. p, og gjenta hver 12. p.  
Strikk til arb måler (7) 7 (8) 8 
(9) 9 cm fell i hver side 
annenhver p (5,3,2) 5,3,2 
(5,3,2,2) 5,3,2,2 (5,3,2,2,2) 
5,3,2,2,2 m, deretter 1 m, 
annenhver p (12) 13 (14) 15 
(16) 17 ganger.  
Fell ytterligere 2,2,2,3,3 m (alle 
str). 
Fell av de resterende m. 
Strikk et erme til på samme 
måte.   
 
Montering:  
Strikk sammen skuldrene.  
Sy i ermene.  
Sy erme- og sidesømmene.  
 
Halskant: Hekle en rad fm med 
hvitt, og heklenål nr 3, ta 
sammen med 1 kjm.  
Skift til lin og hekle en rad 
picoter slik: *1 fm, 3 lm, 1 fm i 
den 1. lm, hopp over 2 fm*. 
Gjenta fra *-* omg rundt. Avslutt 
med 1 kjm i første m- 
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Nr 17 
 
Rød vest med glidelås 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (89) 99 (109) 119 cm 
Hel lengde: (60) 62 (64) 66  cm 
 
Garn: 
sandnes alpakka (100 % 
alpakka, 50 gram = ca 110 
meter) 
 
Garnalternativ: 
peer gynt, smart, mandarin 
classic 
 
Garnmengde: 
Rød 4219: (400) 450 (500) 550 
gram 
 
Tilbehør:  
1 rød toveisglidelås 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr. 4 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på pinne nr 4 er 
10 cm 
30 m flettemønster på p nr 4 lett 
utstrekt er 10 cm 
 
Bakstykke: 
Legg opp (98) 108 (120) 130 m 
på pinne nr 4 og strikk r fram og 
tilbake = riller. Strikk til det er 
strikket 8 p (1. p er vrangsiden) 
og på 9. p (som er fra 
vrangsiden) økes jevnt fordelt til 
(136) 151 (166) 181 m.  

Strikk mønster etter diagram. 
Begynn slik: 1 r (kantm) 1 rett, 
strikk diagram som gjentas over 
hele pinnen. Avslutt med 
diagrammets 12. maske, 1 r, 1 
kantm.  
Strikk til arb måler (37) 38 (39) 
40 cm.  Strikk neste p fra 
rettsiden slik: (Må ikke være en 
pinne hvor det skal flettes). 
Strikk 1 kantm, 1 r, 3 m vr, 
strikk 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 r sm (= 
2 m felt over fletten), strikk til 
det gjenstår 11 m på pinnen, 
strikk 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 r sm (= 
2 m felt over fletten) strikk 
pinnen ferdig. Strikk tilbake som 
m viser. På neste p fra rettsiden 
felles de 9 første m av til 
ermeåpning, strikk pinnen ferdig. 
På neste p fra vrangsiden, felles 
de første 9 m av. Strikk pinnen 
ferdig. 
Fell videre for ermeåpning på 
annenhver p 1 m x 3 ganger = 
(108) 123 (138) 153 m. 
Strikk til arb måler 2 cm før hel 
lengde. Sett de midterste (38) 43 
(48) 53 m på hj.p. til nakke, og 
strikk hver side ferdig for seg. 
Fell videre for nakke, på 
annenhver p (2,1) 2,1,1 (3,2,1) 
3,2,1 m = (32) 36 (39) 44 til 
skulder.  
Stikk til hel lengde. Sett 
maskene på en hj.p. Strikk den 
andre skulderen på samme måte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forstykke: 
Legg opp (49) 54 (60) 65 m med 
pinne nr. 4 og strikk riller som på 
bakstykke. På siste p (fra 
vrangsiden) økes jevnt fordelt til 
(70) 82 (85) 97 m. Strikk slik: 
(S) L: 8 r (forkant), 3 r, strikk 
mønster etter diagram som 
gjentas hele pinnen. Avslutt med 
diagrammets 12 første m, 1 r, 1 
kantm. 
M (XL): 8 r (forkant), strikk 
mønster etter diagram som 
gjentas hele pinnen. Avslutt med 
diagrammets 12 første m, 1 r, 1 
kantm. 
 
Strikk med denne inndelingen til 
arb måler (37) 38 (39) 40 cm, 
fell for ermeåpning som på 
bakstykke. Strikk først en pinne 
hvor det felles 2 m over fletten. 
Strikk vrangsidepinnen tilbake, 
og deretter felles 9 m. Fell videre 
annenhver p 1 m 3 ganger. Det 
er (56) 68 (71) 83 m på pinnen.   
Fortsett til arb måler (53) 55 
(57) 58 cm.  
Fell til hals slik: Sett de 8 
forkantsmasker på en hj.p. Strikk 
pinnen ferdig, men på denne 
pinnen felles 2 m over første 
flette mot forkanten. (Dette 
gjøres på samme måte, som da 
det ble felt 2 m ved 
ermeåpningen). Det er (46) 58 
(61) 73 m på pinnen.  
Strikk vrangt tilbake. Fell de 
første (7) 10 (7) 10 masker til 
halsfelling, og fell videre 
annenhver p (3,2,1,1,) 4,3,2,2,1 
(4,3,3,2,2,1) 5,4,3,2,2,2,1 m = 
(32) 36 (39) 44 m igjen på 
pinnen. Ved hel lengde settes 
resten av m på en hj.p. til 
skulder. 
Strikk et forstykke til på samme 
måte, men speilvendt. Dvs, 
pinnen begynner med 1 kantm, 1 
rett og avsluttes med 8 rett til 
forkant.  
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Montering:  
Strikk skuldrene sammen. Sy 
sidesømmene sammen.  
 
Hette: Strikk opp med m rundt 
halsåpningen slik: Strikk de 8 
forkantsmaskene rett, strikk opp 
(27) 29 (30) 31 m, ta med 
nakkemaskene, som strikkes rett 
samtidig som det felles jevnt 
fordelt til (38) 40 (42) 44 m over 
nakken, fortsett og strikke opp 
(27) 29 (30) 31 m frem til 
forkanten, strikk forkantens 8 m 
rett. = (108) 114 (118) 122 m 
Strikk 3 cm glattstrikk. Sett en 
merketråd rundt de 2 midterste 
m. Øk 1 m på hver side av disse 
2 midtmaskene på hver 10. p i 
alt 4 ganger = (116) 122 (126) 
130 masker. 
Strikk glattstrikk til hetten måler 
(28) 29 (30) 31 cm. Fell på hver 
side av merketråden slik: Strikk 
til 2 m før merketråden, ta 1 m 
løs av, strikk 1 rett, trekk den 
løse m over. Strikk de 2 
merkemaskene, strikk 2 rett 
sammen. Fell på denne måten på 
hver 4. p i alt 3 ganger.  
Fordel m på 2 pinner legg arb 
rette mot rette og strikk m 
sammen, samtidig med det felles 
av. 
 
Ermekanter: Strikk opp ca 
(108) 112 (116) 120 m med liten 
rundpinne rundt ermeåpningen. 
Strik * 1 omg vrang, 1 omg 
rett*. Gjenta fra *-* til det er 5 
riller. Fell av med rette m.  
Sy i glidelås 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 18 
 

 Jakke 
 
Størrelse: 
(XS-S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (90) 100 (110) 118 
(128) cm 
Hel lengde: (58) 61 (62) 65 (70) 
cm 
Ermelengde: (44) 45 (45) 46 
(46) cm 
 
Garn: 
fiesta (55 % bomull, 45 % acryl, 
50 gram = ca 80 meter) 
kitten mohair (30 % mohair, 20 
% ull, 50 % courtelle, 50 gram = 
165 meter) 
 
Garnmengde: 
fiesta sort 1099: (700) 750 (800) 
850 (900) gram 
kitten mohair sort 1099: 50 gram 
alle str 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr 3 ½ og 4 ½  
 
Strikkefasthet: 
16 m glattstrikk på pinne nr 4½ 
= 10 cm 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (200) 211 (222) 233 
(244) m med fiesta på pinne nr 
4 ½ og strikk over alle m slik: 
*(20 m vr, 16 m r)* *21 m vr, 
17 m r* *(22 m vr, 18 m r)* *23 
m vr, 19 m r* *(24 m vr, 20 m 
r)* 

Gjenta fra *-* omg ut (første 
pinne er vrangsiden). Avslutt 
med (20) 21 (22) 23 (24) m vr. 
Fortsett med denne inndelingen 
til arb måler (18) 19 (20) 21 
(22) cm, og fell i hvert 
glattstrikket felt på rettsiden slik: 
1 rett 2 m vridd rett sammen, 
strikk til det er 3 m igjen i feltet 
og strikk 2 m rett sammen 1 
rett. 
Gjenta denne fellingen når arb 
måler (30) 31 (32) 33 (34) cm. 
Strikk til arb måler (38) 40 (40) 
42 (46) cm.  
Del arb inn i for- og bakstykke 
slik: Strikk (44) 46 (50) 52 (55) 
m (= forstykke), fell (6) 6 (6) 8 
(8) m (= ermehull), og strikk 
(88) 87 (98) 105 (110) m til 
rygg, fell (6) 6 (6) 8 (8) m (= 
ermehull), strikk (44) 46 (50) 52 
(55) m (= forstykke). 
Strikk hver del ferdig for seg. 
Bakstykke: 
Videre felles for ermehull på 
annenhver pinne slik: (3,2,1,1,1) 
3,2,2,1,1 (3,3,2,1,1) 3,3,2,1,1 
(4,3,3,2,1) m. Når arb måler 
(53) 56 (57) 59 (64) cm felles de 
midterste (16) 17 (18) 18 (20) m 
for halsringning. Strikk hver side 
ferdig for seg, og fell ytterligere  
6,1,1 m (gjelder alle str). Strikk 
til arb måler (58) 61 (62) 65 
(70) cm, fell av. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
Forstykke: 
Fell og strikk som på bakstykke. 
Når fellingene for ermehull er 
ferdig, felles for halsringning, 
(8,3,3,2) 10,4,3,2 (10,4,3,2) 
12,4,3,2 (14,4,3,2) m. Fortsett å 
felle 1 m til det er samme 
masketall og lengde som på 
bakstykke. Fell av. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt. 
 
Ermer: 
Legg opp (48) 49 (50) 51 (52) m 
med fiesta på pinne nr 4 ½ og 
strikk rett frem og tilbake, 8 
riller. 
Skift til strømpepinner/rundpinne 
og strikk rundt. Sett et merke 
midt under. De (16) 17 (18) 19 
(20) m midt på strikkes rett, de 
andre strikkes vrangt.  
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Øk 1 m på hver side av merket, 
hver 6. omg til det er (70) 73 
(74) 77 (80) m. 
Strikk de økte m vrangt til det 
vrange feltet er (20) 21 (22) 23 
(24) m, videre strikkes de økte 
m rett. 
Når arb måler oppgitt lengde 
felles (6) 6 (6) 8 (8) m midt 
under ermet. 
Videre strikkes frem og tilbake, 
samtidig som det felles for 
ermetopp i hver side, på 
annenhver pinne 
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3) 
3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3 
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3) 
3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,3 
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,
3). Fell av. 
Strikk et erme til på samme 
måten. 
 
Montering: 
Sy eller mask skuldrene 
sammen. 
Sy i ermene.  
 
Forkanter: 
Strikk opp ca (71) 73 (75) 77 
(80) m med fiesta, strikk rett 
frem og tilbake til det er 4 riller. 
På venstre side lages 4 knapphull 
jevnt fordelt. Det nederste (8) 8 
(10) 10 (12) cm fra kanten og 
det øverste 2 cm fra halskanten. 
Knapphull lages ved å felle 2 m, 
som legges opp igjen på neste 
pinne.  
 
Halskant: 
Strikk opp ca (132) 138 (140) 
142 (146) m strikk rett frem og 
tilbake til det er 8 riller. Samtidig 
som det på 3. 5. og 7. pinne 
felles 10 m jevnt fordelt. 
Fell av. 
 
Pyntekant i kitten mohair: 
Plukk opp med dobbelt garn på 
pinne nr 3 ½ tett med m i 
overgangen til halskanten. 
Fortsett med enkel tråd, 
strikk 3 pinner glattstrikk, på 
neste pinne strikkes *3 m rett 
1 kast*. Gjenta fra *-* 
pinnen ut. Avslutt med 3 m 
rett. Strikk 1 pinne 
glattstrikk. Fell av.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 19 
 

Jakke i Fiesta 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (87) 92 (99) 107 
(114) 120 cm 
Lengde: (54) 56 (58) 60 (62) 62 
cm 
Ermelengde på undersiden: (45) 
46 (47) 48 (49) 49 cm 
 
Garn:  
fiesta (55 % bomull, 45 % acryl. 
50 gram = ca 80 meter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garnmengde: 
Rosa 4702: (550) 550 (600) 650 
(700) 750 gram  
 
Tilbehør: 
(7) 7 (8) 8 (8) 8 knapper 
 
Veiledende pinner:  
Rundpinne og strømpepinner nr 4 
og 4½.  
 
Strikkefasthet:  
16 masker glattstrikk på pinne nr 
4 ½ = 10 cm.  
 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp på rundpinne nr 4  
(141) 147 (159) 171 (183) 195 
m. Strikk vrangbord ribb 3 rett, 3 
vrangt frem og tilbake til 
arbeidet måler 8 cm.  
Skift til pinne 4 ½ og strikk 
flettemønster slik: 9 m rett, 
diagram A, (15) 15 (21) 27 (33) 
39 m rett, diagram B, (9) 15 
(15) 15 (15) 15 m rett, diagram 
A, (15) 15 (21) 27 (33) 39 m 
rett, diagram B, 9 m rett = (153) 
159 (171) 183 (195) 207 m. 
Strikk med denne inndelingen til 
arbeidet måler (33) 34 (35) 35 
(36) 36 cm. Fell for ermehull slik 
(pass på å felle på rettsiden av 
hensyn til raglanfellingen): Strikk 
(35) 36 (39) 42 (45) 48 m, fell 6 
m, strikk (71) 75 (81) 87 (93) 99 
m, fell 6 m, strikk (35) 36 (39) 
42 (45) 48 m. Legg arbeidet til 
side og strikk ermer. 
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Ermer: 
egg opp (47) 47 (47) 49 (49) 49 
m på p nr. 4 og strikk ribb med 3 
vrangt, 3 rett. Men for å tilpasse 
mønsteret til de forskjellige 
størrelser, begynn og avslutt 
med: (1 rett) 1 rett (1 rett) 2 
rett (2 rett) 2 rett. Når ribben 
måler 8 cm, skift til p nr 4 ½, øk 
1 m i beg av omg. (= 
merkemaske og strikkes hele 
tiden vrangt. Strikk 
merkemasken, fortsett med (1) 1 
(1) 2 (2) 2 m rett, øk (0) 1 (1) 1 
(1) 1 m og strikk mønster etter 
diagram B, 3 m rett, diagram A, 
øk , øk (0) 1 (1) 1 (1) 1 m, strikk 
(1) 1 (1) 2 (2) 2 m rett = (54) 
56 (56) 58 (58) 58 m. Strikk 
med denne inndelingen samtidig 
som det økes 2 m midt under 
ermet ca hver (5) 4 ½ (4) 4 ½ 
(4) 3 ½ cm til det er (68) 72 
(74) 78 (82) 88 m. De økte 
maskene strikkes hele tiden rett. 
Strikk til ermet måler ca (45) 46 
(47) 48 (49) 49 cm. Avslutt på 
samme omgang som på bolen. 
Fell 7 m midt under ermet. Pass 
på å felle på rettsiden av hensyn 
til raglanfellingen. 
   
Raglanfelling:  
Sett ermene inn på bolen. Strikk 
1 pinne fra vrangsiden med 
mønster som før. Når det 
strikkes 2 m sammen strikkes de 
rett eller vrangt etter som det 
passer i mønsteret. På første 
pinne fra rettsiden felles raglan 
slik: Strikk forstykket til 2 m før 
sammenføyning, 2 m sammen, 1 
m vr (denne m strikkes hele 
tiden vr på rettsiden, og r fra 
vrangsiden), 2 m sammen, strikk 
ermemaskene til 3 m gjenstår, 2 
m sammen, 1 vr, 2 m sammen. 
Gjenta fellingen på det andre 
ermet. Strikk frem og tilbake og 
fell raglan annenhver pinne til 
det er felt (14) 16 (17) 18 (19) 
20 ganger. Nå felles for halshull. 
Fell først (7) 7 (8) 8 (9) 9 m, 
fortsatt med raglanfelling og fell 
videre for hals annenhver p 3,2 
m, deretter 1 m annenhver p til 
halsfellingen møter 
ermemaskene. Fortsett med 
raglanfelling bak og fell 
annenhver p 4, 4, 2 m for hals.  
 
 
 

Montering:  
Sy sammen under ermene.  
 
Forkanter: Strikk opp m langs 
forkanten med p nr 4, ca 1 m pr 
pinne, men hopp over hver 4. 
pinne. Antallet må være delelig 
på 6. Strikk 3 r, 3 vr til sammen  
6 pinner (rettsiden skal begynne 
med 3 rette m nederst på 
forkanten). Fell av med rette og 
vrange m. På høyre side lages 
(6) 6 (7) 7 (7) 7 knapphull jevnt 
fordelt. Det nederste 4 m fra 
kanten, og det øverste 6 m fra 
kanten. Det lages også et 
knapphull i halskanten. 
Knapphullene lages på 3. pinne, 
ved å felle 2 m, som økes igjen 
på neste pinne. 
 
Halskant: Plukk opp ca (99) 99 
(105) 111 (111) m (masketallet 
må være delelig på 6 + 3 m) 
med pinne nr 4. Strikk fra 
rettsiden *3 r, 3 vr*. Gjenta fra 
*-* og avslutt med 3 r (på 
vrangsiden blir det motsatt). 
Strikk til sammen 3 p vrangbord. 
På neste pinne lages ett 
knapphull på høyre side ved å 
felle de 2 første vrange m (sett 
fra rettsiden). Disse m økes igjen 
på neste pinne. Strikk 2 pinner 
etter knapphull. Fell av med rette 
og vrange m.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 20 
 

 Bolerojakke 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (82) 88 (95) 102 cm 
Hel lengde inkl heklekant: (33,5) 
35,5 (37,5) 39,5 cm 
Ermelengde inkl heklekant, målt 
på undersiden: (10) 10 (11) 11 
cm 
 
Garn: 
mandarin petit (100 % bomull, 
50 gram = ca 180 meter) 
 
Garnmengde: 
Blå 6863: (250) 300 (350) 400 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Pinne nr 4 ½  
Heklenål 4 
 
Strikkefasthet: 
18 m vrangbordstrikk, målt lett 
utstrakt på p nr 4 ½ = 10 cm 
 
1. og siste m strikkes rett på 
rettsiden og rett på vrangsiden 
og er kantm.  
 
For- og bakstykke: 
Hele jakken strikkes i 
vrangbordstrikk. 
Legg opp (148) 160 (172) 184 m 
på p nr 4½, (1. p er rettsiden) 
strikk 1 kantm *2 vrangt, 2 
rett*. Gjenta fra *-*, avslutt med 
2 vrangt, 1 kantm. 



29 

Sett et merke i hver side med 
(78) 84 (90) 96 m til bakstykke 
og (35) 38 (41) 44 m til hvert 
forstykke. 
Strikk til arb måler (3) 4 (5) 5 
cm, strikk en hullrad, ved å 
strikke *2 vr, 2 m r sm, 1 kast*. 
Gjenta fra *-* hele pinnen. 
Strikk til arb måler (9) 10 (11) 
12 cm. 
Del arb i hver side ved merkene, 
og strikk hver del ferdig for seg. 
 
Bakstykke: 
Fell til ermehull i hver side 
annenhver p (4,2,1,1,1) 
4.2,2,1,1 (4,2,2,2,1) 4,2,2,2,1,1 
m. 
Strikk til arb måler (24) 26 (28) 
30 cm, fell de midterste (32) 34 
(36) 38 m for halsringning, strikk 
hver side ferdig for seg. 
Fell ytterligere 2,1 m ved 
halssiden = (11) 12 (13) 14 m til 
skulder. 
Når arb måler (28) 30 (32) 34 
cm. Fell av.  
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt 
 
Forstykke: 
Fell til ermehull som på 
bakstykke. 
Samtidig som det felles for v-hals 
annenhver p, (11) 11 (12) 13 
slik: 1 kantm, 2 vr, ta 1 m løst 
av, 1 r, trekk den løse m over.  
OBS: Den m det felles i strikkes r 
fra rettsiden og vr fra 
vrangsiden. 
Videre felles hver 4. p (4) 5 (5) 5 
ganger. 
Strikk til arb måler (28) 30 (32) 
34 cm. 
Fell av. 
Strikk den andre siden på samme 
måte, men speilvendt.  
   
Ermer: 
Legg opp (66) 70 (74) 78 m på p 
nr 4 ½. 
Strikk vrangbordstrikk 1 kantm, 
1 rett, *2 vr, 2 r*. Gjenta fra *-
*, og avslutt med 2 vr, 1 r, 1 
kantm.   
Strikk til arb måler (6) 6 (7) 7 
cm, fell for ermetopp 
(4,3,3,2,2,2) 4,3,3,3,2,2 
(4,3,3,3,2,2,2) 4,3,3,3,2,2,2 m, 
videre 1 m i hver side annenhver 
p, til det gjenstår (6) 6 (8) 8 m. 
Fell av. 
 

Montering: 
Sy sammen skuldrene. 
Strikk opp ca (166) 174 (182) 
190 m (masketallet må være 
delelig på 4 + 2) med p nr 4½, 
fra rettsiden, langs forkantene og 
halsringning. 
Strikk *2 r, 2 vr*. Gjenta fra *-*, 
avslutt med 2 r. 
På høyre side strikkes etter 5 p 3 
knapphull, ved å felle 2 m som 
legges opp igjen på neste p. 
(Lag 3 knapphull fordelt slik: Det 
første strikkes 4 m fra kanten fell 
2, strikk 6 m, fell 2, strikk 6 m, 
fell 2).   
Strikk til vrangborden måler 4 
cm.  
Fell av. 
 
Heklekant nederst på jakken: 
Mønsteret må være delelig på 6 
+ 3 m. 
1. rad: Beg fra rettsiden og hekle 
en rad fm (1 fm i hver 1 m). 
Vend med 4 lm. 
2. rad: *Hopp over 1 fm, 1 st i 
neste fm, 1 lm* gjenta fra *-* 
raden ut, avslutt med 1 st. Vend 
med 1 lm.  
3. rad: Hekle 1 fm i hver m. 
Vend med 3 lm (= 1. st). 
4. rad: 1 st, 1 lm, hopp over 1 
fm, *1 st i hver av de 3 neste 
fm, 1 lm, hopp over 1 fm, 1 st i 
neste fm, 1 lm*, gjenta fra *-*, 
avslutt med 3 st, 1 lm, hopp over 
1 fm, 2 st. Vend med 3 lm. 
5. rad: Hopp over 1 st, 1 fm 
rundt lm-buen, *3 lm, hopp over 
3 st, 1 fm rundt lm-buen, 5 lm, 1 
fm rundt neste lm-bue*, gjenta 
fra *-*, avslutt med 3 lm, hopp 
over 3 st, 1 fm i neste lm-bue, 3 
lm, 1 fm i siste st. Vend med 1 
lm. 
6. rad: 1 fm i neste lm-bue, *7 st 
i neste lm-bue, 1 fm i neste lm-
bue* gjenta fra *-*, avslutt med 
1 fm i siste lm-bue. Vend 1 lm. 
7. rad: 1 fm i første fm, 1 st i 
samme m, *2 lm, hopp over 2 st, 
1 fm i hver av de 3 neste st, 2 
lm, 1 st i fm mellom viftene*, 
gjenta fra *-*, avslutt med 1 fm i 
siste fm.  
Ermekant: 
Hekle samme kant rundt ermene, 
men beg på rad 3. 
 

Montering: 
Sy sammen ermesømmene. 
Sy i ermene. 
Hekle 2 snorer med lm. 
Den første skal tres i hullborden 
og festes i hver side. 
Den andre hekles lenger og tres i 
2. rad på heklekanten, (denne 
skal knyttes). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 21 
 
Sjelevarmer 
 
Størrelse: 
(S) M (L)  
 
Plaggets mål: 
Ermelengde: (44) 46 (48) cm 
 
Garn: 
easy (100 % australsk merinoull, 
50 gram = ca 51 meter) 
 
Garnmengde: 
Vinrød 4345: (550) 600 (650) 
gram 
 
Tilbehør: 
3 store knapper 
 
Veiledende pinner: 
Nr 6 og nr 8  
 
Strikkefasthet: 
12 m glattstrikk på p nr 8 = 10 
cm 
10 m halvpatent på p nr 8 = 10 
cm 
 
Plagget er strikket i ett stykke, 
fra nede på bakstykket + ermer, 
rundt skuldrene og ned 
forstykket + ermer. Vrangbord 
strikket på etterpå. 
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Legg opp (95) 103 (111) m med 
ett annet like tykt garn og strikk 
2 pinner glattstrikk. (Dette 
garnet skal fjernes etterpå slik at 
en får frem maskene, og er ikke 
med i oppgitte mål. Skift til 
vinrødt og strikk 1 pinne rett fra 
rettsiden. Fortsett med 
halvpatent. 
 
Halvpatent: 
1. pinne (fra vrangsiden): Rett 
2. pinne (fra rettsiden): 1 rett 
kantmaske, *1 m rett ned i m fra 
nest siste pinne (slik at den 
vrange m løser seg opp og blir 
liggende som et kast rundt den 
rette m), 1 m vrangt*. Gjenta fra 
* - * hele pinnen. Siste m er 
kantmaske og strikkes hele tiden 
rett. 
Disse 2 pinnene gjentas hele 
tiden til arbeidet måler (20) 22 
(24) cm. Fell for nakke de 
midterste (21) 23 (25) m. Strikk 
hver del ferdig for seg. 
Forstykkene: Strikk frem og 
tilbake til arbeidet måler 5 cm 
etter hals/nakkefelling. Nå økes 
igjen 1 m annenhver pinne på 
forkantsiden til det er økt til 
sammen (10) 11 (12) m. Strikk 
til arbeidet måler (42) 46 (50) 
cm. Avslutt med 1 pinne vrangt 
fra vrangsiden. La maskene være 
på pinnen.   
 
Montering: 
Klipp/plukk ut hjelpetråden på 
begynnelsen av arbeidet og sett 
maskene inn på en pinne. Sett 
ett merke på hver del i hver side 
med (21) 23 (25) m til erme. 
Disse maskene strikkes eller 
maskes sammen. De resterende 
m (26) 28 (30) m på hvert 
forstykke og (53) 57 (61) på 
bakstykke settes inn på en pinne. 
Skift til pinne nr 6 og strikk ribb 
1 rett, 1 vrang slik at det passer 
på patentmønsteret. I hver side 
strikkes siste m på forstykket 
sammen med første m på 
bakstykket. Strikk (11) 13 (15) 
cm ribb. Fell av litt stramt med 
rette og vrange masker. 
 
Forkant/halskant: Begynn 
nede på høyre forkant der ribben 
slutter og plukk opp masker 
langs ribben, ca 6 m pr 5 cm, 
videre langs skråkanten og rundt 
nakken og ned på venstre side. 

Strikk glattstrikk frem og tilbake. 
På 4 pinne lages 3 knapphull, 
hvert over 2 m. Det første etter 2 
m, det siste der skråkanten 
begynner. Det andre midt i 
mellom. Strikk til sammen 6 
pinner. Fell av. 
Ermekant: Plukk opp masker 
rundt ermet på pinner nr 6. Fell 
inn til (30) 32 (34) m. Strikk ribb 
5 cm, fell 2 m midt under ermet. 
Strikk til ribben måler 17 cm. Fell 
av litt stramt med rette og 
vrange masker. 
Sy i knapper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 22 
 
Rød genser 
 
Størrelse: 
(XS) S (M) L (XL) XXL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (84) 92 (100) 106 
(114) 121 cm 
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72) 
74 cm 
 
Garn: 
mandarin classic (100 % 
bomull, 50 gram = ca 110 
meter) 
Garnalternativ: 
peer gynt, smart, sandnes 
alpakka 
 
Garnmengde: 
Rød 4219: (450) 450 (500) 500 
(550) 600 gram 
Heklenål nr 3 
 
Veiledende pinner: 
Nr. 3 ½  
 

Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på pinne nr. 3 ½ 
= 10 cm 
21 m mønster på pinne nr. 3 ½ 
= 10 cm 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp (176) 192 (208) 224 
(240) 256 m med pinne nr. 3 ½ 
og strikk 1 pinne vrangt. 
Strikk mønster etter diagram A 
til sammen 2 ganger, 4 omg. 
glattstrikk, fortsett med diagram 
E 1 gang, B 4 ganger, 2 
omganger rett, diagram C 24 
omganger, diagram D 2 ganger, 
diagram E 1 gang, 2 pinner 
glattstrikk, deretter diagram C til 
hel lengde.  
Når arbeidet måler (43) 44 (45) 
46 (47) 48 cm deles for 
ermehull. Fell for ermehull ved å 
felle de 8 midterste maskene i 
hver side. 
 
Bakstykket: 
= (80) 88 (96) 104 (112) 120 m. 
Fortsett med mønster og 
glattstrikk frem og tilbake og fell 
for ermehull annenhver pinne i 
hver side (3,2,1,1) 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 = 
(66) 70 (76) 82 (88) 94 m. 
Strikk til arbeidet måler 1 cm før 
hel lengde, fell de midterste (26) 
28 (30) 32 (34) 36 midterste 
masker og strikk hver skulder for 
seg. Fell ytterligere annenhver 
pinne på halssiden 1 m = (19) 20 
(22) 24 (26) 28 m på skulderen. 
Strikk til arbeidet måler hel 
lengde. Sett maskene på en 
hjelpepinne. Strikk den andre 
side på samme måte.  
 
Forstykket: 
= (80) 88 (96) 104 (112) 120 m. 
Strikk og fell for ermehull som på 
bakstykket. Når arbeidet måler 
(46) 47 (49) 50 (51) 53 cm felles 
for halshull ved å først felle (16) 
18 (20) 22 (24) 26 m. Strikk 
hver side ferdig for seg og fell 
videre for halshull annenhver 
pinne 3,1,1,1 m. Strikk til 
forstykket er like langt som 
bakstykket. Sett maskene på en 
hjelpepinne. Strikk andre siden 
på samme måte. 
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Ermer: 
Legg opp (56) 64 (64) 72 (72) 
72 m på pinne nr. 3 ½ og strikk 
rundt 1 pinne vrangt. Strikk 
mønster etter diagram A 2 
ganger. Når diagram A er 
strikket 1 gang økes 1 m på 
begynnelsen av omgangen, dette 
er merkemaske og den strikkes 
hele tiden vrangt. Øk 1 m på 
hver side av merkemasken ca 
hver 1 ½ cm til det er (71) 77 
(81) 83 (85) 87 m. Etter diagram 
A strikkes diagram C på resten 
av ermet. Strikk til ermet måler 
(13) 14 (15) 16 (17) 17 (18) cm. 
Fell for ermetopp. Fell 9 masker 
midt under ermet 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 
(26) 26 (28) 28 (30) 30 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. 
Halskant: Hekle 1 rad fm med 
heklenål nr. 3 rundt halsen, 
rundt nede på bolen og på 
ermene. Hekle krepsemasker 
tilbake. Krepsemasker er fm 
heklet motsatt vei, fra venstre 
mot høyre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


