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Design:
Solbjørg Langnes

2-12 år

Håndstrikket

-alltid spesieltHåndstrikket

-alltid spesielt

Smart Superwash er et mykt ullgarn i 100% ren ull. 
Garnet skal vaskes i maskin på ullprogram 40 grader. Stikkordene
mykt og vaskbart gjør Smart spesielt velegnet til plagg for barn.

Smart Superwash er et mykt ullgarn i 100% ren ull. 
Garnet skal vaskes i maskin på ullprogram 40 grader. Stikkordene
mykt og vaskbart gjør Smart spesielt velegnet til plagg for barn.
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Charlotte Stokholm

1-6 år
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Charlotte Stokholm
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Design:
Solbjørg Langnes

1-6 år
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Lise Steinsvåg

2-10 år
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2-12 år
Design: 
Hilde Sandal
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Solbjørg Langnes

6-12 år
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Design: 
Hilde Sandal

1-8 år
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Sandnes Uldvarefabrik AS

Postboks 143, N-4302 Sandnes, Norge
Telefon: (+47) 51 60 86 00, Telefax: (+47) 51 67 36 56

www.sandnesgarn.no / post@sandnesgarn.no

SandnesGarn Danmark, telefon: 0045 49 76 39 69
SandGarn Sverige, telefon: 0046 (0)31-72 321 52 
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Design: 

Solbjørg Langnes

2-12 år
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Nr 1 
 
Traktorgenser  
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (73) 79 (84) 90 cm 
Hel lengde: (38) 42 (45) 48 cm 
Ermelengde: (23) 27 (31) 35 cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m) 
 
Garnmengde genser og lue: 
Blå 6355: (150) 200 (250) 300 gram 
Lys blå 5904: (50) 50 (50) 50 gram 
Hvit 1002: (100) 100 (100) 100 gram 
Grå 1042: (50) 50 (100) 100 gram 
Rød 4219: (50) 50 (100) 100 gram 
Mørk grønn 8274: (50) 50 (100) 100 
gram 
Grønn 8615: (50) 50 (100) 100 gram 
Beige 2543: en liten rest til brodering 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m og 29 omg glattstrikk på p nr 3 
½ = 10 x 10 cm 
NB! Sjekk strikkefastheten også i 
høyden pga mønsteret. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp med mørk grønn og rundp 
nr 3 (160) 172 (184) 196 m. Strikk 
mønster rundt etter vrangborddia-
grammet. Skift til p nr 3 ½ når du 
skifter til blått. Øk samtidig 1 m i hver 
side = (162) 174 (186) 198 m. Fortsett 
med ensfarget blått til arb måler (13) 
14 (16) 19 cm. Sett et merke i hver 
side med (81) 87 (93) 99 m på hver 
del. Strikk mønster etter diagrammet. 
Start og avslutt ved pilen for rett str. 
Gjenta mønsteret på bakstykket. NB! 
Lue og ansikt broderes på tilslutt med 
maskesting.  
Når mønsteret er strikket ferdig og arb 
måler ca (35) 39 (41) 44 cm fortsettes 
med grønt samtidig som de midterste 
(15) 17 (19) 21 m på forstykket felles 
til hals. Strikk frem og tilbake samti-
dig som det felles annenhver p i hver 
side 3,2,1 m = (27) 29 (31) 33 m til 
skulder. Strikk til arb måler (37) 41 

(44) 47 cm. Fell av de midterste (27) 
29 (31) 33 m på bakstykket og strikk 
hver side ferdig for seg. Strikk til arb 
måler hel lengde, fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med mørk grønn og strøm-
pep nr 3 (44) 48 (52) 56 m og strikk 
mønster rundt etter vrangborddia-
grammet. Skift til p nr 3 ½ når du 
skifter til blått. Fortsett med blått og 
øk samtidig 2 m midt under ermet ca 
hver 1 ½ cm til i alt (70) 78 (84) 88 
m. Strikk til ermet måler oppgitt leng-
de, vend vrangsiden ut og strikk 5 
omg glattstrikk til belegg. Fell løst av. 
 
Montering: 
Damp arb lett. 
Merk opp i hver side til ermehull til-
svarende ermevidden. Sy små tette 
maskinsømmer her og klipp opp mel-
lom sømmene. 
Sy eller mask sammen skuldrene. 
Halskant: Strikk opp med grønt og 
liten rundp nr 3 ca (78) 84 (90) 96 m. 
Strikk 1 rett, 1 vrang rundt ca 3 cm, 
skift til mørk grønn og strikk 1 omg 
rett, 1 omg vrangt, fell av. 
Sy i ermene og sy til belegget på 
vrangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lue 
 
Legg opp med mørk grønn og rundp 
nr 3 (88) 92 (96) 100 m. Strikk møns-
ter rundt etter vrangborddiagrammet. 
Skift til p nr 3 1/2 når du skifter til 
blått. Fortsett med ensfarget blått til 
hele arbeidet måler (15) 16 (16) 17 
cm. Fell slik:  * 2 vridd rett sammen - 
(18) 19 (20) 21 rett - 2 rett sammen *. 
Gjenta fra * til * omg rundt = 8 fel-
linger i alt og 4 like store glatte felt. 
Strikk 1 omg uten felling. 
Neste felling: * 2 vridd rett sammen - 
(16) 17 (18) 19 rett - 2 rett sammen *.  
Gjenta fra * til * omg rundt, strikk 1 
omg uten felling. Fortsett å felle an-
nenhver omg og med 2 m mindre i 
hvert felt for hver gang til (8) 9 (10) 
11 m står igjen i hvert felt mellom 
fellingene. Herfra felles hver omg til 
(8) 12 (8) 12 m står igjen. Trekk trå-
den gjennom m og fest tråden godt.  
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Nr 2 
 
Genser med striper 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (72) 79 (86) 93 (100) cm 
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) cm 
Ermelengde: (25) 29 (32) 35 (38) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m) 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: (300) 350 (400) 450 
(500) gram 
Brun 3082: 50 gram alle str  
Lys blå 5904: 50 gram alle str 
Blå 5936: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½  
 
Tilbehør: 
Ikke delbar glidelås ca 15 cm 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på å nr 3 ½ = 10 cm 
 
Legg opp med blå 5936 på p nr 3 
(152) 164 (176) 188 (200) m og strikk 
ribb, 2 rett, 2 vrang med stripemønster 
etter mønster A. Øk på siste omg jevnt 
fordelt til (158) 174 (190) 206 (222) 
m. Fortsett med natur glattstrikk og  p 
nr 3 ½ til arb måler (21) 23 (25) 27 
(29) cm. Strikk mønster B, deretter 
ensfarget natur. Samtidig når arb må-
ler (22) 24 (26) 28 (30) cm deles arb i 
hver side = (79) 87 (95) 103 (111) m 
til hver del. Strikk hver del ferdig for 
seg. 
Bakstykket: Fell til ermehull annen-
hver p 2,2,1,1,1 m = (65) 73 (81) 89 
(97) m. Strikk til arb måler (38) 42 
(46) 50 (54) cm. Fell de midterste (19) 
21 (23) 25 (27) m og strikk hver side 
ferdig for seg. Fell fra halssiden an-
nenhver p 3,2 m. Fell samtidig til 
skulder (6,6,6) 7,7,7 (8,8,8) 9,9,9 
(10,10,10) m. 
Forstykket: Strikk som bakstykket til 
mønster B er ferdigstrikket. Strikk 2 p 
glattstrikk med natur. Fell deretter den 
midterste m til splitt og strikk hver 
side ferdig for seg. Legg opp 1 m ved 

splitten og strikk denne m rett på alle 
p. Strikk til det gjenstår (5) 5 (5) 7 (7) 
cm til hel lengde (målt fra første skul-
derfelling). Fell til hals i beg av hver p 
ved splitten (4) 5 (6) 7 (8) m, deretter 
3,2,2,1,1,1,1 m. Fell til skulder ved 
samme lengde som bakstykket. 
 
Ermer:  
Legg opp med lys blå og p nr 3 (36) 
40 (44) 48 (52) m. Strikk ribb 2 rett, 2 
vrang rundt i stripemønster etter 
mønster C til arb måler ca 6 cm. Øk 
på siste omg jevnt fordelt til (41) 45 
(49) 53 (57) m. Skift til p nr 3 ½ og 
strikk glattstrikk med natur samtidig 
som det økes 2 m midt under ermet 
hver 4. omg til (57) 65 (73) 81 (89) m. 
Strikk mønster B samtidig som det 
fortsatt økes 2 m hver 4 omg under 
ermet til det er (69) 77 (85) 93 (101) 
m. Strikk til ermet måler (25) 29 (32) 
35 (38) cm. Del arb midt under ermet 
og strikk fram og tilbake samtidig 
som det felles til ermetopp i hver side 
1,1,1,2,3,4,5 m. Fell av de siste (35) 
43 (51) 59 (67) m på en gang.  
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene og sy i ermene.  
Halskant: Strikk opp med natur og p 
nr 3 (88) 92 (96) 104 (108) m rundt 
halsen. Strikk ribb 2 rett, 2 vrang, start 
og avslutt ved splitten foran med 3 
rett. Strikk til halskanten måler 16 cm, 
fell av.  
Brett halskanten dobbel. Sy i glidelås. 
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Nr 3 
 
Genser med blomster 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (72) 79 (86) 93 (100) cm 
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) cm 
Ermelengde: (25) 29 (32) 35 (38) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m) 
 
Garnmengde: 
Natur 1012: (200) 200 (250) 250 
(300) gram 
Rosa 4503: (200) 250 (300) 350 (400) 
gram  
Lys blå 5904: 50 gram alle str 
Beige 2543: 50 gram alle str 
Grønn 9544: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½  
 
Tilbehør: 
Ikke delbar glidelås ca 15 cm 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på å nr 3 ½ = 10 cm 
 
Legg opp med rosa på p nr 3 (152) 
164 (176) 188 (200) m og strikk ribb, 
2 rett, 2 vrang ca 6 cm. Øk på siste 
omg jevnt fordelt til (158) 174 (190) 
206 (222) m. Fortsett med rosa glatt 

 
strikk og p nr 3 ½ til arb måler (20) 22 
(24) 26 (28) cm. Sett et merke i hver 
side med (79) 87 (95) 103 (111) m til 
hver del. Strikk mønster etter dia-
grammet. Bruk et nøste til hver 
blomst. Evnt bordèr blomstene på 
med maskesting til slutt.  Begynn ved 
pilen for riktig str, strikk til marke-
ringen for midt foran og gjenta møns-
teret på andre siden fram til neste 
sidemerke = forstykket. Gjenta denne 
inndelingen på bakstykket. Samtidig 
når arb måler (22) 24 (26) 28 (30) cm 
deles arb i hver side = (79) 87 (95) 
103 (111) m til hver del. Strikk hver 
del ferdig for seg. Etter diagrammet 
fortsettes det med ensfarget natur. 
Bakstykket: Fell til ermehull annen-
hver p 2,2,1,1,1 m = (65) 73 (81) 89 
(97) m. Strikk til arb måler (38) 42 
(46) 50 (54) cm. Fell de midterste (19) 
21 (23) 25 (27) m og strikk hver side 
ferdig for seg. Fell fra halssiden an-
nenhver p 3,2 m. Fell samtidig til 
skulder (6,6,6) 7,7,7 (8,8,8) 9,9,9 
(10,10,10) m. 
Forstykket: Strikk som bakstykket til 
mønsteret er ferdigstrikket. Strikk 2 p 
glattstrikk med natur. Fell deretter den 
midterste m til splitt og strikk hver 
side ferdig for seg. Legg opp 1 m ved 
splitten og strikk denne m rett på alle 
p. Strikk til det gjenstår (5) 5 (5) 7 (7) 
cm til hel lengde (målt fra første skul-
derfelling). Fell til hals i beg av hver p 
ved splitten (4) 5 (6) 7 (8) m, deretter 
3,2,2,1,1,1,1 m. Fell til skulder ved 
samme lengde som bakstykket. 
 

 
Ermer:  
Legg opp med rosa og p nr 3 (36) 40 
(44) 48 (52) m. Strikk ribb 2 rett, 2 
vrang rundt ca 6 cm. Øk på siste omg 
jevnt fordelt til (41) 45 (49) 53 (57) 
m. Skift til p nr 3 ½. Strikk glattstrikk 
samtidig som det økes 2 m midt under 
ermet hver 4. omg til (53) 61 (69) 77 
(85) m. Strikk mønster samtidig som 
det fortsatt økes 2 m hver 4 omg un-
der ermet til det er (69) 77 (85) 93 
(101) m. Fortsett med natur og strikk 
til ermet måler (25) 29 (32) 35 (38) 
cm. Del arb midt under ermet og 
strikk fram og tilbake samtidig som 
det felles til ermetopp i hver side 
1,1,1,2,3,4,5 m. Fell av de siste (35) 
43 (51) 59 (67) m på en gang.  
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene og sy i ermene.  
Halskant: Strikk opp med natur og p 
nr 3 (88) 92 (96) 104 (108) m rundt 
halsen. Strikk ribb 2 rett, 2 vrang, start 
og avslutt ved splitten foran med 3 
rett. Strikk til halskanten måler 16 cm, 
fell av.  
Brett halskanten dobbel. Sy i glidelås. 
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Lue 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-10 år 
 
Legg opp (116) 132 m med beige på 
rundp nr 3. Strikk rundt i ribb 2 rett, 2 
vrang, 2 omg. Skift til rosa og fortsett 
med ribb til arb måler (4) 5 cm. Strikk 
(18) 22 m ribb, (22) 22 m rett, (76) 88 
m ribb. Fortsett med denne inndeling-
en i til sammen 22 omg. Fortsett med 
ribb over alle m. Strikk til arb måler 
(13) 15 cm. Sett et merke = ene siden, 
strikk (58) 66 m og sett et nytt merke 
= andre siden.. Fordel m på 4 strøm-
pep med (29) 33 m på hver p. Fortsett 
slik: Strikk 2 m sammen i begynnel-
sen av 1. og 3. p. Strikk 2 m sammen i 
slutten av 2. og 4. p. 
Gjenta denne fellingen hver omg til 
det gjenstår (100) 116 m = (25) 29 m 
på hver p. Strikk nå 2 m sammen i beg 
og slutten av hver p til det gjenstår 
(28) 36 m = (7) 9 m på hver p. Fell av 
alle m. 
Sy luen sammen øverst. 
Brodèr med maskesting en blomst 
midt foran i det rettstrikkede feltet. 
 
Nr 4 
 
Ro ro til fiskeskjær 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (76) 81 (85) 89 (93) 97 
cm 
Lengde: (38) 42 (46) 50 (54) 58 cm 
Ermelengde: (25) 29 (32) 36 (38) 40 
cm 
 
Garnmengde: 
Blå 6355: (200) 250 (300) 350 (350) 
400 gram 
Lys blå 5904: (100) 100 (150) 150 
(200) 200 gram 
Rød 4065: 50 gram alle str 
Rust 3619: 50 gram alle str 
Orange 2708: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 
3 ½  
 
 

Strikkefasthet: 
22 masker og 30 omganger glattstrikk 
på pinne nr 3 ½ = 10 x 10 cm. 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp med rødt og rundpinne nr 3 
(158) 170 (182) 194 (202) 214 m. 
Strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 1 omg 
rødt, 1 omg rust, 1 omg orange, 1 omg 
lys blå og deretter blått til vrangbor-
den måler (4) 4 (4) 5 (5) 6 cm. Skift 
til rundpinne nr 3 ½ og glattstrikk.  
Når arbeidet måler (22) 25 (28) 31 
(34) 37 cm deles arb i hver side med 
(79) 85 (91) 97 (101) 107 m til hver 
del. 
Bakstykket: 
Strikk fram og tilbake til arb måler (2) 
2 (3) 3 (4) 4 cm fra delingen. Skift til 
lyseblå og strikk til hel lengde, fell av. 
Forstykket: 
Fortsett som på bakstykket til arb 
måler (4) 4 (5) 5 (5) 6 cm før hel 
lengde. Fell til halsringning de mid-
terste (15) 17 (19) 21 (23) 25 m. 
Strikk fram og tilbake og fell annen-
hver pinne på hver side av halsen 
3,3,2,1 m = (23) 25 (27) 29 (30) 32 m 
til skuldre. Strikk til ferdig lengde, fell 
av. 
 
Ermer: 
Legg opp med rødt og strømpepinner 
nr 3 (38) 40 (44) 44 (48) 48 m. Strikk 
vrangbord som på bolen og øk på siste 
omgang jevnt fordelt til (54) 56 (58) 
60 (62) 64 m. Skift til pinner nr 3 ½ 
og glattstrikk. 
Samtidig økes 1 m på hver side av 
omgangens første maske ca hver 2 cm 
til i alt (72) 76 (80) 84 (88) 92 m. 
Strikk til ermet måler (25) 29 (32) 36 
(38) 40 cm. Fell av.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montering: 
Damp arbeidet lett. 
Sy sammen skuldrene og sy i ermene. 
Halskant:  Strikk opp med liten rund-
pinne nr 3 og lys blått ca (88) 90 (92) 
94 (96) 98 m. Strikk vrangbord 1 rett, 
1 vrang 6 omg med lys blå, deretter 1 
omg orange, 1 omg rust, 1 omg rød. 
Fell av med rette og vrange m.  
  
Motiv: 
Brodèr motiv med maskesting foran 
på genseren. Båten broderes kant i 
kant med fargeskiftet og ca 6 cm inn 
fra høyre erme. Fisken plassères ne-
derst på venstre side (se foto). 
Fiskestangen og de lysblå feltene bro-
deres med attersting. Bruk gjerne en 
tynnere tråd til fiskestangen. Snøret 
skal gå fra stanga og i en rett linje ned 
til fisken. 
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Nr 5 
 
Eplegenser med bukse 
 
Størrelse: 
(1)  2  (3)  4  (6) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (66) 72 (76) 81 (87) cm 
Lengde: (32) 36 (38) 40 (42) cm 
Ermelengde: (20) 23 (25) 27 (29) cm 
Benlengde: (23) 28 (33) cm 
Stussvidde: (55) 59 (61) cm 
 
Garnmengde, genser + lue: 
Alfa brun 3082: (100) 150 (200) 250 
(300) gram 
Smart  
Brun 3082: (50) 50 (50) 100 (100) 
gram 
Beige tweed 2523: (150) 200 (200) 
250 (250) gram 
Rød 4219: (50) 50 (50) 100 (100) 
gram 
Grønn 8764: 50 gram alle str 
Hvit 1001: 50 gram alle str 
 
Garnmengde, bukse: 
Alfa brun 3082: (50) 50 (100) gram  
Smart  
Brun 3082: 50 gram alle str 
Rød 4219: (150) 200 (250) gram 
Rester fra genseren i beige tweed, 
grønn, hvit. 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 ½ 
og 7. 
 
Tilbehør: 
2 cm bred elastikk til buksen. 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk = 10 cm i bredden. 
 
Genser 
For- og bakstykke: 
Legg opp med brun Alfa og rundp nr 
7 (120) 130 (140) 150 (160) m. Strikk 
1 rett, 1 vrang rundt ca (6) 6 (7) 7 (8) 
cm. Skift til Smart brunt, p nr 3 ½ og 
øk 1 m i ca hver 5. m til i alt (144) 
156 (168) 180 (192) m. Sett en merke-
tråd i hver side med (72) 78 (84) 90 
(96) m til hver del. Strikk mønster A, 
deretter mønster B som gjentas gjen-
nom hele arbeidet. Start i den ene 
siden ved pilen for riktig str, gjenta 
mønsteret inne i klammen (6) 6 (7) 7 

(8) ganger og avslutt ved pilen for 
riktig str ved neste sidemerke. Gjenta 
på samme måte på bakstykket. 
Strikk til arb måler (28) 31 (33 ½) 35 
(37) cm. Sett de midterste (18) 20 (20) 
22 (22) m foran på en hjelpenål og 
strikk hver side for seg. Fell ved hals-
siden annenhver p (2,2,2,1) 2,2,2,1 
(2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 (2,2,2,2,1) m = 
(20) 22 (24) 26 (28) m igjen fra hals-
fellingen og ut til merketråden (skul-
der). Fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med brun Alfa og strømpep 
7 (36) 38 (40) 42 (44) m. Strikk kant  
som nede på bolen. Skift til Smart 
brun, p nr 3 ½ og øk jevnt fordelt til 

(48) 52 (54) 56 m. Strikk mønster A, 
og fortsett deretter med ensfarget 
beige tweed, samtidig som det økes 1 
m på hver side av 1 vrang midtmaske 
under ermet hver 2 cm til i alt (62) 70 
(72) 74 (76) m. Strikk til oppgitt er-
melengde, vend og strikk 6 p glatt-
strikk frem og tilbake til belegg. Fell 
passe løst av.  
 
Montering: 
Damp arbeidet lett. 
Merk opp i hver side til ermehull til-
svarende ermevidden. Sy små, tette 
maskinsømmer her. Klipp opp mel-
lom sømmene. 
Sy sammen  skuldrene. 
 
Halskant: 
Strikk opp fra retten med brun Alfa, p 
nr 7 (58) 60 (62) 64 (66) m rundt hele 
halsen. Strikk 1 rett, 1 vrang rundt ca 
(12) 12 (14) 14 (16) cm. Fell av. Brett 
kanten dobbel innover og sy til. 
Sy i ermene.    
  
Lue 
Begynn med øreklaffene. Legg opp 5 
m med brun Alfa på p nr 7 for alle str. 
Strikk ribb – 1 rett, 1 vrang fram og 
tilbake og øk samtidig 1 m i hver side 
innenfor 1 rett kantm hver p til i alt 
(13) 13 (13) 15 (15) m. Strikk til klaf-
fen måler (6) 6 (6) 7 (7) cm og klipp 
av tråden. Strikk 1 klaff til på samme 
måte, men klipp ikke av tråden. Legg 
nå opp til resten av luen: Strikk klaf-
fens m - legg opp (29) 31 (33) 31 (33) 
m (midt foran) - strikk den andre klaf-
fen - legg opp (11) 13 (15) 13 (15) m 
(midt bak) = (66) 70 (74) 74 (78) m. 
Fortsett med ribb rundt til den brune 
kanten midt foran måler 3 ½  cm. 
Skift til beige tweed, rundp/strømpep 
3 ½ og glattstrikk  - øk på første om 
jevnt fordelt til (84) 88 (92) 96 (100) 
m. Når luen midt foran måler (12) 13 
(13) 14 cm, felles slik: * 1 m løs av, 1 
rett, trekk den løse m over - (17) 18 
(19) 20 (21) rett - 2 rett sammen *. 
Gjenta fra * til * 3 ganger til = 8 fel-
linger og 4 like store felt. Strikk 1 
omg uten felling. 
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Neste omg: * 1 m løs av, 1 rett og 
trekk den løse m over - (15) 16 (17) 
18 (19) rett - 2 rett sammen *. Gjenta 
fra * til * 3 ganger til, strikk 1 omg 
uten felling. Fortsett på samme måte 
og fell annenhver omg og med 2 m 
mindre i hvert felt for hver gang til det 
gjenstår (28) 24 (28) 24 (28) m. Skift 
til rødt og fell etter 3 cm 4 m jevnt 
fordelt. Fortsett å felle 4 m ca hver 4 
cm. Samtidig når det røde feltet måler 
15 cm skiftes til grønt som strikkes ut 
arb. Når det gjenstår 4 m strikkes 2 
cm glattstrikk rett opp. 
 
Trekk m sammen og fest godt. 
Bròder et eple midt foran med maske-
sting. 
Knyt en knute i det røde feltet. 
Til knyttesnorene legges opp med 
brun Smart ca 35-40 luftmasker. Hek-
le 1 rad fastmasker og klipp av tråden. 
Sy en snor i hver klaff. 
 
Bukse 
 
Størrelse: 
(1) 2 (4) år 
 
Begynn øverst i livet. 
Legg opp med brun Smart og rundp 3 
½ (100) 106 (114) m. Strikk 2 ½ cm 
glattstrikk til belegg, 1 omg vrangt til 
brettekant, deretter 2 ½ cm glattstrikk. 
Skift til rødt og øk på første omg jevnt 
fordelt til (168) 176 (184) m. Sett et 
merke midt foran og midt bak = (84) 
88 (92) m på hver halvdel. Strikk 
buksa i ribb: 1 rett, 1 vrang. Strikk 
buksa høyere bak slik: Klipp av tråden 
og begynn ved midt bak. Strikk 8 m 
ribb, snu og strikk 16 m ribb, snu og 
strikk 8 m mer for hver gang i alt (4) 5 
(5) ganger på hver side av merket. 
Fortsett rundt over alle m igjen og 
strikk til arb midt foran måler (20) 22 
(23) cm. Øk 1 m midt foran og midt 
bak ved merket = merkem til økingen. 
Denne m strikkes hele tiden rett og 
det økes til kile 1 m på hver side av 
denne annhver omg både foran og 
bak, de nye m strikkes etter hvert i 
ribb. Når det er (13) 15 (15) m i kilen, 
felles disse av = (84) 88 (92) m til 
hvert ben. Strikk hvert ben for seg. 
Fell 2 m på innsiden av benet hver 6. 
omg til det gjenstår (76) 80 (84) m. 
Strikk til benet måler (13) 18 (25) cm. 
Skift til beige tweed og glattstrikk. 
Fell på første omg 20 m jevnt fordelt 

= (56) 60 (64) m igjen. Strikk ytterli-
gere en omg med beige, deretter 
mønster A MEN ovenfra og ned (start 
med beige). Etter mønsteret strikkes 2 
omg ensfarget brun. Skift til brun Alfa 
og p nr 7 og strikk ribb: 1 rett, 1 
vrang. Fell på første omg 10 m jevnt 
fordelt. Strikk (6) 6 (7) cm ribb, fell 
med rette og vrange m. 
 
Montering:  
Brett inn brettekanten øverst og sy til. 
Trekk en passe stram elastikk gjen-
nom løpegangen i livet. 
Sy buksen sammen i skrittet. 
 
Nr 6 
 
Epledress 
 
Størrelse: 
(1/2)  1  (1 ½)  2 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (66) 71 (76) 82 cm 
Benlengde: (19) 22 (24) 27 cm 
Hel lengde: ca (57) 63 (67) 72 cm 
Ermelengde: (17) 20 (22) 25 cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
 
Garnmengde, dress: 
Brun 3082: (250) 300 (350) 400 gram 
Beige tweed 2523: (50) 50 (100) 100 
gram 
Hvit 1001: 50 gram alle str 
Rød 4219: 50 gram alle str 
Grønn 8764: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner 3 og 3 
½. Heklenål nr 3. 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk = 10 cm 
 
Dress 
Begynn nede på det ene benet. Legg 
opp med brunt og strømpep 3 (36) 40 
(40) 44 m og strikk 1 rett, 1 vrang 
rundt i 7 cm. Strikk 1 omg rett og øk 
samtidig jevnt fordelt til (68) 74 (74) 
80 m. Skift til p nr 3 ½ og strikk 
mønster A. Siste m på omg strikkes 
hele tiden vrangt = merkemaske på 
innsiden av benet. Etter mønster A 
fortsettes i ensfarget brunt samtidig 

som det på første omg økes 1 m på 
hver side av den vrange merkem. 
Gjenta denne økingen ca hver 1 ½ cm. 
til i alt (84) 96 (102) 108 m. Strikk til 
benet fra midt på vrangborden nederst 
måler (19) 22 (24) 27 cm, denne skal 
brettes dobbelt til slutt. Fell av 7 m på 
innsiden av benet (= merkem + 3 m på 
hver side av denne). Legg arb til side 
og strikk 1 ben til på samme måte. 
Sett begge bena inn på rundp 3 ½ med 
fellingene mot hverandre = (154) 178 
(190) 202 m. Sett et trådmerke rundt 2 
m midt foran og 2 m midt bak = (75) 
87 (93) 99 m på hver halvdel, ikke 
medregnet merkem.  Fortsett med  
brunt rundt og fell 1 m på hver side av 
merkem både foran og bak annenhver 
omg i alt (2) 5 (5) 5 ganger = (146) 
158 (170) 182 m. Strikk 1 omg og 
strikk samtidig de 2 merkem midt 
foran og bak sammen til 1 m = (144) 
156 (168) 180 m i alt. Sett et merke 
midt foran. Splitten foran skal begyn-
ne her. 
Når arb fra sammenstrikningen måler 
(15) 17 (18) 19 cm skift til beige 
tweed og strikk mønster B. Start med 
midtmasken midt foran. Strikk deret-
ter 6 omg glattstrikk med beige tweed 
og så mønster C. 
Når arb fra sammenstrikkingen i skrit-
tet måler (35) 38 (40) 42 cm, settes et 
merke i hver side med (73) 79 (85) 91 
m på forstykket og (71) 77 (83) 89 m 
på bakstykket. Fell de midterste (11) 
13 (13) 15 m på forstykket til hals og 
strikk resten av arb fram og tilbake. 
Fell videre ved halssiden annenhver p 
3,2,1 m = (25) 27 (30) 32 m på for-
stykket skuldre ut til sidemerkene. 
Strikk til arb fra sammenstrikkingen i 
skrittet måler (38) 41 (43) 45 cm. Fell 
av. 
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Ermer: 
Legg opp med brunt og strømpep 3 
(32) 36 (36) 40 m og strikk 7 cm 
vrangbord 1 rett, 1 vrang. Strikk 1 
omg rett og øk samtidig jevnt fordelt 
til (46) 48 (50) 52 m. Skift til p 3 ½, 
og strikk mønster A. Siste m på omg 
strikkes hele tiden vrangt = merke-
maske på innsiden av ermet. Etter 
mønster A fortsettes i ensfarget brunt 
samtidig som det på første omg økes 1 
m på hver side av den vrange mer-
kem.  Gjenta økingen hver 1 ½ cm til 
i alt (62) 68  (74) 80 m og strikk til 
ermet fra midt på vrangborden (denne 
skal brettes dobbel) måler (17) 20 (22) 
25 cm. Vend vrangsiden ut og strikk 5 
omg glattstrikk til belegg. Fell løst av. 
 
Montering: 
Damp delene lett. 
Merk opp i hver side til ermehull til-
svarende ermevidden. Sy små, tette 
maskinsømmer her. Klipp opp mel-
lom sømmene. Sy på samme måte 
midt foran ned til merket for splitt. Sy 
2 sømmer med 4 m mellom og klipp 
opp litt ekstra nederst (til forkanter). 
Sy sammen skuldrene og sy sammen i 
skrittet. 
Hette: 
Plukk opp med brunt og liten rundp 3 
½ (55) 67 (67) 79 m rundt halsåp-
ningen. Strikk glattstrikk slik: strikk 
(27) 33 (33) 39 m - løft opp tråden før 
neste m og strikk den vridd rett - 1 rett 
(= midt bak) - øk 1 m som sist og 
strikk (27) 33 (33) 39 m. Fortsett med 
glattstrikk fram og tilbake og øk 1 m 

på hver side av midtm hver 2. omg i 
alt  (6) 6 (9) 6 ganger = (67) 79 (85) 
91 m. Strikk til hetten måler (21) 22 
(24) 24 cm. Fell av de første 12 m i 
hver side. Fortsett å felle annenhver p 
i hver side (6,3) 8,4,2 (8,4,4) 8,4,4,2 
m = (25) 27 (29) 31 m igjen. Skift til 
rødt og strikk rundt. Strikk glattstrikk 
og fell etter 3 cm 4 m jevnt fordelt. 
Fortsett å felle 4 m ca hver 4 cm. 
Samtidig når det røde feltet måler 15 
cm skiftes til grønt som strikkes ut 
arb. Når det gjenstår (5) 3 (4) 5 m 
strikkes 2 cm glattstrikk. 
Trekk m sammen og fest godt. 
Knyt en knute i det røde feltet. 
Kant langs åpningen foran: 
Begynn nederst i splitten på høyre 
side (eller den siden hvor knappene 
ønskes plassèrt). Strikk opp med brunt 
og p 3 ca 11 m pr 5 cm innenfor ma-
skinsømmen opp langs hele forstykket 
til begynnelsen av halsfellingen. Snu 
her og strikk 3 cm glattstrikk.  
 
Fell av, brett kanten dobbel mot 
vrangen og sy til. Sett merke for i alt 
(5) 6 (6) 7 knapper, den øverste ca 1 
cm under halsfellingen, de øvrige med 
jevne mellomrom.  
Strikk samme kant langs venstre for-
stykke, men med knapphull når kan-
ten måler 1 cm tilsvarende merkene – 
hvert over 2 m. Strikk også knapphull 
til baksiden når kanten måler 2 cm.   
Fell av når kanten måler 3 cm. Sy litt 
løst rundt hvert knapphull. 
Strikk opp rundt hettekanten på sam-
me måte (her kan kanten stramme litt 

mer, ca 10 m pr 5 cm) og strikk 
samme kant. Fest hettekanten mot 
forkanten med et par sting, men slik 
at et passe stor hull står åpent til 
trekkebånd.  
Sy i knappene. 
Sy i ermene og sy til belegget på 
vrangen over sårkanten. 
Tvinn en passe lang, brun snor og 
trekk gjennom løpegangen i hetten. 
Lag 2 brune, løse dusker og sy fast i 
hver ende på snoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votter og Sokker 
 
Størrelse: 
(½-1) 1½-2 år 
 
Garnmengde votter og sokker: 
Beige tweed: 100 gram 
Rester fra dress til brodering. 
 
Votter: 
Legg opp med beige tweed og pinne 
nr 3 (32) 36 masker. Strikk 4 riller 
fram og tilbake. Sett så maskene inn 
på strømpepinner nr 3 ½ og strikk 
glattstrikk rundt.  Når arbeidet måler 
(4) 5 cm, strikkes 1 rett, 1 vrang nokså 
stramt i 2  cm. Fortsett igjen med  
glattstrikk.  Når det er strikket (3) 3 ½ 
cm fra vrangborden, lages åpning til 
tommel:  Fordel maskene jevnt på 
pinnene og nummerèr dem fra 1 - 4. 
Strikk til (6) 7 masker står igjen på 2. 
pinne, strikk de neste (5) 6 maskene 
over på en hjelpetråd og sett disse 
maskene over på venstre pinne igjen. 
Strikk som før over alle maskene til 
votten fra vrangborden måler (7) 8 
cm. Sett et merke i hver side med (16) 
18 masker på hver halvdel. Strikk til 3 
masker før første merke, strikk 2 rett 
sammen, 2 rett, 2 vridd rett sammen. 
Fell på samme måte ved det andre 
merket. Fell slik hver omgang til 6 
masker står igjen. Trekk maskene 
sammen og fest godt. 
Tommel: Plukk ut hjelpetråden og sett 
de 2 maskerekkene på strømpepinner. 
Ta opp 1 ekstra maske i hver side = 
(12) 14 masker. Strikk (3 ½) 4 cm 
glattstrikk. Strikk 2 rett sammen ut 
omg, strikk 2 omganger, strikk 2 rett 
sammen ut omg, trekk maskene sam-
men og fest godt. 
Strikk den andre votten med tomme-
len i motsatt side, dvs i begynnelsen 
på 1. pinne.  
Brodèr et helt eple på oversiden av 
den ene votten og en epleskrott på den 
andre. 
Eventuelt tvinn en passe lang snor og 
fest denne i hver vott. 
 
Sokker 
Legg opp med strømpep nr 3 (40) 42 
m. Strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang til 
arb måler (9) 10 cm, men på siste omg 
felles 4 m jevnt fordelt. 
Skift til strømpep nr 3 ½. Fortsett med 
glattstrikk og strikk hæl over bakerste 
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halvdel av m = (18) 19 m: Strikk til 1 
m står igjen i den ene siden, snu og 
strikk til 1 m står igjen i den andre 
siden. Snu og strikk 1 m mindre i hver 
side for hver gang til (4) 5 m står 
igjen på midten.  
NB! For at det ikke skal bli hull ved 
snuingene, løftes tverrtråden opp mel-
lom siste midtm og neste m. Denne 
tråden settes vridd på p og strikkes 
sammen med neste m. Fortsett på 
samme måte til alle m er strikket 
igjen. Fortsett rundt over alle m. Fell 
1 m i hver side hver 4. omg til det er 
(32) 36 m på omg. Fordel m med (8) 9 
m på hver p. Når foten måler (9) 11 
(eller ca 4 cm før passe lengde) felles 
1 m i begynnelsen av hver strømpep 
annenhver omg (4) 5 ganger, videre 
hver omg til 8 m står igjen. Trekk 
tråden gjennom disse, stram og fest 
godt. 
 
Nr 7 
 
Sjørøver  
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (56) 60 (64) 68 (72) 76 
cm 
Hel lengde: (48) 52 (58) 62 (68) 74 
cm 
Ermelengde: (22) 26 (29) 32 (35) 38 
cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
Funny pelsgarn (100 % polyester. 50 
gram = ca 90 meter) 
 
Garnmengde til sjørøverjakke: 
Smart, sort 1099 : (250) 300 (400) 
450 (550) 600 gram 
Funny pelsgarn, hvitt 1002: (100) 100 
(150) 150 (200) 200 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 ½ 
 
Tilbehør: 
(7) 8 (8) 9 (10) 10 knapper.  
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm i bredden. 

Begynn nederst på skjørtet.  
Legg opp med hvitt pelsgarn og pinne 
nr 3 ½  (241) 257 (273) 289 (305) 321 
masker. Strikk rettstrikk (riller) fram 
og tilbake i  (5) 5 (6) 6 (7) 7 cm.  Skift 
til svart Smart og strikk 1 pinne 
vrangt. Del arbeidet inn i 8 like store 
felt fra retten: x 1 vrang - (29) 31 (33) 
35 (37) 39 rett x. Gjenta fra x til x 
pinnen ut og slutt med 1 vrang. På 
vrangen strikkes vrangt over vrangt 
og rett over rett. Gjenta denne innde-
lingen. Når den svarte delen måler 2 
cm, strikkes 2 rett sammen både i 
begynnelsen og slutten av hvert glatt 
felt. Denne fellingen gjentas hver (2 
½) 2 ½  (3) 3 (3) 3 cm til det er felt i 
alt (6) 7 (7) 8 (8) 9 ganger = (145) 145 
(161) 161 (177) 177 masker. Når 
skjørtet måler (25) 27 (31) 33 (36) 39 
cm, felles (25) 17 (25) 17 (25) 17 
masker jevnt fordelt i livet = (120) 
128 (136) 144 (152) 160 masker. 
Fortsett i glattstrikk uten de vrange 
merkemaskene til arbeidet fra siste 
felling i livet  måler (10) 11 (12) 13 
(15) 17 cm. Del inn fra retten og fell 
til ermehull: Strikk (26) 28 (30) 32 
(34) 36 masker - fell av 6 masker - 
strikk (56) 60 (64) 68 (72) 76 masker 
- fell av 6 masker - strikk de siste (26) 
28 (30) 32 (34) 36 maskene. Strikk 
hver del for seg. 
Forstykkene: Fell videre til ermehull 
annenhver pinne (2,1,1)  2,1,1 
(2,1,1,1) 2,1,1,1  (2,1,1,1,1)  2,1,1,1,1 
masker = (22) 24 (25) 27 (28) 30 
masker. Strikk til ermehullet rett opp 
måler (10) 11 (11) 12 (12) 13 cm. Fell 
ved forkanten (6) 6 (7) 7 (8) 8 masker 
1 gang, deretter annenhver pinne 
2,1,1,1 masker for alle str = (11) 13 
(13) 15 (15) 17 masker til skulder. 
Strikk til ermehullet måler (13) 14 
(15) 16 (17) 18 cm og fell av. 
Bakstykket: Fell til ermehull i hver 
side som på forstykkene = (48) 52 
(54) 58 (60) 64 masker. Strikk til 1 
cm før hel lengde og fell av de mid-
terste (26) 26 (28) 28 (30) 30 maske-
ne. Strikk 2-3 pinner på hver skulder 
og fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med Funny pelsgarn og 
pinne nr 3 ½  (28) 30 (32) 34 (34) 36 
masker. Strikk samme kant fram og 
tilbake som nede på skjørtet, samtidig 
som det økes 1 maske i hver side hver 
(1 ½) 2 (2) 2 (2) 2 cm. Når kanten er 

ferdig skiftes til svart Smart og mas-
kene settes inn på strømpepinner nr 3 
½. Strikk glattstrikk rundt og øk 2 
masker på undersiden til i alt (54) 58 
(60) 64 (68) 70 masker. Når ermet 
måler oppgitt lengde, felles 6 masker 
på undersiden. Strikk fram og tilbake 
og fell 2 masker 1 gang i hver side. 
Videre felles 1 maske i hver side an-
nenhver pinne til (22) 22 (22) 24 (26) 
26 masker står igjen. Fell  2 masker i 
begynnelsen på de neste 6 pinnene, så 
resten på èn gang. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene. 
Halskant:  Strikk opp rundt halsen 
med Funny pelsgarn og pinne nr 3 ½  
ca (60) 62 (64) 66 (68) 70 masker. 
Strikk rettstrikk fram og tilbake i 3 cm  
og fell av. 
Stolper:  Begynn øverst i halsen på 
venstre forstykke. Strikk opp med 
Funny ca  10 masker pr 5 cm nedover 
hele forstykket. Strikk 3 cm rettstrikk 
og fell passe løst av. 
Sett merker for i alt (7) 8 (8) 9 (10) 10 
knapper, den øverst ca midt ut for 
halskanten, den nederste ca 3-4 cm fra 
kanten og de øvrige med jevne mel-
lomrom. Prøv å få plassert 1 knapp 
ved fellingen i livet. 
Strikk høyre forkant med knapphull 
tilsvarende merkene, 1 knapphull = 1 
kast, 2 rett sammen.  Sy sammen kan-
ten nederst på ermene og sy i ermene 
med attersting på vrangen.  Sy i knap-
per. 
 
Sjørøverlue 
 
 Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 
 
Garnmengde: 
Smart, sort 1099: (50) 100 (100) gram 
Smart, hvitt 1001: (50) 50 (50) gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 og 3 ½  
 
Begynn i toppen. Luen strikkes fram 
og tilbake i glattstrikk, og sys sammen 
midt bak til slutt. Legg opp med sort 
Smart (5) masker på pinne nr 3 ½ . 
Strikk 1 omgang vrangt fra vrangen. 
1.p: Øk 1 m mellom hver m = løft opp 
tverrtråden og strikk den vridd rett =  
9 m 
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2.p og alle p fra vrangen: Vrangt 
3.p: Øk igjen 1 m mellom hver m =  
17 m 
5.p: * 2 rett, øk 1 m *. Gjenta fra *til* 
= 25 m 
7.p: Som 5. pinne = 37 m 
9.p: Som 5. pinne = 55 m 
11.p: *3 rett, øk 1 m* Gjenta fra * til* 
= 73 m. 
12. 13. 14.p:  Glattstrikk uten øking. 
15. p: * 4 rett, øk 1 m* gjenta fra * 
til* = 91 m. 
Fortsett nå uten øking , men etter 2 
cm økes (0) 5 (13) m jevnt fordelt = 
(91) 96 (104) m. Strikk til luen måler 
(18) 19 (20) cm, skift til pinne 3.  
Brettekant nederst på luen : Legg opp 
(25) 30 (35) masker i begynnelsen og 
slutten av pinnen ( de ekstra maskene 
i begynnelsen og slutten av  pinnen er  
snorer til å knytte med bak på lua) = 
(141) 156 (175) m. Strikk   (2) 2 ½ (3) 
cm fram og tilbake i rettstrikk (= blir 
riller). Fell passe løst av.  
 
Montering: 
Broder med maskesting  dødningeho-
de etter diagram, midt foran på lua. 
Pass på at broderiet kommer over 
brettekant på lua. Broder med hvitt 
Smart og maskesting. Sy øyne og 
tenner med kontursting i sort Smart. 
Sy sammen midt bak ned til rillekant. 
Fest alle tråder. Damp arbeidet lett. 
 
 

 
 
 
 
 

Nr 8 
 
Sjørøvergenser  
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (72) 79 (86) 93 (100) cm 
Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) cm 
Ermelengde: (25) 29 (32) 35 (38) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m) 
 
Garnmengde: 
Svart 1099: (300) 350 (400) 450 (500) 
gram 
Rød 4109: (50) 50 (50) 50 (100) gram 
Hvit 1001: 50 gram alle str 
 
Garnmengde lue: 
Svart 1099: 100 gram 
Rester av hvitt og rødt. 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½  
 
Tilbehør: 
Ikke delbar glidelås ca 15 cm 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på å nr 3 ½ = 10 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Legg opp med svart på p nr 3 (152) 
164 (176) 188 (200) m og strikk ribb, 
2 rett, 2 vrang rundt ca 6 cm. Øk på 
siste omg jevnt fordelt til (158) 174 
(190) 206 (222) m. Skift til p nr 3 ½ 
strikk glattstrikk til arb måler (20) 22 
(24) 26 (28) cm. Strikk mønster B 
(pga lange trådsprang kan dødningho-
dene broderes på med maskesting til 
slutt), deretter ensfarget svart. Plassèr 
mønsteret slik at midt foran blir som 
markert i diagrammet. Samtidig når 
arb måler (22) 24 (26) 28 (30) cm 
deles arb i hver side = (79) 87 (95) 
103 (111) m til hver del. Strikk hver 
del ferdig for seg. 
Bakstykket: Fell til ermehull annen-
hver p 2,2,1,1,1 m = (65) 73 (81) 89 
(97) m. Strikk til arb måler (38) 42 
(46) 50 (54) cm. Fell de midterste (19) 
21 (23) 25 (27) m og strikk hver side 
ferdig for seg. Fell fra halssiden an-
nenhver p 3,2 m. Fell samtidig til 
skulder (6,6,6) 7,7,7 (8,8,8) 9,9,9 
(10,10,10) m. 
Forstykket: Strikk som bakstykket til 
mønster B er ferdigstrikket. Strikk 2 p 
glattstrikk med svart. Fell deretter den 
midterste m til splitt og strikk hver 
side ferdig for seg. Legg opp 1 m ved 
splitten og strikk denne m rett på alle 
p. Strikk til det gjenstår (5) 5 (5) 7 (7) 
cm til hel lengde (målt fra første skul-
derfelling). Fell til hals i beg av hver p 
ved splitten (4) 5 (6) 7 (8) m, deretter 
3,2,2,1,1,1,1 m. Fell til skulder ved 
samme lengde som bakstykket. 
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Ermer:  
Legg opp med svart og p nr 3 (36) 40 
(44) 48 (52) m. Strikk ribb 2 rett, 2 
vrang ca 6 cm. Øk på siste omg jevnt 
fordelt til (41) 45 (49) 53 (57) m. 
Skift til p nr 3 ½ og strikk glattstrikk 
samtidig som det økes 2 m midt under 
ermet hver 4. omg til (53) 61 (69) 77 
(85) m. Strikk mønster B (dødningho-
dene kan broderes på til slutt) samti 
dig som det fortsatt økes 2 m hver 4 
omg under ermet til det er (69) 77 
(85) 93 (101) m. Plassèr mønsteret 
slik at et dødninghode kommer midt 
på ermet. Strikk til ermet måler (25) 
29 (32) 35 (38) cm. Del arb midt un-
der ermet og strikk fram og tilbake 
samtidig som det felles til ermetopp i 
hver side 1,1,1,2,3,4,5 m. Fell av de 
siste (35) 43 (51) 59 (67) m på en 
gang.  
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene og sy i ermene.  
Halskant: Strikk opp med svart og p 
nr 3 (88) 92 (96) 104 (108) m rundt 
halsen. Strikk ribb 2 rett, 2 vrang, start 
og avslutt ved splitten foran med 3 
rett. Strikk til halskanten måler 8 cm, 
skift til rødt og strikk til halskanten 
måler 16 cm, fell av.  
Brett halskanten dobbel. Sy i glidelås. 
Brodèr blodsdråper, diagram A, på 
bol og ermer under dødninghodene. 
Brodèr evnt dødninghodene i diagram 
B 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lue 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-10 år 
 
Legg opp (116) 132 m med rødt på 
rundp nr 3. Strikk rundt i ribb 2 rett, 2 
vrang, 2 omg. Skift til svart og fortsett 
med ribb til arb måler (4) 5 cm. Strikk 
(18) 22 m ribb, (22) 22 m rett, (76) 88 
m ribb. Fortsett med denne inndeling-
en i til sammen 22 omg. Fortsett med 
ribb over alle m. Strikk til arb måler 
(13) 15 cm. Sett et merke = ene siden, 
strikk (58) 66 m og sett et nytt merke 
= andre siden.. Fordel m på 4 strøm-
pep med (29) 33 m på hver p. Fortsett 
slik: Strikk 2 m sammen i begynnel-
sen av 1. og 3. p. Strikk 2 m sammen i 
slutten av 2. og 4. p. 
Gjenta denne fellingen hver omg til 
det gjenstår (100) 116 m = (25) 29 m 
på hver p. Strikk nå 2 m sammen i beg 
og slutten av hver p til det gjenstår 
(28) 36 m = (7) 9 m på hver p. Fell av 
alle m. 
Sy luen sammen øverst. 
Brodèr med maskesting et dødning-
hode midt foran i det glattstrikkede 
feltet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 9 

Genser med omslag og hette 
 
Størrelse: 
(1) 2 (4) 6 (8) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (68) 73 (79) 84 (88) cm 
Lengde: (38) 40 (44) 47 (49) cm 
Ermelengde på undersiden: (18) 22 
(27) 29 (31) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gr = ca 
100 m) 
Funny (100 % polyester. 50 gr = ca 90 
m) 
 
Garnmengde: genser 
Farge 1: Rosa 4503 eller Lys blå 
5904: (300) 350 (350) 400 (450) gram 
Farge 2: Hvitt 1001: (100) 100 (100) 
100 (100) gram 
Hvis du velger kant med Funny: 
Funny 1002: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og 3 og 3 ½  
Strømpep nr 3 ½  
 
Tilbehør: 
Trykk-knapper til omslag 
Elastikk til bukse 
 
Strikkefasthet: 
Glattstrikk på p 3 ½  
22 m glattstrikk = 10 cm i bredden 
29 p glattstrikk = 10 cm i høyden 
 
Vær nøye med å sjekke strikkefast-
heten. Strikk gjerne en prøvelapp 
og justèr strikkefastheten ved å gå 
opp eller ned i pinnestørrelse. 
 
Legg opp med frg 1 og  p nr 3  (150) 
162 (176) 186 (194) m og strikk rundt 
4 riller (1 rille = 1 omg rett og 1 omg 
vrang) . Skift til p 3 ½,  strikk rundt 
mønster etter diagrammet. Begynn 
ved pil for riktig størrelse. Sett et 
merke for å markere sidesømmene 
slik: Strikk (75) 81 (88) 93 (97) m = 
det ene forstykket, sett et merke, be-
gynn forfra ved pil igjen, strikk (75) 
81 (88) 93 (97) m = bakstykket. Strikk 
ferdig diagrammet, men på størrelse 1 
og 2 år strikkes ikke hele diagrammet, 
stans etter ca 2 hjerteborder i høyden, 
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se pil.  Resten av arbeidet strikkes 
med frg 1. Etter diagram strikkes 3 
riller. Videre skal genseren strikkes 
fram og tilbake i glattstrikk. Del inn 
arbeidet slik: strikk (74) 80 (88) 92 
(96) m = det ene forstykket – strikk 
(76) 82 (88) 94 (98) m = bakstykket, 
legg opp (74) 80 (88) 92 (96) m i slut-
ten av pinnen = det andre (venstre) 
forstykket. Strikk 3 pinner fram og 
tilbake i glattstrikk. Videre start fel-
lingen til omslag ved å felle på an-
nenhver pinne 1 m i hver side av ar-
beidet (10) 14 (0) 6 (9) ganger (på str 
4 år feller du hele tiden på hver p).  
Fell deretter 1 m i hver side på hver 
pinne til hel lengde. 
Når arb måler (25) 26 (28) 30 (31) cm 
deles til ermehull ved sidemerkene. 
 
Forstykkene: 
Fell til ermehull i hver side annenhver 
p (2,1,1,1,1) 2,1,1,1,1 (2,2,1,1,1) 
2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) m og fortsett 
samtidig fellingene ved forkantene. 
Strikk til det står igjen (20) 22 (23) 25 
(25) m til skulder og arbeidet måler 

(13) 14 (16) 17 (18) cm fra delingen. 
Fell av. 
 
Bakstykket:  
Fell til ermehull som på forstykkene = 
(64) 70 (74) 80 (82) m igjen. Når er-
mehullet rett opp fra første felling 
måler 1 cm mindre enn forstykkene 
felles de midterste (24) 26 (28) 30 
(32) m = (20) 22 (23) 25 (25) m til 
skulder. Strikk til ermehullet måler 
(13) 14 (16) 17 (18) cm. Fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med frg 1 og p 3 (36) 38 
(40) 42 (44 m og strikk rundt 3 riller. 
Skift til p 3 ½, samtidig som du øker 8 
m jevnt fordelt på første omgang = 
(44) 46 (48) 50 (52) m og strikk 
mønster rundt etter diagrammet. Stans 
etter ca 2 hjerteborder i høyden, se pil. 
Første m strikkes hele tiden vrangt og 
regnes ikke med i mønsteret. Tell ut 
slik at midten på ermet blir som mar-
kert i diagrammet.  
Det økes 1 m på hver side av den 
vrange merkem ca hver (1 ½ ) 2 (2) 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2 ½)  cm til (56) 60 (62) 68 (70) m. 
De nye m strikkes hele tiden inn i 
mønsteret. Etter mønsteret strikkes 3 
riller i frg 1. Videre glattstrikk i til hel 
lengde. 
Når ermet måler (18) 22 (27) 29 (31) 
cm  felles den vrange m midt under og 
arb strikkes ferdig fram og tilbake. 
Fortsett å felle i hver side annenhver p 
(3,2,2,1,1,1,1,2,2,2,3,3) 
3,2,2,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3 
 (3,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3) 
3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3 
(3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,3,3) m. 
Fell av de resterende m på en gang. 
Strikk et erme til på samme måte. 
 
Montering: 
Legg forstykkene over hverandre (det 
venstre underst). Sy nederste del av 
venstre forstykke fast til det høyre = 
omslag. Sy sammen skuldrene.  
Hette: 
Strikk opp med frg 1 og p 3 ½ ca (81) 
85 (89) 93 (97) m rundt halsen (be-
gynn der hvor omslagene krysser 
hverandre på høyre side og plukk opp 
langs kanten, rundt halsen og ned til 
samme punkt på venstre side). Sett en 
merketråd i midterste m = (40) 42 
(44) 46 (48) m på hver side av mer-
kem. Strikk glattstrikk fram og tilbake 
samtidig som det økes 1 m på hver 
side av merkem hver 4. p 2 ganger, 
videre hver 8. p til hetten fra opptaks-
pinnen måler (18) 20 (23) 24 (24) cm. 
Videre økes  hver p til arbeidet måler 
ca (22) 24 (27) 28 (29) 29 cm.  
Fell av, og sy sammen i toppen av 
hetten. 
Kant med Funny: 
Strikk opp med rundp 3 ½ og Funny 
langs forkantene og hetten. Strikk opp 
i hver omg, hopp over ca hver 4. omg 
i de rette kantene, hopp over ca hver 
5. i de skrå kantene. Strikk 5. p rett 
(riller).   Fell av på 6. p. 
Kant i riller med Smart:  
Strikk opp med rundp 3 og hvit Smart 
langs forkantene og hetten. Strikk opp 
ca 1 m i hver omg. 
Sy i ermene. 
Sy til omslaget, eller sett trykk-
knapper på baksiden for å holde det 
på plass. 
Broder på et av hjertemotivene i hvitt 
med maskesting på høyre side av for-
stykket. Plasser som vist på bilde. 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 10 
 
Stripet poncho i Smart 
 
Størrelse: 
(2)  4-6  (8-10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Lengde midt foran: ca (42) 50 (58) 66 
cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
 
Garnmengde: 
Cerise 4627: (50) 50 (100) 100 gram 
Hvitt 1002: (100) 100 (150) 150 gram 
Lilla 5226: (50) 50 (100) 100 gram 
Lys lilla 5213: (50) 100 (100) 100 
gram 
Blått 5936: (100) 150 (200) 200 gram 
Blått 5846: (100) 100 (150) 150 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne 40 og 80 cm nr 3 ½  
Strømpepinner nr 3 
 
Strikkefasthet: 
22 masker og 29 omganger glattstrikk 
på pinne nr 3 ½  = 10 x 10 cm 
 
Begynn øverst i halsen. 
Legg opp med hvitt og strømpepinner 
nr 3 (88) 92 (96) 96 masker. Strikk 
vrangbord 2 rett, 2 vrang rundt i (8) 9 
(10) 10 cm. Skift til pinne nr 3 ½  og 
strikk 1 omgang rett, samtidig som 
arbeidet deles inn i 4 like store deler:  
* (21) 22 (23) 23 rett - strikk neste 
maske rett og sett samtidig en merke-
tråd rundt denne masken = midtmaske 

for øking *. Gjenta fra * til * 3 ganger 
til. Begynn nederst på diagrammet 
med stripene, og øk på 1. omgang 1 
maske på hver side av alle 4 merke-
maskene = 8 masker øket på denne 
omgangen. NB: Økingen blir penest 
om du løfter opp tverrtråden før og 
etter midtmasken og strikker den 
vridd rett.  
Lengden på ponchoen reguleres med 
antall omganger på de stripene som er 
avmerket med et klammer!  
Øk annenhver omgang alle 4 steder i 
alt (14) 18 (22) 24 ganger, begynnel-
sen på hver omgang skal være på den 
ene skulderen. Det skal nå være (200) 
236 (272) 288 masker på omgangen. 
Herfra økes hver 6. omgang ved hver 
skulder, mens det midt foran og bak 
økes annenhver omgang som før til 
arbeidet er ferdig. Strikk ferdig dia-
grammet  + 6 pinner rettstrikk fram og 
tilbake med blått. Fell løst av. 
 
Montering: 
Fest alle trådene og damp arbeidet 
lett. 
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Nr 11 
 
Ponnyklubben 
 
Størrelse: 
(1) 2 (4) 6 (8) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (66) 72 (78) 84 (88) cm 
Lengde: (32) 38 (42) 46 (50) cm 
Ermelengde: (21) 24 (27) 30 (33) cm 
 
Garn:  
Smart (100% ren ny ull. 50 gram = ca 
100 meter) 
 
Garnmengde: 
Lys tweed 2523: (250) 300 (350) 400 
(450) gram 
Til brodering: Lilla 5226, Cerise 
4627, Hvit 1001, Gul 2206, Blå 5936, 
Rød 4065, Grønn 9544. 50 gram i 
hver farge – eller rest. 
  
Veiledende pinner:  
Nr. 3 og 3½. 
 
Strikkefasthet:  
22 masker glattstrikk på pinne 3½ = 
10 cm.   
 
For- og bakstykket:  
Legg opp med lilla på p nr 3 (154) 
162 (174) 186 (198) m. Strikk rille-
strikk rundt (1 omg rett, 1 omg 
vrangt) i alt 4 omg = 2 riller. Skift til 
cerise og strikk 1 omg rett, 1 omg 
vrangt. Skift til p nr 3 ½ og lys tweed 
og strikk mønster etter diagram A 
slik: Sett en merketråd. Strikk (9) 11 
(14) 17 (20) m rett, deretter diagram-
met 1 gang. Avslutt med (9) 11 (14) 
17 (20) m rett = forstykket. Sett en ny 
merketråd og strikk bakstykket på 
samme måten.  
Merk at det på første omg økes 8 m 
på hver del som markert i diagram-
met. I alt 16 m økt = (170) 178 (190) 
202 (214) m. 
Strikk mønster A til arb måler ca (14) 
18 (21) 24 (26) cm (avslutt med en hel 
mønsterrapport). Fell 2 m over hver 
av de to flettene midt foran slik: 
strikk 2 m rett sammen, strikk 2 m 
rett, strikk 2 m rett sammen.  Fortsett 
med mønster B/C foran, mens det 
fremdeles strikkes med mønster A på 
bakstykket. Samtidig når arb måler 
(17) 22 (25) 28 (31) cm deles det i 

hver ved merketråden. Strikk hver del 
for seg. 
Bakstykket: = (85) 89 (95) 101 (107) 
m. Fortsett med mønster A til arb fra 
delingen måler (14) 15 (16) 17 (18) 
cm. Fell av de midterste (33) 35 (37) 
39 (39) m = (26) 27 (29) 31 (34) m til 
skulder. Samtidig som det felles av 
strikkes 2 m rett sammen 2 ganger 
over hver flette. Strikk til arb måler 
hel lengde, fell av samtidig som det 
også her strikkes 2 m rett sammen 2 
ganger over hver flette. 
Forstykket: = (81) 85 (91) 97 (103) 
m. Strikk mønster B/C til arb fra de-
lingen måler (12) 12 (13) 14 (14) cm. 
Fell av de midterste (15) 17 (19) 21 
(21) m og strikk hver side ferdig for 
seg. Fell videre 3,2,1,1 m = (26) 27 
(29) 31 (34) m til skulder. Strikk til 
hel lengde, fell av samtidig som det 
strikkes 2 m rett sammen 2 ganger 
over hver flette. 
 
Ermer: 
Legg opp med lilla og p nr 3 (38) 40 
(42) 44 (44) m. Strikk rillestrikk rundt 
(1 omg rett, 1 omg vrangt) i alt 4 omg 
= 2 riller. Skift til cerise og strikk 1 
omg rett, 1 omg vrangt. Skift til lys 
tweed og p nr 3 ½ og strikk mønster 
etter ermediagrammet midt foran på 
ermet. Første m på omg strikkes hele 
tiden vrang og det økes 1 m på hver 
side av denne vrangm hver 4. omg til i 
alt (66) 70 (74) 78 (82) m. Strikk til 
ermet måler oppgitt lengde, fell av. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene. 
Sy i ermene. 
Hette: Sett et merke rundt de 5 mid-
terste m foran. Plukk opp med p nr 3 
½ og lys tweed  fra den ene siden av 
disse m og rundt til den andre siden ca 
(69) 73 (77) 81 (85) m. Strikk glatt  
strikk fram og tilbake. Øk 1 m på hver 
side av den midterste m bak hver 6. p 
til i alt (83) 87 (91) 95 (99) m. Strikk 
til hetten måler ca (20) 21 (22) 23 (24) 
cm. Fell av 1 m på hver side av midtm 
bak annenhver p i alt 5 ganger. Fell av 
resten av m på en gang. Sy sammen 
hetten i toppen. Plukk opp med cerise 
langs kanten foran ca 10-11 m pr 5 
cm. Strikk rettstrikk = riller slik: 1 
rille cerise, 2 riller lilla. Fell av med 
lilla. 
Sy rillekanten fast langs de 5 avsatte 
m midt foran. 

Brodèr ponnymotivet midt foran. Sy 
på to blomster med mille-fleur sting 
som vist på bildet. 
 
Bukse 
 
Størrelse: 
(1-2) 4 (6) år 
 
Mål: 
Benlengde: (39) 45 (50) cm  
- eller ønsket lengde. Gjerne slik at du 
får en oppbrett nederst. 
 
Garnmengde: 
Lys tweed 2523: (250) 250 (300) 
gram 
 
Begynn øverst i livet. 
Legg opp med rundp 3 (176) 184 
(192) m og strikk 2 rett, 2 vrang rundt 
i 4 ½ cm. Sett et merke midt foran og 
midt bak = (88) 92 (96) m på hver 
halvdel. Skift til p 3 ½ og strikk buk-
sen høyere bak slik: Klipp av tråden 
og begynn ved merket midt bak, 
strikk 8 m vrangbord, snu og strikk 16 
m vrangbord, snu og strikk 8 m mer 
for hver gang i alt (5) 5 (6) ganger på 
hver side av merket.  
Fortsett rundt over alle m igjen og 
strikk til arb midt foran måler (22) 23 
(24) cm. Øk 1 m midt foran og midt 
bak ved hvert merke = merkemaske til 
økingen. Denne m strikkes hele tiden 
rett og det økes til kile 1 m på hver 
side av denne annenhver omg både 
foran og bak, de nye m strikkes et-
terhvert i vrangbord. Når det er (15) 
15 (17) m i kilen, felles disse av = 
(88) 92 (96) m til hvert ben. Strikk 
hvert ben for seg på strømpep 3 ½ og 
fell 2 m på innsiden av benet hver 4. 
omg til ca (56) 60 (64) m står igjen. 
Strikk til oppgitt (eller passe) ben-
lengde og fell løst av med rette og 
vrange m. 
Brett  ca 2 cm i livet mot vrangen og 
sy til med løse sting. Trekk en elastikk 
gjennom løpegangen. 
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Nr 12 
 
Lille speil på veggen der 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (68) 72 (77) 82 cm 
Hel lengde: (42) 46 (50) 54 cm 
Ermelengde:  (24) 28 (32) (35) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
Funny ( 100 % polyester. 50 gram = 
ca 90 meter) 
 
Garnmengde: genser + veske 
Smart:  
Cerise 4627 : (350) 400 (450) 500 
gram 
Rød 4065: (50) 100 (100) 150 gram 
Hvit 1002: 50 gram alle str 
Lys Gul 2206: 50 gram alle str 
Mørk Gul 2025: 50 gram alle str  
Funny: 
Burgunder 4365: (100) 100 (150) 150 
gram 
 
Tilbehør: 
3 knapper til  2 år 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 ½. 
Pinner nr 3 til evt stolper bak.  
Heklenål nr 3 
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk i Smart med 
pinne nr 3 ½ = 10 cm i bredden. 
 
For- og bakstykke: 
Begynn nederst og legg opp med 
rundpinne nr 3 ½ og burgunder pels-
garn  (164) 176 (186) 200 m. Strikk 
(3) 4 (4) 4 cm rettstrikk fram og tilba-
ke (litt fast). Skift til cerise Smart og 
fortsett rundt i glattstrikk. Etter (6) 6 
(7) 7 cm settes et merke i hver side 
med (81) 87 (92) 99 m på hver del, 
ikke medregnet sidemaskene. Fell 
slik: * Strikk  merkemasken rett, 
strikk 2 rett sammen, strikk til 2 m 
står igjen før neste merkemaske, 1 m 
løs av, 1 rett og trekk den løse m over 
*. Gjenta fra * til * 1 gang til. Det er 
nå felt 4 m i alt, 1 m på hver side av 
hver merkemaske. Gjenta denne fel-

lingen hver 5 cm ytterligere (2) 3 (3) 4 
ganger. Det er nå felt  (12) 16 (16) 20 
m, og det er (152) 160 (170) 180 m på 
pinnen. Når arbeidet måler (27) 30 
(33) 36 cm, deles det i hver side med 
(75) 79 (85) 89 m på forstykket og  
(77) 81 (85) 91 m på bakstykket. 
Strikk hver del for seg. 
Forstykket:  Strikk rett opp til erme-
hullet måler  (11) 11 (12) 13 cm. Fell 
til halsringning de midterste  (15) 17 
(19) 19 m og strikk hver side for seg. 
Fell ytterligere annenhver pinne ved 
halssiden 2,2,2,1,1 m =  (22) 23 (25) 
27 m til skulder. Strikk til ermehullet 
måler  (15) 16 (17) 18 cm og fell av. 
Strikk den andre siden ferdig på til-
svarende måte. 
Bakstykket til  2 år: 
Fell 1 m i hver side  til  75 m og strikk 
2 cm. Fell av de midterste 3 m = (36) 
m på hver del. Strikk hver side for seg 
til 3 pinner før avfelling. Fell ved 
halssiden (14) m og strikk ytterligere 
2 pinner på skuldermaskene. Fell av. 
Strikk den andre siden ferdig på til-
svarende måte.  
Bakstykket til (4), 6 og (8) år: 
Fell 1 m i hver side på str 4 og 8 år til 
(79) (89) m. Strikk til 3 pinner før hel 
lengde. Fell av de midterste (33) 35 
(35) m og strikk 2 pinner på hver 
skulder. Fell av. 
 

Ermer: 
Legg opp med pelsgarn og pinne nr 3 
½  (34) 34 (36) 38 m. Strikk 4 cm 
rettstrikk fram og tilbake. Skift til rosa 
Smart, strikk 1 pinne rett og øk samti-
dig jevnt fordelt til (46) 46 (48) 48 m. 
Strikk rundt i glattstrikk etter diagram 
B til hel lengde.  Øk 2 masker på un-
dersiden hver 2 cm til i alt (66) 70 
(74) 78 m. Strikk til ermet måler opp-
gitt lengde og fell passe løst av. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene. Sy sammen 
pelskanten nederst på bol og ermer. 
Halskant til str  2 år: 
Strikk opp med pelsgarn og pinne nr 3 
½ ca (74) m. Strikk 3 cm rettstrikk 
fram og tilbake og fell passe løst av. 
Stolper bak til str  2 år: 
Strikk opp med rosa og pinne nr 3  ca 
11-12 m pr 5 cm langs den ene siden 
av splitten bak., inkl halskanten. 
Strikk i alt 6 pinner rett og fell av. Sett 
merker for 3 knapper jevnt fordelt, 
den øverste midt på halskanten. Strikk 
den andre stolpen med tilsvarende 
knapphull, hvert over 2 m. Legg stol-
pene over hverandre med knapphulle-
ne øverst og sy til nederst. Sy i knap-
per. 
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Halskant til str (4), 6 og (8) år: 
Strikk opp med pelsgarn og liten 
rundpinne nr 3 ½  ca 80 (84) 86 m. 
Strikk 4 cm rettstrikk rundt = 1 om-
gang rett og 1 omgang vrangt veksel-
vis. Fell løst av på den rette pinnen. 
Speil: 
Sy prinsessen midt på forstykket med  
maskesting etter diagram A. Øverste 
kant  ca (5) 5 (6) 6 cm nedenfor hals-
kanten. 
Heklet kant rundt speil: 
Hekle 114 lm med lys gul og heklenål 
nr 3. Ta sammen til en ring med 1 km 
i første lm. 
1.omg: Hekle 1 fm i hver lm ut omg. 
Ta sammen med 1 km i første fm. 
2.omg: Hopp over 2 fm * 6 st i neste 
(samme) m, hopp over 2 m, 1 km i 
neste m, hopp over 2 m *. Gjenta fra * 
til * ut omg. Ta sammen med 1 km i 
fm i begynnelsen av omg. 
Sy fast heklet kant rundt speilet. 
Sy i ermene. 
 
Veske 
 
Legg opp 96 m med rosa Smart og p 3 
½. Strikk rundt i glattstrikk mønster 
etter diagram B til arbeidet måler ca 
16 cm. Skift til burgunder Funny. 
Fortsett rundt 3 cm i glattstrikk + 1 
omg vrangt til brette kant. Strikk yt-
terligere 3 cm med Funny til belegg. 
Fell av. Brett ned belegg, og sy til 
med løse sting på baksiden. Sy veska 
sammen i bunnen. Sy fôr i veska hvis 
ønskelig. 
Tvinn eller hekle en snor i 5-dobbelt 
garn i  burgunder Funny, ca 75 cm 
lang, (eller ønsket lengde). Sy fast 
snoren i sidene på veska.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr 13 
 
Hjertevenn 
 
Størrelse:  
(1) 2 (4) 6 (8) 10-12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (65) 72 (80) 86 (92) 98 
cm 
Lengde: (34) 38 (42) 46 (50) 55 cm 
Ermelengde: (19) 22 (26) 30 (34) 38 
cm 
 
Garn:  
Smart (100% ren ny ull. 50 gram = ca 
100 meter) 
 
Garnmengde: 
Lys rosa 4503: (100) 150 (150) 200 
(200) 250 gram 
Cerise 4627: (50) 100 (100) 100 (150) 
150 gram 

Rød 4219: (50) 100 (100) 100 (150) 
150 gram 
Mørk rød 4065: (50) 100 (100) 100 
(150) 150  gram 
Rød Tweed 4218: (50) 50 (100) 100 
(150) 150 gram 
 
 
Veiledende pinner:  
Nr. 3 og 3½. 
 
Strikkefasthet:  
22 m x 29 p glattstrikk på pinne 3 ½ = 
10 cm.   
 
For- og bakstykke:  
Strikkes i ett stykke opp til ermehul-
let, deretter strikkes hver del ferdig 
for seg.  
Legg opp (162) 174 (192) 210 (222) 
240 m på rundp nr 3 med mørk rød. 
Skift til lys rosa og strikk (4) 4 (5) 5 
(6) 6 cm vrangbord (4 rett, 2 vrang). 
Skift til rundp nr 3 ½  strikk rundt i  
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glattstrikk og striper etter diagram A, 
samtidig som det på 1.omg strikkes 2 
rett sammen i (20) 20 (22) 24 (24) 26 
av feltene med 2 vrang = (142) 154 
(170) 186 (198) 214 m på omg. Sett et 
merke i hver side = (71) 77 (85) 93 
(99) 107 m på for- og bakstykket. 
Strikk diagram A til hel lengde, men 
når arbeidet måler (10) 13 (16) 20 
(23) 28 cm strikkes samtidig knopper 
på forstykket etter diagram B. Dia-
gram B viser hvordan du skal plassere 
knoppene. Hvor du er i stripemønste-
ret vil variere etter hvilken størrelse 
du strikker. Strikk knopper i lys rosa 
på rosa enkel rad. Plasser første knopp 
slik: - (35) 38 (42) 46 (49) 53 m rett - 
knopp i neste m - (35) 38 (42) 46 (49) 
53 m rett  = forstykket. Når arbeidet 
måler (19) 21 (24) 27 (30) 34 cm, 
deles til ermehull og hver del strikkes 
ferdig for seg. 
Forstykke: Fell til ermehull i begge 
sider, annenhver p, (2,2,1,1) 2,2,1,1 
(2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) 
3,2,2,2,1 m = (59) 65 (69) 77 (81) 87 
m. Strikk til ermehullet måler (10) 11 
1/2 (12) 13 (14) 15 cm. Sett de mid-
terste (9) 9 (11) 13 (13) 15 m til hals 
på en tråd og strikk hver side ferdig 
for seg. Fell ved halssiden, annenhver 
pinne, ytterligere (3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 
(3,2,1,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,2,1,1) 
3,2,2,1,1 m. Når ermehullet måler 
(14½) 16 (17) 18 (19) 20 cm, felles til 
skulder på hver p fra ermehullssiden 
(5,6,6) 6,7,7 (7,7,7) 8,8,8 (8,8,9) 9,9,9 
m.  
Bakstykke: Strikkes som forstk, men 
med mindre halsrunding: Sett de mid-
terste (23) 25 (27) 29 (31) 33 m på en 
tråd til hals samtidig med første skul-
deravfelling og strikk hver side ferdig 
for seg.  
 
Ermer:  
Legg opp med mørke rød (54) 54 (60) 
60 (60) 66 m på strømpep nr 3 og 
strikk vrangbord som nede på bolen. 
Skift til strømpep nr 3½ og glattstrikk 
med striper etter diagram A, samtidig 
som det på første omgang felles jevnt 
til (45) 46 (50) 50 (52) 56 m ved å 
strikke 2 rett sammen i (9) 8 (10) 10 
(12) 10 av feltene med 2 vrang. Deret-
ter økes 1 m på hver side av omg´s 
første og siste m på hver 5.omg i alt 
(8) 10 (11) 13 (15) 15 ganger = 61 
(66) 72 (76) 82 (86) m. Når ermet 
måler (19) 22 (26) 30 (34) 38 cm, 

felles omg´s 1.m og ermet strikkes 
ferdig frem og tilbake på p.  
Fell 4 m i begynnelsen av de neste 
(12) 14 (16) 16 (18) 18 p. Fell de siste 
(12) 9 (7) 11 (9) 13 m på én gang. 
 
 
Montering:  
Sy skuldersømmene. Strikk opp med 
rundp/strømpep nr 3 og lys rosa ca 
(78) 84 (90) 96 (102) 108 m langs 
halsen. Strikk (4) 5 (5) 6 (6) 6 cm 
vrangbord (4 r, 2 vr). Skift til mørk 
rød, strikk en omg. Fell av med rette 
og vrange m.  På den minste str. kan 
halvdelen av den ene skuldersøm evnt 
stå åpen til splitt, og halskanten kan 
strikkes fram og tilbake på rundp. 
Hvis halskanten er med splitt, sys en 
knapp i den ene siden, og det lages en 
hempe i den andre siden. 
 
Nr 14 
 
Genser med striper 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (71) 76 (81) 87 (93) 98 
cm 
Hel lengde: (40) 44 (48) 52 (55) 59 
cm   
Ermelengde: (22) 25 (28) 30 (33) 36 
cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
Funny (100 % polyester. 50 gram = ca 
90 meter) 
 
Garnmengde: genser + lue 
Smart: 
Orange 2708 : (150) 150 (200) 250 
(300) 350 gram 
Cerise 4627: (200) 250 (250) 300 
(350) 350 gram 
Funny: 
Lilla 5226: (100) 100 (150) 150 (150) 
150 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr  3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10 cm i 
bredden 

Legg opp (156) 168 (180) 192 (204) 
216 m med lilla Funny og p 3 ½. 
Strikk (2 ½) 3 (3) 3 ½ (4) 4 cm 
rettstrikk fram og tilbake (= riller). 
Skift til cerise Smart, strikk rundt i 
glattstrikk etter diagram A. Fortsett 
rundt med 4 riller i lilla Funny (1 rille 
= 1 omg rett, 1 omg vrang). Videre 
strikkes diagram B til hel lengde. Når 
arbeidet måler (24) 27 (30) 33 (35) 38 
cm  deles det i hver side med (78) 84 
(90) 96 (102) 108 m på for- og baks-
tykket.  
Bakstykket: 
Strikk fram og tilbake i glattstrikk  
etter diagram B, samtidig som du 
feller annenhver p til ermehull (2,2,1) 
2,2,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1,1) 
2,2,2,1,1,1,1 m. Strikk til ermehullet 
måler (14) 15 (16) 17 (18) 19 cm. Sett 
de midterste (22) 24 (26) 28 (30) 32 m 
på en hjelpetråd og strikk hver side 
hver for seg. Fell 1 m hver   p 2 gang-
er ved halssiden = (21) 23 (24) 25 
(25) 26 m til skulder. Fell av når er-
mehullet måler (16) 17 (18) 19 (20) 
21 cm.  
Forstykket: 
Strikk som bakstykket til (4)  5 (5) 5 
(5) 5 cm før hel lengde. Sett de mid-
terste (12) 12 (14) 14 (16) 16 m på en 
hjelpetråd, og strikk hver side for seg. 
Fell ytterligere annenhver pinne ved 
halssiden (2,2,2,1) 2,2,2,1,1 
(2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1,1) 
2,2,2,1,1,1 m. Fell av ved hel lengde.   
 
Ermer: 
Legg  opp (42) 42 (44) 44 (46) 48 m 
med lilla Funny og strikk riller som 
nede på bolen. Skift til rosa Smart, 
samtidig som du øker jevnt fordelt til 
(48) 48 (50) 50 (52) 54 m på første 
omg. Strikk mønster etter diagram A, 
samtidig som du øker 2 m midt under 
ermet ca hver 1 ½  cm. Se på pil for 
midt på ermet, strikk de nye m med i 
mønsteret etter hvert. Fortsett med 4 
riller i lilla Funny. Videre diagram B 
til hel lengde. Øk til i alt (70) 74 (78) 
82 (86) 90 m. Når ermet måler (22) 25 
(28) 30 (33) 36 cm felles omg’s første 
m og ermet strikkes ferdig fram og 
tilbake på rundp. Fell til ermetopp 2 m 
i begynnelsen på de neste 6 p, deretter 
4 m i begynnelsen av de neste (6) 8 
(8) 9 (10) 11 p. Fell de siste m på en 
gang. 
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Montering: 
Sy sammen på skuldrene. Sy sammen 
kanten nede på bol og erme.  
Halskant: Begynn ved den ene skul-
dersømmen. Strikk opp rundt halsen 
med lilla Funny og liten rundp 3 ½  ca 
(70) 74 (80) 86 (92) 98 m og strikk 
rettstrikk fram og tilbake i alt (5) 5 (5) 
6 (6) 7 cm. Fell passe løst av. Sy i 
ermene. Damp lett over arbeidet til 
slutt. 
 
Lue: 
 
Størrelse: 
(2-4)  6-8  (10-12) år 
 
Begynn med snoren til øreklaffen: 
Legg opp 4 m i lilla Funny på pinne 
nr 3 ½ og strikk rettstrikk (riller) over 
disse ca 18 cm. Fortsett med rettstrikk 
og øk 1 m i hver side annenhver p til i 
alt (22) 24 (24) m. Legg arbeidet til 
side og strikk en klaff til på samme 
måte, ikke klipp av tråden. Legg opp 
til resten av luen slik: Legg opp (6) 7 
(8) masker i begynnelsen av den siste 
klaffen, strikk klaffens (22) 24 (24) 
masker, legg opp (40) 42 (48) masker 
i slutten (= midt foran), strikk den 
andre klaffens (22) 24 (24) masker, 
legg opp (6) 7 (8) masker i slutten 
(midt bak) = (96) 104 (112) masker i 
alt. Strikk 6 pinner rettstrikk fram og 
tilbake. Skift til rosa Smart, fortsett 
rundt i glattstrikk etter mønster dia-
gram A. Resten av arb strikkes i rosa 
Smart. Når arb midt foran måler (11) 
12 (13) cm starter fellingen slik: *2 
vridd rett sammen – (20) 22 (24) m 
rett – 2 rett sammen*. Strikk fra * til *  
3 ganger til = 8 fellinger i alt og 4 like 
store felt. Strikk 1 omg uten felling. 
Neste omg: * 2 vridd rett sammen – 
(18) 20 (22) m rett – 2 rett sammen*. 
Gjenta fra * til * 3 ganger til, strikk 1 
omg uten felling. 

 
 

Fortsett å felle annenhver omg og med 
2 m mindre i hver felt for hver gang 
til 8 m står igjen. Trekk disse sammen 
og fest godt. 
Snorer i toppen: Legg opp 4 m med 
lilla Funny og strikk rettstrikk (riller) 
fram og tilbake ca 15 cm. Strikk totalt 
3 snorer, sy noen sting i midten av 
hver snor, og sy fast i toppen av luen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 15 
 
Skolestart 
 
Størrelse: 
(6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (82) 87 (93) 98 cm 
Lengde: (46) 50 (54) 58 cm 
Ermelengde: (32) 36 (38) 40 cm 
 
Garnmengde:  
Mørk grønn 8274: (250) 300 (350) 
350 gram  
Lys grønn 8615: (100) 150 (150) 200 
gram  
 

Grå 1042: (100) 150 (150) 200 gram  
Hvit 1002: (50) 100 (100) 100 gram 
En rest gult 2025 garn til svamp. 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 
3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 masker og 30 omganger glatt-
strikk på pinne nr 3 ½ = 10 x 10 cm. 
 

For- og bakstykket: 
Legg opp med mørk grønn og rund-
pinne nr 3 (180) 192 (204) 216 m. 
Strikk vrangbord 1 rett, 1 vrang 2 
omg. Skift til hvit og strikk 2 omg, 
skift til grå og fortsett med vrangbord 
til denne måler (4) 5 (5) 5 cm. Skift til 
rundpinne nr 3 ½ og lys grønn. Strikk 
mønster A til arb måler (17) 20 (23) 
26 cm. Strikk 1 omg mørk grønn, 2 
omg hvitt, 10 omg mørk grønn. Strikk 
deretter mønster B: Sett en merketråd, 
start deretter ved pilen for rett str. 
Strikk til pilen i den andre enden som 
markerer slutten på på forstykket, sett 
en merketråd og strikk bakstykket likt. 
Etter mønster B strikkes 10 omg mørk 
grønn, 2 omg hvitt, 1 omg mørk 
grønn. Skift til grått og strikk mønster 
A til for- og bakstykket er ferdig. Når 
arbeidet måler (41) 45 (49) 52 cm, 
felles til halsringning de midterste 
(20) 22 (24) 26 m på forstykket. 
Strikk fram og tilbake og fell annen-
hver pinne på hver side av halsen 
3,2,2,1,1 masker = (26) 28 (30) 32 m 
til forstykkets skuldre ut til sidemar-
keringen. Strikk til hel lengde, fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med lys grønn og strømpe-
pinner nr 3 (44) 44 (48) 48 m. Strikk 
vrangbord 1 rett, 1 vrang 2 omg. Skift 
til hvitt og strikk 2 omg vrangbord, 
skift til grått og fortsett med vrang-
bord til denne måler (4) 5 (5) 5 cm. 
Øk på siste omgang jevnt fordelt til 
(58) 60 (62) 64 m. Skift til pinner nr 3 
½ og mørk grønn. Strikk glattstrikk og 
øk samtidig 1 m på hver side av om-
gangens første maske ca hver 2 cm til 
i alt (80) 84 (88) 92 m. Strikk til ermet 
måler (32) 36 (38) 40 cm Vend vrang-
siden ut og strikk 5 omganger glatt-
strikk til belegg. Fell løst av. 
 
Montering: 
Damp arbeidet lett. 
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Merk opp i hver side til ermehull til-
svarende ermevidden. Sy små, tette 
maskinsømmer på hver side av side-
markeringen og klipp opp mellom 
sømmene. 
Sy sammen skuldrene. 
Halskant: Strikk opp med liten rund-
pinne nr 3 og grått ca (94) 96 (100) 
102 m. Strikk vrangbord 1 rett, 1 
vrang (4) 4 (5) 5 cm. Fortsett med 
vrangbord 1 omg lys grønn, 1 omg 
hvitt, 2 omg mørk grønn. Fell av med 
rette og vrange m.  
Sy i ermene og sy til belegget over 
sårkanten på vrangen. 
  
Pynt tavlen foran med en svamp og ett 
kritt. 
Svamp: Legg opp 10 m med gult og 
strikk perlestrikk.  
1. p: 1 rett, 1 vrang 
2. p: Rett over de vrange m, vrangt 
over de rette m. 
Gjenta 2. p til svampen måler ca 2,5 
cm, fell av. 
Kritt: Legg opp 4 m med hvitt. Strikk 
4 vrangt, dra arbeidet til andre siden 
av strikkep med tråden på baksiden og 
strikk 4 vrangt. Fortsett slik til krittet 
måler ca 4 cm, fell av. 
Sy krittet og svampen fast under bok-
stavene på ”tavla” – se bildet. 
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Nr 16 
 
Multifarget raglangenser 
 
Størrelse: 
(4) 6 (8) 10 (12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (80) 85 (90) 95 (100) cm 
Hel lengde: (42) 46 (50) 54 (58) cm 
Ermelengde: (26) 29 (33) 36 (39) cm 
 
Garn:  
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m) 
 
Garnmengde: 
Blå multi 6156: (350) 400 (450) 500 
(550) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 
3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3 ½  
= 10 cm 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp med rundpinne nr 3 (160) 
168 (176) 184 (192) masker. Strikk 
ribb 4 rett, 4 vrang til arbeidet måler 
(5) 6 (6) 7 (7) cm, men på siste om-
gang økes (16) 18 (22) 24 (28) masker 
jevnt fordelt = (176) 186 (198) 208 
(220) masker. Skift til rundpinne nr 3 
½ og fortsett med glattstrikk. Når 
arbeidet måler (24) 27 (30) 33 (36) 
cm, settes et merke i hver side med 
(88) 93 (99) 104 (110) masker på hver 
del. Sett (10) 10 (12) 12 (12) masker i 
hver side på en hjelpetråd = (78) 83 
(87) 92 (98) masker på for- og baks-
tykket. Legg arbeidet til side mens 
ermene strikkes. 
 
Ermer: 
Legg opp med strømpepinner nr 3 
(40) 40 (40) 48 (48) masker og strikk 
4 rett, 4 vrang i  (5) 6 (6) 7 (7) cm, 
men på siste omgang økes jevnt for-
delt til (50) 52 (52) 54 (58) masker. 
Skift til pinner nr 3 ½ og fortsett med 
glattstrikk, samtidig som det økes 2 
masker på undersiden hver 2 cm til i 
alt (70) 76 (80) 84 (90) masker. Når 
ermet måler (26) 29 (33) 36 (39) cm, 
settes (10) 10 (12) 12 (12) masker på 

undersiden på en hjelpetråd. Strikk 1 
erme til på samme måte. 
Raglanfelling: Sett ermene inn på 
bolen over de avsatte maskene i hver 
side. Strikk 1 omgang over alle mas-
kene, samtidig som det strikkes 2 
vrangt sammen i hver skjøt (1 maske 
fra ermet og 1 fra bolen). Dette er 
midtmaske for den videre raglanfel-
ling og skal hele tiden strikkes vrang. 
På neste omgang felles slik: Strikk til 
2 masker står igjen før første midt-
maske, løft neste maske løs av, 1 rett 
og trekk den løse masken over - strikk 
midtmasken vrang - strikk de 2 neste 
maskene rett sammen. Gjenta denne 
fellingen i de neste 3 skjøtene. 
Strikk 1 omgang uten felling. Fell 
videre raglan annenhver omgang til 
det på forstykket står igjen (38) 39 
(41) 42 (44) masker, ikke medregnet 
midtmaskene for raglan. Fell til hals-
ringning de midterste (14) 15 (15) 16 
(16) maskene på forstykket. Strikk 
fram og tilbake og fell videre til hals 2 
masker 2 ganger i hver side, og deret-
ter 1 maske i hver side annenhver 
pinne til alle maskene på forstykket er 
avfelt (raglanfellingen fortsetter som 
før fra rettsiden). 
Halskant: Plukk opp med pinne nr 3 
passe tett med masker rundt halsen. 
Strikk 1 omgang rett og fell samtidig 
jevnt fordelt til (88) 96 (96) 104 (104) 
masker. Strikk 4 rett, 4 vrang rundt i 4 
cm, skift til pinner nr 3 ½ og strikk til 
hele ribbekanten måler (8) 9 (9) 10 
(10) cm. Fell løst av med rette og 
vrange masker. 
Mask sammen under ermene. 
Damp lett over arbeidet fra vrangen. 
 
Nr 17 
 
Jakke med striper og raglan 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8-10 (12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (71) 76 (81) 87 (92) cm 
Hel lengde: (39) 44 (48) 52 (56) cm 
Ermelengde på undersiden: (22) 26 
(29) 32 (35) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 

Funny (100 % polyester. 50 gram = ca 
90 meter) 
 
Garnmengde: 
Smart: 
Mørk blå 5575: (150) 150 (200) 250 
(250) gram 
Mellom blå 5936: (100) 100 (150) 
200 (250) gram 
Lys blå 5904: (50) 50 (100) 100 (150) 
gram 
Funny: 
Mørk blå 5575: (50) 100 (100) 150 
(150) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½  
 
Tilbehør: 
(5) 5 (6) 6 (7) knapper 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p 3 ½ = 10 cm i 
bredden 
 
Legg opp med blå Funny og p nr 3 
(142) 152 (162) 172 (182) m. Strikk 
(4) 4 (4) 5 (5) cm rettstrikk fram og 
tilbake (= riller). Skift p 3 ½ og lys 
blått, strikk fram og tilbake i glatt-
strikk etter diagram A, samtidig som 
du øker (14) 16 (18) 20 (22) m jevnt 
fordelt på første omgang = (156) 168 
(180) 192 (204) m. Strikk mønster 
etter diagram A til hel lengde. Når 
arbeidet måler (22) 26 (29) 32 (35) 
cm felles fra rettsiden i hver side slik:  
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- strikk (34) 37 (40) 42 (45) m = høy-
re forstykke – fell (9) 9 (9) 11 (11) m 
– strikk (70) 76 (82) 86 (92) m = ryg-
gen – fell (9) 9 (9) 11 (11) m  - strikk 
(34) 37 (41) 43 (45)  m = venstre for-
stykke. Legg arbeidet til side mens 
ermene strikkes. 
Ermer: 
Legg opp med blå Funny og p nr 3 
(36) 38 (40 (44) 46 m. Strikk fram og 
tilbake i riller som nede ermet. Skift 
til strømpep nr 3 ½ og fortsett rundt i 
glattstrikk etter diagram A, samtidig 
som du øker 14 m jevnt fordelt på 
første omg = (50) 52 (54) 58 (60) m. 
Strikk 1 m på omg vrangt = merkem 
for videre økinger. Øk 1 m på hver 
side av merkem hver 1 ½  cm til i alt 
(66) 72 (78) 84 (90) m. Når ermet 
måler  oppgitt lengde, (pass på å slut-
te med samme omg som på bolen, 
slik at stripene stemmer når du skal 
felle raglan)  felles (9) 9 (9) 11 (11) m 
på undersiden av ermet =  (57) 63 (69) 
73 (79) m. Sett ermet på en hjelpe-
tråd/pinne, legg ermet til side. Strikk 
et erme til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Jakken strikkes fortsatt fram og tilba-
ke i glattstrikk etter diagram A, fell 
raglan fra rettsiden. 
Sett ermemaskene inn på bolen over 
de avfelte sidemaskene = (252) 276 
(300) 316 (340) m. Fra vrangen: 
Strikk 1 omgang over alle maskene og 
strikk samtidig 2 vrangt sammen i 
hver skjøt (= 1 m fra ermet og 1 m fra 
bolen). Dette er midtm for den videre 
raglanfelling og strikkes rett på retten 
og vrangt på vrangen. På neste omg 
(fra retten) felles slik: Strikk til 2 m 
står igjen før første midtmaske – løft 
neste m løs av, 1 rett, trekk den løse m 
over – strikk midt m rett – strikk de 2 
neste m rett sammen. Gjenta denne 
fellingen i de neste 3 skjøtene. Fort-
sett å fell raglan annenhver omgang.  
Når arbeidet måler (4) 4 (5) 5 (6) cm 
før hel lengde = (35) 40 (43) 47 (50) 
cm, felles til halsringing slik: sett (7) 
8 (8) 9 (9) m i hver side på en hjelpe-
tråd, så 2 m i slutten av hver pinne 
2 ganger, videre 1 m i slutten av 
hver p ut til raglanfelling, samtidig 
som raglanfellingen fortsetter fra 
rettsiden som før.  Fell raglan i alt 
(24) 26 (28) 30 (32) ganger =   (68) 
76 (82) 84 (92) m igjen til halskant 
(inkl m som er satt på hjelpetråd). 

Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant:  
Skift til blå Funny og p 3, samtidig 
som du regulerer masketallet til  
ca(68) 72 (76) 80 (86) m. Strikk (3) 3 
(3 ½) 4 (4) cm i riller + (3) 3 ( ½ ) 4 
(4) cm i glattstrikk til belegg . Fell av  
Sy til belegg. 
Høyre forkant: Strikk opp med mør-
keblå Smart og p nr 3 ca 3 m pr. 4. p, 
langs hele forstykket, inkl halskant i 
Funny. Strikk fram og tilbake i riller 
langs hele forstykket. Strikk i alt (7) 7 
(7) 9 (9) p rett og fell av fra vrangen 
med rette m.  
Venstre forkant: Strikkes som venst-
re, men med (5) 5 (6)  6 (7) knapphull 
jevnt fordelt (merk av for knapphull 
langs høyre forkant).   1 knapphull = 
fell av 2 m, legg opp 2 nye m over de 
avfelte m på neste p. Øverste knappe-
hull strikkes ca 3 m fra kanten og de 
øvrige med ca 12 – 13 m mellom 
hvert. 
 
Nr 18 
 
Arangenser  
 
Størrelse: 
(1) 2 (4) 6 (8) 10 (12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (68) 74 (82) 86 (90) 95 
(100) cm 
Hel lengde: (34) 38 (42) 46 (50) 54 
(58) cm 
Ermelengde: (18) 21 (24) 27 (30) 33 
(36) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m) 
 

 
 
 
 
 
Garn

mengde: 
Rosa 4503 evnt natur 1012: (400) 450 
(500) 550 (600) 650 (750) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m dobbel perlestrikk på p nr 3 ½ = 
10 cm 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp med rundp nr 2 ½ (156) 168 
(180) 188 (196) 204 (212) m og strikk 
vrangbord 2 rett, 2 vrang i ca (3) 4 (4) 
4 (5) 5 (6) cm. Skift til p nr 3 ½, strikk 
1 omg rett og øk samtidig (24) 24 (28) 
32 (36) 40 (44) m jevnt fordelt = 
(180) 192 (208) 220 (232) 244 (256) 
m. Sett et merke i hver side med (90) 
96 (104) 110 (116) 122 (128) m på 
hver del og strikk mønster; se dia-
gram: (11) 14 (18) 21 (24) 27 (30) m 
mønster A, mønster B, (22) 28 (36) 42 
(48) 54 (60) m mønster A, mønster B, 
(11) 14 (18) 21 (24) 27 (30) m møns-
ter A, (pass på å begynne ved riktig m 
slik at mønsteret stemmer ved beg av 
ny omg). Fortsett med denne innde-
lingen. Når arb måler (17) 20 (23) 26 
(29) 32 (35) cm, settes de midterste 10 
m i hvert sidefelt på en tråd. Legg 
arbeidet til side mens ermene strikkes. 
 
Ermer: 
Legg opp med strømpep nr 2 ½ (36) 
40 (40) 44 (48) 48 (52) m og strikk 
vrangbord som på bolen. Skift til pin-
ner nr 3 ½, strikk 1 omg rett og øk 
samtidig jevnt fordelt til (55) 57 (61) 
63 (65) 65 (67) m. Del ermet inn med 
mønster slik. 1 vrang (= midtm under 
ermet) –(15) 16 (18) 19 (20) 20 (21) 
m mønster A, mønster C (= 24 m) – 
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(15) 16 (18) 19 (20) 20 (21) m 
mønster A. Fortsett med denne innde-
lingen og øk 1 m på hver side av de 
vrange midtm ca hver 2 cm. De nye m 
strikkes etter hvert i mønster A. Øk til 
i alt (73) 77 (81) 85 (89) 93 (97) m og 
strikk til ermet måler oppgitt lengde. 
Sett 11 m på undersiden på en hjelpe-
tråd og strikk ett erme til på samme 
måte. 
 
Strikk begge ermene inn på bolen slik: 
* strikk de 2 første m på ermet rett, 
deretter 2 vrang, strikk mønster som 
før over ermet til 4 m står igjen, strikk 
disse 2 vrangt, 2 rett*. Gjenta fra * til 
* over forstykket, det andre ermet og 
bakstykket = (284) 304 (328) 348 
(368) 388 (408) m i alt. Det skal vide-
re strikkes 1 liten flette over 4 m i 
hver sammenføyning og med 2 vrange 
på hver side av denne, og det felles på 
hver side av disse 8 m i alle 4 sam-
menføyninger. Før de 8 midtm felles 
ved å strikke 2 vridd rett sammen og 
etter de 8 midtm strikkes 2 rett sam-
men. Gjenta dette i alle 4 sammen-
føyninger. Fletten vris hver sin vei i 
hver side både foran og bak (se 
klammer i diagram B). Fell raglan 
annenhver omg til (116) 120 (128) 
132 (136) 140 (144) m står igjen rundt 
halsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skift til p nr 2 ½, strikk 1 omg rett og 
fell (28) 28 (32) 36 (36) 40 (40) m 
jevnt fordelt til (88) 92 (96) 96 (100) 
100 (104) m. Strikk (6) 6 (8) 8 (9) 9 
(10) cm vrangbord og fell av med 
rette og vrange m. 
Mask sammen under ermene. 
 
 
Lue: 
 
Begynn midt bak. Legg opp 49 m på p 
nr 3 ½, strikk mønster A og øk samti-
dig 1 m i hver side annenhver p i alt 7 
ganger = 63 m, de nye m strikkes etter 
hvert i mønster A. Strikk 6 p uten 
øking. Legg opp 52 m i slutten av p, 
dette er flettefeltet midt foran (møns-
ter D). Fortsett rundt til luen midt 
foran langs flettene måler 16 cm. Skift 
til p nr 2 ½ og fortsett med glattstrikk, 
men på andre omg strikkes hullrekke: 
1 kast, 2 rett sammen omg rundt. 
Strikk ytterligere 3 cm glattstrikk og 
fell av. 
Kant rundt luen: Begynn midt bak. 
Strikk opp fra retten med p nr 2 ½ ca 
11 m pr 5 cm rundt hele luen til midt 
bak igjen. Snu her og strikk i alt 6 p 
rettstrikk fram og tilbake (3 riller). 
Fell av. 
Sy sammen kanten. 
Tvinn 2 snorer hver på ca 40 cm. Tre 
en snor på hver halvdel med knytting i 
hver side på luen. Lag 4 små pom-
ponger og sy fast i hver ende på sno-
rene. Trekk sammen i toppen og 
knytt.   
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Nr 19 
 
Jakke med striper 
 
Størrelse: 
(1) 2 (4) 6 (8) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (66) 71 (76) 82 (87) cm 
Hel lengde: (32) 36 (40) 44 (48) cm 
Ermelengde: (21) 25 (29) 32 (36) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter). 
Funny (100 % polyester. 50 gram = ca 
90 meter) 
 
Garnmengde: jakke + pannebånd 
Smart: 
Brun 3082: (50) 100 (100) 100 (150) 
gram  
Natur 1012: (50) 100 (100) 100 (100) 
gram 
Rosa 4503: (100) 100 (100) 100 (150) 
gram 
Rød 4219: (50) 50 (50) 50 (100) gram 
Grønn 9544: (100) 100 (100) 100 
(150) gram 
Funny: 
Rosa 4503: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 og 3 ½  
 
Tilbehør: 
(5) 5 (6) 6 (7) knapper 

Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk med Smart på p 3 ½ = 
10 cm i bredden 
 
 Legg opp med brunt og pinne nr 3 
(159) 171 (183) 195 (207) m. Strikk 
rettstrikk fram og tilbake (= riller). 
Når arbeidet måler ca 2 cm strikkes 1 
knapphull i ene siden (høyre for pike, 
venstre for gutt), over 2 m og 2 m fra 
kanten. Strikk til kanten måler ca (2 
½) 2 ½ (2 ½) 3 (3) cm og sett de 7 
første og 7 siste m på en hjelpenål = 
forkanten som skal strikkes til slutt. 
Skift til pinne 3 ½ og grønt, strikk 1 p 
glattstrikk = (145) 157 (169) 181 
(193) m på p (forkantene ikke med-
regnet). I slutten på samme p legges 
opp 4 ekstra m = oppklippsmasker 
midt foran. Disse regnes ikke med i 
masketallet, og strikkes uten mønster. 
Fortsett rundt i glattstrikk etter dia-
gram A til hel lengde. Når arbeidet 
måler (29) 32 (36) 40 (44) cm felles 
til halsringing slik: Sett et merke i 
hver side med (36) 39 (42) 45 (48) m 
på hvert forstykke og (73) 79 (85) 91 
(97) m på bakstykket. Fell av de mid-
terste (14) 14 (16) 16 (20) m (inkl 
oppklippsm). Fortsett fram og tilbake 
og fell annenhver pinne ved halssiden  
 (2,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1 
(2,2,1,1) m = (27) 28 (30) 33 (34) m 
på forstykkets skuldre ut til sidemer-
ket. Strikk arbeidet måler (32) 36 (40) 
44 (48) cm og fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med brunt og p 3 (42) 44 
(48) 50 (52) m og strikk 8 p rettstrikk 
fram og tilbake. Skift til p 3 ½, og 
strikk rundt i glattstrikk etter diagram 
B til hel lengde. Siste m på hver omg 
strikkes hele tiden vrangt = merkem 
for videre økinger. Øk 1 m på hver 
side av merkem ca hver 1 ½  cm til i 
alt (64) 70 (74) 80 (86) m. Strikk til 
ermet måler oppgitt lengde. Vend 
vrangsiden ut og strikk 5 omg glatt-
strikk til belegg. Fell løst av. 
 
Montering:  
Damp arbeidet lett. Merk opp i hver 
side til ermehull tilsvarende ermevid-
den. Sy små tette maskinsømmer her 
samt midt foran. Klipp opp mellom 
sømmene. 
Sy til kant nede på ermer. 
Forkanter: Sett forkantmaskene på 
knappesiden på p nr 3 (= venstre for 

pike, høyre for gutt). Legg opp 5 ekst-
ra nye m mot forstykket til belegg. 
Strikk glattstrikk over m til belegg, og 
rettstrikk over resten (= riller). Strikk 
til forkanten rekker opp til begynnel-
sen av halsfellingen (strekk litt i for-
kanten når det måles). Fell av be-
leggm og sett de andre på en hjelpe-
nål. Sy til forkanten og sy belegget 
over sårkanten på vrangen.  
Sett merker for i alt (5) 5 (6) 6 (7) 
knapper med jevne mellomrom, og 
beregn at det øverste skal komme 
midt på halskanten. Strikk den andre 
forkanten likt, og med knapphull til-
svarende merkene. Sy den til som den 
forrige. 
Halskant: Strikk opp med brunt og p 
3 ca  (75) 79 (83) 87 (91) m (inkl 
begge forkantene). Strikk i alt 5 p rett 
(= riller), husk det siste knapphull 
midt på kanten, og fell av fra vrangen 
med rette m.  
 
Pannebånd 
 
Størrelse: 
(1-2) 4 (6-8) år 
 
Legg opp (90) 96 (102) m med rosa 
Funny og p 3 ½  og strikk rundt ca 10 
omg glattstrikk + 1 omg vrangt til 
brettekant. Fortsett med 2 omg rosa 
Funny. Videre strikkes mønster etter 
diagram C. Forsett med 2 omg rosa + 
1 omg vrangt til brettekant. Videre ca 
9 omg glattstrikk med rosa Funny. 
Fell av. Brett belegg med Funny og sy 
dem sammen på baksiden = panne-
bånd med fôr. 
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Nr 20 
 
Genser med rund sal  
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (73) 76 (80) 84 cm 
Hel lengde: ca (37) 40 (44) 48 cm 
Ermelengde på undersiden: (22) 25 
(28) 31 cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull, superwash 
behandlet. 50 gram = ca 100 m) 
 
Garnmengde genser og lue: 
Aquamint 7033: (250) 300 (350) 400 
gram 
Brun 3082: (100) 150 (150) 200 gram 
Natur 1002: (100) 150 (150) 200 gram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 3 ½. 
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10 cm. 
 
NB! Pga mønsterets størrelse vil det i 
4 og 8 år bli to like figurer ved siden 
av hverandre. Det kan da være en ide 
å plassere de to like midt foran. 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp med aquamint på p nr 3 
(160) 168 (176) 184 m. Strikk vrang-
bord 1 rett, 1 vrang ca (4) 4 (5) 5 cm. 
Skift til p nr 3 ½ og fortsett med glatt-
strikk til arb måler ca (21) 23 (26) 29 
cm. Sett 10 m i hver side på en hjelpe-
tråd = (70) 74 (78) 82 m på for- og 
bakstykket. Legg arbeidet til side 
mens ermene strikkes. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ermer: 
Legg opp med aquamint på p nr 3 (40) 
40 (44) 44 m og strikk vrangbord som 
på for- og bakstykket. Skift til p nr 3 
½ og fortsett med glattstrikk samtidig 
som det økes 2 m på undersiden hver  
1 ½ cm til i alt (68) 72 (76) 80 m. Når 
ermet måler oppgitt lengde settes 10 
m på undersiden på en hjelpetråd. 
Legg arbeidet til side og strikk 1 erme 
til på samme måte. 
 
Bærestykke:  
Strikk begge ermene inn på bolen 
over de avsatte sidem = (256) 272 
(288) 304 m i alt. Strikk (4) 6 (8) 10 
omg glattstrikk med aquamint, deret-
ter mønster etter diagrammet. Fell 
som vist i diagrammet.  
Når diagrammet er ferdig skiftes til 
liten rundp nr 3 og strikk en omg rett 
med aquamint, deretter vrangbord 1 
rett, 1 vrang til halskanten måler (10) 
11 (12) 13 cm. Fell av med rette og 
vrange m. 
Mask sammen under ermene.  
Damp arbeidet lett. 
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Lue: 
Størrelse:  
(2-4) 6-8 år 
 
Legg opp på liten rundp nr 3 med 
brunt (98) 112 m og strikk vrangbord 
1 rett, 1 vrang 5 omg. Skift til p nr 3 
1/2. Strikk videre etter luediagrammet 
og fell som anvist = (28) 32 m igjen. 
Strikk 2 m sammen ut omg, strikk 1 
omg uten felling, gjenta dette til det 
gjenstår (7) 8 m. Trekk tråden gjen-
nom m og fest godt. Lag en stor dusk 
(pompong) og fest i toppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram til genser med rund sal: 
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Nr 21 
 
Poncho 
 
Størrelse: 
(2)  4-6  (8-10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Lengde midt foran: ca (42) 50 (58) 66 
cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
 
Garnmengde: 
Rosa 4715: (200) 250 (300) 350 gram  
Cerise 4627: (50) 50 (100) 100 gram 
Grønn 8615: (50) 50 (100) 100 gram 
Funny multi 5448: (50) 100 (100) 150 
gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne 40 og 80 cm nr 3 ½  
Strømpepinner nr 3 
 
Strikkefasthet: 
22 masker og 29 omganger glattstrikk 
på pinne nr 3 ½  = 10 x 10 cm 
 
 
Begynn øverst i halsen. 
Legg opp med rosa og strømpepinner 
nr 3 (88) 92 (96) 96 masker. Strikk 
vrangbord 2 rett, 2 vrang rundt i (8) 9 
(10) 10 cm. Skift til pinne nr 3 ½  og 
strikk 1 omgang rett, samtidig som 
arbeidet deles inn i 4 like store deler:  
* (21) 22 (23) 23 rett - strikk neste 
maske rett og sett samtidig en merke-
tråd rundt denne masken = midtmaske 
for øking *. Gjenta fra * til * 3 ganger 

til. Øk på neste omgang 1 maske på 
hver side av alle 4 merkemaskene = 8 
masker øket på denne omgangen. NB: 
Økingen blir penest om du løfter opp 
tverrtråden før og etter midtmasken 
og strikker den vridd rett.  
Øk annenhver omgang alle 4 steder i 
alt (14) 18 (22) 24 ganger, begynnel-
sen på hver omgang skal være på den 
ene skulderen. Det skal nå være (200) 
236 (272) 288 masker på omgangen. 
Herfra økes hver 6. omgang ved hver 
skulder, mens det midt foran og bak 
økes annenhver omgang som før til 
arbeidet er ferdig.  
Samtidig: Når arb måler 16 cm før 
hel lengde strikkes mønster etter dia-
grammet. Fortsett økingene som 
beskrevet. Etter mønsteret skiftes til 
Funny og 4 cm rillestrikk = 1 omg 
rett, 1 omg vrangt, uten øking. Strikk 
pelskanten litt stramt, evnt gå ned ½ 
pinnestr. Fell av. 
 
Montering: 
Fest alle trådene og damp arbeidet 
lett. 
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