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DET HAR VÆRT GØY Å JOBBE MED DENNE KOLLEKSJONEN! 

HER FINNER DU MYE FINT TIL GUTT OG JENTE, TIL DE SMÅ OG TIL DE LITT 

STØRRE BARNA. TEKNIKKENE ER VARIERTE OG MORSOMME,  

FARGEPALETTEN FRISTENDE OG INSPIRERENDE. VI HAR BRUKT MANGE 

ULIKE GARNKVALITETER, DET GIR ET SPENNENDE OG LEKENT UTRYKK. 

FOR EKSEMPEL KAN DU STRIKKE I DUO ELLER ALPAKKA, MENS DU 

BRODERER I TYNN LINE. VI TOK MED BARNA  PÅ UTFLUKT OG 

FOTOGRAFERTE KOLLEKSJONEN I DANMARK. DET BLE EN FANTASTISK DAG, 

MED HERLIG STRIKK, PIKNIK, LEK, LATTER OG  GOD STEMNING. AKKURAT EN 

SLIK DAG VI DRØMMER OM Å HA NÅR VI ER SAMMEN MED BARNA VÅRE. 

GOD STRIKK!

• LETT

•• MIDDELS

••• AVANSERT

SE ETTER VANSKELIGHETSGRAD
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FORHANDLER

Postboks 143, 4301 SANDNES, NORGE +47 51 60 86 00

DANMARK +45 49 76 39 69, SVERIGE +46(0) 31-797 12 12  

post@sandnesgarn.no. sandnesgarn.no

Følg oss på Facebook, Instagram og Pinterest

Oppskrifter selges kun med garn/garnalternativ i heftet fra Sandnes Garn, 
til et helt plagg eller minimum 4 nøster.
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Genser med rundfelling og knuter 
Oppskrift: Anita Brathetland 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (65) 68 (73) 76 (80) 85 cm 
Hel lengde: ca (36) 40 (44) 48 (50) 52 
cm 
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35) 40 
cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
ALPAKKA ULL (65 % alpakka, 35 % ull, 

50 gram = ca 100 meter)  

 
Garnmengde: 
Bunnfarge: 
Midnattsblå 6081: (150) 200 (250) 300 
(350) 400 gram 
Mønsterfarge: 
Oker 2355: (50) 50 (100) 100 (100) 
100 gram 
Gråmelert 1042: (50) 50 (100) 100 
(100) 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 4½ og 
5 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
19 masker x 32 pinner mønster på 
pinne nr 5 = 10 x 10 cm 
 
Strikk annethvert knutemønster 
med mønsterfarge oker og 
gråmelert 
 
Knutemønster rundt: 
1. omgang: Skift til mønsterfarge. *Ta 
1 maske løs av med tråden på 
baksiden av arbeidet, (1 rett, 1 kast, 1 
rett) i neste maske*, gjenta fra *-* 
omgangen rundt. 
2. omgang: *Ta 1 maske løs av med 
tråden på forsiden av arbeidet, 3 vrang 
sammen*, gjenta fra *-* omgangen 
rundt. 
3. – 6. omgang: Skift til bunnfarge, og 
strikk glattstrikk. 
Gjenta 1. – 6. omgang. 
 

Ermer: 
Legg opp (32) 32 (34) 34 (36) 36 
masker med midnattsblå på 
strømpepinne nr 4½, og strikk 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Strikk 1 omgang glattstrikk. 
Skift til strømpepinne nr 5. 
Sett et merke rundt siste maske. 
Strikk knutemønster rundt til ermet 
måler 5 cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningene ca hver (4.) 3½. (3.) 
3. (2½.) 2½. cm til i alt (42) 44 (50) 52 
(58) 62 masker. 
Strikk til ermet måler ca (23) 26 (29) 32 
(35) 40 cm, eller ønsket lengde. 
Slutt med 4. omgang i mønsteret, 
samtidig som det felles (7) 7 (7) 7 (7) 
9 masker midt under erme (= merke + 
(3) 3 (3) 3 (3) 4 masker på hver side). 
Legg arbeidet til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (136) 142 (152) 158 (168) 
178 masker med midnattsblå på 
rundpinne nr 4½, og strikk 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 5. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og fell (12) 
12 (14) 14 (16) 16 masker jevnt fordelt 
= (124) 130 (138) 144 (152) 162 
masker. 
Sett et merke rundt 1 maske i hver side 
med (61) 64 (68) 71 (75) 80 masker 
mellom hvert merke.  
Strikk knutemønster rundt til arbeidet 
måler ca (24) 27 (30) 33 (34) 35 cm.  
TIPS! Mål ut ifra erme hvilken 
mønsterfarge det skal begynnes med i 
knutemønsteret for å kunne slutte likt 
som på erme. 
Slutt med 4. omgang i mønsteret, 
samtidig som det felles (7) 7 (7) 7 (7) 
9 masker i hver side til ermehull (= 
merke + (3) 3 (3) 3 (3) 4 masker på 
hver side av merkene). 
 
Rundfelling: 
Sett ermene inn på for- og bakstykke = 
(180) 190 (210) 220 (240) 250 masker. 
Omgangen begynner i en 
sammenføyning på bakstykke. 
Strikk (6) 6 (12) 12 (18) 18 omganger 
knutemønster rundt. 
Fell slik på neste omgang: 
Strikk *8 masker glattstrikk, 2 rett 
sammen*, gjenta fra *-* omgangen 
rundt = (162) 171 (189) 198 (216) 225 
masker. 
Gjenta fellingen hver 6. omgang i alt 6 
ganger, men med 1 maske mindre 
mellom hver felling for hver 

fellingsomgang = (72) 76 (84) 88 (96) 
100 masker. 
Strikk (0) 3 (0) 3 (0) 3 omganger 
knutemønster. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og fell (0) 2 
(8) 10 (16) 18 masker jevnt fordelt = 
(72) 74 (76) 78 (80) 82 masker. 
La maskene være på pinnen til hals. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Skift til rundpinne nr 4½, og strikk 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Fell passe løst av i vrangbord. 
 

 

Raglangenser med små knuter 
Oppskrift: Anita Brathetland 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (65) 69 (73) 76 (80) 87 cm 
Hel lengde: ca (36) 40 (44) 48 (50) 52 
cm 
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35) 40 
cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50 
gram = ca 110 meter) 
KOS (62 % baby alpakka, 9 % ull, 29 
% nylon, 50 gram = ca 150 meter) 
 
Garnmengde: 
ALPAKKA 
Støvet lys blå 7521: (150) 200 (250) 
300 (350) 400 gram 
KOS 
Terrakotta 3524: 50 gram alle 
størrelser 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og 
3½  
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 
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Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3½ = 
10 cm  
 
Ermer: 
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44) 46 
masker med støvet lys blå på 
strømpepinne nr 3, og strikk (3) 3 (3) 4 
(4) 4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 
vrang. 
Skift til strømpepinne nr 3½. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og øk jevnt 
fordelt til (40) 40 (40) 48 (48) 48 
masker. 
Sett et merke rundt første maske. 
Strikk diagram til ermet måler 5 cm, 
tell ut i fra midt på ermet hvor 
diagrammet begynner. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningene ca hver (3.) 2½. 
(2½.) 3½. (3.) 3. cm til i alt (52) 56 (60) 
64 (68) 72 masker. 
Strikk til ermet måler (23) 26 (29) 32 
(35) 40 cm, eller ønsket lengde. 
Slutt med 6. eller 16. omgang i 
diagrammet, samtidig som det felles 7 
masker midt under erme (= merke + 3 
masker på hver side av merke). 
Legg arbeidet til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (144) 152 (160) 168 (176) 
192 masker med støvet lys blå på 
rundpinne nr 3, og strikk (3) 3 (3) 4 (4) 
4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 3½. 
Sett et merke rundt 1 maske i hver side 
med (71) 79 (79) 87 (87) 95 masker til 
forstykke og (71) 71 (79) 79 (87) 95 
masker til bakstykke. 
Strikk diagram til arbeidet måler ca 
(22) 25 (27) 30 (31) 31 cm. 
TIPS! Mål ut i fra erme hvor 
diagrammet begynner for å kunne 
slutte med samme omgang. 
Fell 7 masker i hver side til ermehull (= 
merke + 3 masker på hver side av 
merkene). 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på for- og bakstykke = 
(220) 236 (252) 268 (284) 308 masker. 
Strikk 1 omgang diagram, samtidig 
som det strikkes 2 rett sammen i hver 
sammenføyning = (216) 232 (248) 264 
(280) 304 masker. 
Sett et merke rundt denne masken = 4 
merker. 
Fortsett med diagram, og fell til raglan 
ved hvert merke slik: Strikk til 1 maske 
før merke, ta 2 masker rett løs av som 
om de skulle strikkes 2 rett sammen, 1 

rett, trekk de løse maskene over = 8 
masker felt. 
Gjenta fellingene annenhver omgang i 
alt (11) 13 (13) 15 (15) 17 ganger = 
(128) 128 (144) 144 (160) 168 masker. 
Sett de midterste (11) 13 (13) 15 (15) 
17 maskene på en hjelpepinne til hals. 
Klipp av tråden og begynn på ny i 
halsen. 
Strikk diagram frem og tilbake, og fell 
videre 2 masker i begynnelsen av hver 
pinne, samtidig som raglanfellingene 
fortsetter der det er mulig ytterligere (6) 
6 (7) 7 (8) 8 ganger, og det er felt i alt 
(17) 19 (20) 22 (23) 25 ganger over 
bakstykkets masker. 
OBS! Pass på at raglanfellingene 
kommer på rettsiden. La de resterende 
maskene være på pinnen til hals. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Ta med maskene fra hjelpepinner og 
strikk opp masker langs halsen på 
rundpinne nr 3. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og regulere 
masketallet til (92) 96 (100) 104 (108) 
112 masker. 
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 
vrang. 
Fell av i vrangbord. 

Raglangenser i A-fasong og rysjer  
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland  
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) år  

 
Plaggets mål: 
Overvidde: (59) 62 (65) 70 (76) cm  

Vidde nede: (100) 104 (111) 118 (127) 

cm 

Hel lengde: (38) 42 (46) 50 (54) cm 

Ermelengde: (25) 28 (31) 34 (37) cm, 

eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % merinoull, 
50 gram = ca 175 meter) 
 
Garnalternativ: 
MINI ALPAKKA, SISU, ALPAKKA 
SILKE, MANDARIN PETIT, BABYULL 
LANETT 
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk 
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk 
kan endres 

 
Garnmengde: 
Lys terrakotta 3834: (200) 250 (300) 
300 (350) gram 
 
Tilbehør: 
1 liten knapp 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 3 og 3½ 
Strømpepinne nr 3  
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 
10 cm 
 
Perlestrikk rundt: 
1. omgang: Strikk 1 rett, 1 vrang 
omgangen rundt. 
2. omgang: Strikk vrang over rett og 
rett over vrang. 
Gjenta 2. omgang. 
 
Kantmaske strikkes hele tiden rett 
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1. Kappe:  
Legg opp (270) 282 (300) 318 (342) 
masker på rundpinne nr 3½. Strikk 3 
omganger perlestrikk rundt, og videre 
glattstrikk til kappen måler (8) 9 (10) 11 
(12) cm.  
Fell på neste omgang slik: 
Strikk *1 rett, 2 rett sammen*, gjenta 
fra *-* omgangen rundt = (180) 188 
(200) 212 (228) masker.  
Sett maskene på rundpinne nr 3 og 
strikk den andre kappen. 
2. Kappe:  
Legg opp (360) 376 (400) 424 (456) 
masker på rundpinne nr 3½. Strikk 3 
omganger perlestrikk rundt, og videre 
glattstrikk til kappen måler (4) 4½ (5) 
5½ (6) cm. 
Fell ved å strikke 2 rett sammen 
omgangen rundt = (180) 188 (200) 212 
(228) masker.  
Legg 2. kappe over første kappe. 
Strikk med rundpinne nr 3, 1 maske 
rett fra hver kappe sammen omgangen 
rundt. 
 
For- og bakstykke: 
Sett et merke i hver side med (90) 94 

(100) 106 (114) masker til hver del. 

Fortsett med glattstrikk på rundpinne 

nr 3 og fell 2 masker i hver side, ved å 

strikke 2 rett sammen etter hvert merke 

og 2 vridd rett sammen før hvert merke 

= 4 masker felt. 

Gjenta fellingene hver (3½.) 3½. (3½.) 

3½. (4.) cm i alt (5) 5 (6) 6 (6) ganger 

= (160) 168 (176) 188 (204) masker. 

Strikk til arbeidet måler (26) 29 (32) 35 

(38) cm, målt fra oppleggskant på 1. 

kappe.  

Fell 10 masker i hver side til ermehull 
(= 5 masker på hver side av merkene).  
Legg arbeidet til side og strikk ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (42) 44 (46) 48 (50) masker 
på strømpepinne nr 3, og strikk 5 
omganger perlestrikk rundt. 
Sett et merke rundt første og siste 
maske. 
Strikk glattstrikk, samtidig som det 
økes 1 maske på hver side av merke.  
Gjenta økningene hver 3. cm til i alt 
(58) 62 (66) 70 (74) masker.  
Strikk til erme måler ca (25) 28 (31) 34 

(37) cm, eller ønsket lengde.  

Fell 10 masker midt under erme.  

Legg arbeidet til side og strikk et erme 

til på samme måte. 

 

 

Raglanfelling: 

Sett ermene inn på for- og bakstykke = 
(236) 252 (268) 288 (312) masker. 
Sett et merke rundt første og siste 

maske på for- og bakstykke = 4 

merkemasker.  

Omgangen begynner ved en 

sammenføyning på bakstykke. 

Fell til raglan ved å strikke 2 rett 

sammen etter hvert merke, ta 1 maske 

løs av, 1 rett, trekk den løse maske over 

før hvert merke = 8 masker felt.  

Gjenta fellingene annenhver omgang i 

alt (13) 14 (16) 18 (20) ganger = (132) 

140 (140) 144 (152) masker. 

Les hele neste avsnitt før det strikkes 

videre. 

Sett de midterste (12) 14 (14) 16 (18) 

maskene på forstykke på en 

hjelpepinne til hals. 

Klipp av tråden. Begynn på ny for splitt 

midt bak og strikk hver side frem og 

tilbake ferdig for seg slik: 

Fell (3) 3 (2) 2 (2) masker i begynnelsen 

på hver pinne i hals-siden, og strikk 

kantmaske mot splitt, samtidig som 

raglanfellingene fortsetter som før 6 

ganger til der det er mulig.  

Fell de resterende maskene.  

Strikk den andre siden på samme måte, 

men speilvendt. 

 

Montering: 

Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Strikk opp 1 maske i hver maske/pinne 
langs halskanten på rundpinne nr 3. 
Strikk 1 pinne vrang fra vrangsiden, 
samtidig som masketallet reguleres til 
(92) 100 (100) 104 (112) masker.  
La maskene være på pinnen og strikk 
krage. 
Krage: 
Legg opp (184) 200 (200) 208 (224) 
masker på rundpinne nr 3½. Strikk 3 
pinner perlestrikk frem og tilbake, og 
videre glattstrikk innenfor 1 kantmaske 
i hver side til kragen måler (3) 3½ (4) 
4½ (5) cm. 
Fell fra vrangsiden ved å strikke 2 
vrang sammen pinnen ut = (92) 100 
(100) 104 (112) masker.  
Legg kragen over halskanten.  
Strikk med rundpinne nr 3, 1 maske fra 
hver del sammen pinnen ut. 
Strikk knapphull fra vrangsiden slik:  
1 kantmaske, 2 vrang sammen, 1 kast, 
strikk vrang pinnen ut, slutt med 1 
kantmaske. 

Strikk 3 pinner glattstrikk innenfor 1 
kantmaske i hver side til rullekant. 
Fell løst av med rette masker. 
Sy i knapp. 
Damp kantene i perlestrikk lett fra 
vrangsiden, slik at de ikke ruller. 
 

 

Lue med boblemønster 
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8) 10-12 år  

 
Garn:  
MERINOULL (100 % merinoull, 50 

gram = ca 105 meter) 

 

Garnalternativ: 
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA, 
DUO, MANDARIN MEDI, SPØT 
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk 
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk 
kan endres 

 
Garnmengde: 
Smaragd 7755/Brent gulbrun 2544/Lys 
lyng 4622: (100) 100 (100) 150 gram  
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og 4 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet:  

19 masker og 40 omganger 

boblemønster på pinne nr 4 = 10x10 cm 

 

Lang maske: 
Stikk høyrehånds pinne gjennom 6. 
underliggende maske på 
venstrehånds pinne = under den 
vrange masken. Strikk masken rett.  
OBS! Hjelp til med å rakne de 6 
maskene over for hver eneste lang 
maske før det strikkes videre. Strekk 
og dra litt i arbeidet når omgangen med 
lange maske er strikket ferdig.  
 
Boblemønster:  
1. omgang: Strikk rett. 
2. omgang: Strikk *1 vrang, 3 rett*, 
gjenta fra *-* omgangen rundt. 
3. - 7. omgang: Strikk rett. 
8. omgang: Strikk *1 lang maske, 3 
rett*, gjenta fra *-* omgangen rundt. 
9. omgang: Strikk rett. 
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10. omgang: Strikk 2 rett, *1 vrang, 3 
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang 
og 1 rett. 
11. - 15. omgang: Strikk rett. 
16. omgang: Strikk 2 rett, *1 lang 
maske, 3 rett*, gjenta fra *-*, slutt med 
1 lang maske og 1 rett. 
Gjenta 1. – 16. omgang. 
 
 
Legg opp (80) 88 (96) 104 masker på 
rundpinne nr 3, og strikk 10 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Vreng arbeidet før det strikkes videre. 
Skift til rundpinne nr 4 og strikk 
boblemønster rundt til arbeidet måler 
(24) 26 (28) 30 cm, målt fra 
oppleggskant, og slutt med 1. eller 9. 
omgang. 
Fell i toppen slik: 
Strikk *2 rett, 2 rett sammen*, gjenta 
fra *-* omgangen rundt = (60) 66 (72) 
78 masker. 
Strikk 1 omgang rett. 
Strikk *1 rett, 2 rett sammen*, gjenta 
fra *-* omgangen rundt = (40) 44 (48) 
52 masker. 
Strikk 1 omgang rett. 
Strikk 2 rett sammen omgangen rundt 
= (20) 22 (24) 26 masker. 
Klipp av garnet, trekk tråden gjennom 
maskene og fest den godt.  
Vrangborden brettes utover. 

Genser med mønster  
Oppskrift: Liv Stangeland  
 
Størrelse: 
(2) 4 (6-8) 10 (12) år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (64) 71 (77) 84 (90) cm 
Hel lengde: (36) 40 (45-48) 51 (52) cm 
Ermelengde: (26) 30 (33-36) 39 (40) 
cm  
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
KOS (62 % baby alpakka, 9 % ull, 29 
% nylon, 50 gram = ca 150 meter) 
 
Garnmengde: 
Støvet lys blå 7522: (150) 200 (200) 
250 (250) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 5 og 
5½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
16 masker glattstrikk på pinne nr 5½ = 
10 cm. 
14 masker og 20 pinner mønster på 
pinne nr 5½ = 10x10 cm 
 
 

For- og bakstykke: 
Legg opp (102) 112 (122) 134 (144) 
masker på rundpinne nr 5, og strikk 2 
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.  
Skift til rundpinne nr 5½, strikk 2 
omganger glattstrikk, samtidig som 
masketallet reguleres til (90) 99 (108) 
117 (126) masker på første omgang. 
Sett et merke i hver side med (45) 49 
(54) 58 (63) masker til forstykke og 
(45) 50 (54) 59 (63) masker til 
bakstykke. 
Strikk diagram, begynn ved pil for 
valgt størrelse. Strikk til arbeidet måler 
(24) 27 (31-34) 36 (36) cm. Hvis 
omgangen begynner med en felling, 
forskyves omgangen 1 maske mot 
høyre.  
Slutt med 5. omgang i diagrammet, 
samtidig som det felles 6 masker i 
hver side til ermehull (= 3 masker på 
hver side av merkene). 
Legg arbeidet til side og strikk ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (28) 30 (32) 32 (34) masker 
på strømpepinne nr 5, og strikk 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 5½. og sett et 
merke rundt første og siste maske. 
Strikk 2 omganger glattstrikk samtidig 
som masketallet reguleres til (27) 27 
(36) 36 (36) masker på første omgang. 
Størrelse (6-8) år: 
Strikk diagram til arbeidet måler 33-36 
cm, eller ønsket lengde. 
Størrelse (2), 4, 10, (12) år: 
Strikk diagram til arbeidet måler (8), 8, 
19, (13) cm og øk 1 maske på hver side 
av merke = (29), 29, 38, (38) masker. 
OBS! De økte maskene strikkes i 
glattstrikk og ved 2. omgang i 
diagrammet vrang. 
Størrelse (2) år: 
Gjenta økningene når arbeidet måler 
16 cm = 31 masker. Strikk til arbeidet 
måler 26 cm, eller ønsket lengde. 
Størrelse 4 år: 
Gjenta økningene når arbeidet måler 
17, og 25 cm = 33 masker. 
Strikk til arbeidet måler 30 cm, eller 
ønsket lengde. 
Størrelse 10 år: 
Strikk til arbeidet måler 39 cm, eller 
ønsket lengde. 
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Størrelse (12) år: 
Gjenta økningene når arbeidet måler 
26 cm = 40 masker. 
Strikk til arbeidet måler 40 cm, eller 
ønsket lengde.  
Alle størrelser: 
Slutt med samme omgang som for- og 
bakstykke, samtidig som det felles 6 
masker midt under erme.  
Legg arbeidet til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på for- og bakstykke = 
(128) 141 (156) 169 (182) masker. 
Sett et merke i hver sammenføyning. 
Omgangen begynner ved høyre merke 
på bakstykke. 
Strikk 1 omganger diagram rundt.  
Fortsett med diagram, samtidig som 
det felles til raglan ved hvert merke 
slik: Ta 1 maske rett løs av, 1 rett, trekk 
den løse masken over, strikk til 2 
masker før neste merke, 2 rett 
sammen = 8 masker felt. Tilpass 
mønsteret ved sammen føyningene.   
OBS! Der raglanfellingen møter felling 
i mønster strikkes 3 masker sammen. 
Gjenta raglanfellingene annenhver 
omgang i alt (9) 10 (11) 12 (13) ganger 
= (56) 61 (68) 73 (78) masker. 
Sett de midterste (9) 11 (12) 14 (15) 
maskene på forstykke på en 
hjelpepinne til hals. Strikk omgangen 
rundt. Klipp av tråden og begynn på ny 
ved halsen. 
Pass på at raglanfellinger kommer på 
rettsiden. 
Fortsett frem og tilbake med diagram 
og fell til raglan som før 2 ganger til, 
samtidig som det felles 2 masker i 
begynnelsen av hver pinne i hver side 
til halsringning. 
La maskene være på pinnen til hals. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Ta med maskene på hjelpepinnen og 
strikk opp ca (64) 68 (72) 76 (78) 
masker over de felte maskene på liten 
rundpinne nr 5. Masketallet må være 
delelig med 2. 
Strikk ca 2 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 
vrang, samtidig som masketallet 
reguleres til (60) 64 (68) 72 (76) 
masker på første omgang. Fell av i 
vrangbord. 
 
 
 
 
 

Genser med boblemønster 
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8) 10-12 år  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (62) 74 (80) 92 cm   
Hel lengde: (35) 40 (46) 50 cm 
Ermelengde: (25) 30 (34) 38 cm, eller 
ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet. 

 
Garn:  
KOS (62 % baby alpakka, 9 % ull, 29 

% nylon, 50 gram = ca 150 meter) 

 
Garnmengde: 
Lys beigemelert 2611/Lilla melert 
5030: (150) 200 (250) 250 gram  
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 5 og 
5½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet:  

13 masker og 32 omganger 

boblemønster på pinne nr 5½ = 10x10 

cm 

 

Lang maske: 
Stikk høyrehånds pinne gjennom 6. 
underliggende maske på 
venstrehånds pinne = under den 
vrange masken. Strikk masken rett.  
OBS! Hjelp til med å rakne de 6 
maskene over for hver eneste lang 
maske før det strikkes videre. Fibrene 
i KOS filtrer seg sammen, så det er 
viktig å rakne de overliggende 
maskene. Strekk og dra litt i arbeidet 
når omgangen med lange maske er 
strikket ferdig.  
 
Boblemønster:  
1. omgang: Strikk rett. 
2. omgang: Strikk *1 vrang, 3 rett*, 
gjenta fra *-* omgangen rundt. 
3. - 7. omgang: Strikk rett. 

8. omgang: Strikk *1 lang maske, 3 
rett*, gjenta fra *-* omgangen rundt. 
9. omgang: Strikk rett. 
10. omgang: Strikk 2 rett, *1 vrang, 3 
rett*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vrang 
og 1 rett. 
11. - 15. omgang: Strikk rett. 
16. omgang: Strikk 2 rett, *1 lang 
maske, 3 rett*, gjenta fra *-*, slutt med 
1 lang maske og 1 rett. 
Gjenta 1. – 16. omgang. 
 

 

Genseren strikkes ovenfra og ned 

Bærestykke: 

Legg opp (56) 60 (64) 68 masker på 

strømpepinne nr 5 og strikk 3 cm 

vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 

Skift til rundpinne nr 5½. 

Strikk 1 omgang rett, samtidig som det 

økes jevnt fordelt til (64) 64 (72) 72 

masker.  

Sett et merke rundt 4 masker = 

merkemasker for økning til raglan slik: 

Sett merke rundt første maske, hopp 

over (19) 19 (23) 23 masker til 

bakstykke, sett et merke rundt neste 

maske, hopp over 11 masker til erme 

(likt for alle størrelser), sett et merke 

rundt neste maske, hopp over (19) 19 

(23) 23 masker til forstykke, sett et 

merke rundt neste maske. 

Strikk 2. – 4. omgang med 

boblemønster. 

Les hele neste avsnitt før det strikkes 

videre. 

Fortsett med boblemønster, samtidig 

som det på 5. omgang økes til raglan 

ved å lage 1 kast på hver side av 

merkemaskene = 8 masker økt.  

OBS! Kastene strikkes vridd rett på 

neste omgang for å unngå hull i 

arbeidet. 

TIPS! La merkene følge med videre i 

arbeidet, slik at økningene kommer på 

riktig sted hele tiden, og mønsteret skal 

være speilvendt mot merkemaskene 

hele tiden. 

Gjenta økningene hver 4. omgang til det 

er økt i alt (6) 10 (10) 14 ganger = (112) 

144 (152) 184 masker.  (Det økes på 9., 

13., 1. og 5. omgang i mønsteret) 

De økte maskene strikkes med 

boblemønster etter hvert som det 

økes. 

Strikk boblemønster over alle 

maskene, også merkemaskene, til 

bærestykke måler (13) 15 (16) 18 cm, 
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målt fra etter vrangbord, og slutt med 1. 

eller 9. omgang i mønsteret.     

Del arbeidet til ermer, for- og 
bakstykke slik: 
Strikk (33) 41 (45) 53 masker til 
bakstykke (inkludert merkemaske i 
hver side), sett de neste (23) 31 (31) 
39 maskene på en hjelpepinne til 
erme, legg opp 7 nye masker (likt for 
alle størrelser), strikk (33) 41 (45) 53 
masker til forstykke, sett de neste (23) 
31 (31) 39 maskene på en hjelpepinne 
til erme, legg opp 7 nye masker. 
 
For- og bakstykke:  
= (80) 96 (104) 120 masker. 
Sett et merke rundt den midterste av 
de nye maskene i den ene siden. 
Omgangen begynner her. 
Strikk boblemønster rundt til arbeidet 
måler ca (32) 37 (43) 47 cm, målt fra 
skulder, eller til 3 cm før ønsket lengde, 
slutt med 1. eller 9. omgang i 
mønsteret. 
Skift til rundpinne nr 5. 
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 
vrang. 
Fell løst av i vrangbord. 
 
Ermer: 
Sett ermemaskene inn på 
strømpepinne nr 5½, og legg opp (9) 5 
(9) 5 nye masker på undersiden = (32) 
36 (40) 44 masker. 
Sett et merke rundt den midterste av 
de nye maskene, omgangen begynner 
her. 
Strikk boblemønster rundt til erme 
måler (22) 27 (31) 35 cm, eller til 3 cm 
før ønsket lengde, slutt med 1. eller 9. 
omgang i mønsteret, samtidig som 
det strikkes 2 rett sammen omgangen 
rundt = (16) 18 (20) 22 masker. 
Skift til strømpepinne nr 5. 
Strikk 3 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 
vrang. 
Fell løst av i vrangbord. 
Strikk det andre erme på samme måte. 
 

Montering:  

Sy sammen under ermene. 

Poncho med små knuter 
Oppskrift: Anita Brathetland 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år   
 
Plaggets mål: 
Hel lengde midt foran: (43) 47 (51) cm 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
MERINOULL (100 % merinoull, 50 

gram = ca 105 meter) 

 
Garnalternativ: 
PEER GYNT, SMART, ALPAKKA, 
DUO, MANDARIN MEDI, SPØT 
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk 
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk 
kan endres 

 
Garnmengde: 
Høst 3062: (300) 350 (400) gram 
Lys blå 6011: 50 gram alle størrelser 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og 
3½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3½ = 
10 cm 
 
1 rille: 
1 omgang rett, 1 omgang vrang. 
 
 
Begynn nederst på ponchoen. 
Legg opp (292) 316 (340) masker med 
høst på rundpinne nr 3. 
Strikk 5 riller rundt. 
Skift til rundpinne nr 3½. 
Sett et merke rundt 1 maske midt foran 
og midt bak med (145) 157 (169) 
masker mellom merkemaskene. 
Merkemaskene strikkes hele tiden i 
glattstrikk, og er ikke med i diagram. 
Strikk 4 omganger diagram rundt, 
begynn på ny ved hvert merke. 
Fell ved hvert merke midt foran og midt 
bak slik: 

Strikk til 1 maske før merke, ta 2 
masker løs av som om de skulle 
strikkes 2 rett sammen, 1 rett, trekk de 
løse maskene over = 4 masker felt. 
Gjenta fellingene annenhver omgang 
til det gjenstår (100) 104 (108) masker, 
og arbeidet måler ca (43) 47 (51) cm, 
målt midt foran. 
OBS! Pass på at knutene kommer 
over hverandre som i diagrammet, og 
at mønsteret er likt på hver side av 
merkemaskene. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og fell 
merkemasken midt foran. 
La maskene være på pinnen til hette. 
 
Kantmaske strikkes hele tiden rett 
 
Hette: 
= (99) 103 (107) masker. 
Sett et merke rundt den midterste 
masken midt bak. 
Les hele neste avsnitt før det strikkes 
videre. 
Fortsett med diagram innenfor 6 
kantmasker i hver side, samtidig som 
det økes 1 maske på hver side av 
merke hver 4. pinne 7 ganger, deretter 
annenhver pinne (4) 5 (6) ganger = 
(121) 127 (133) masker. 
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OBS! Pass på at diagrammet kommer 
over hverandre som før, og de nye 
maskene strikkes med i diagram. 
Strikk til hetten måler ca (22) 26 (30) 
cm. 
Fell 1 maske på hver side av merke 
annenhver pinne i alt 6 ganger = (109) 
115 (121) masker. 
Fell merkemasken og del hettens 
masker på 2 pinner. 
Legg rettside mot rettside, og strikk 1 
maske fra hver pinne sammen, 
samtidig som det felles av. 
 
 
 

Raglangenser med strukturmønster og 
kanin 
Oppskrift: Anita Brathetland 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (68) 72 (75) 80 (83) 88 cm 
Hel lengde: ca (38) 42 (46) 50 (52) 54 
cm 
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35) 40 
cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50 
gram = ca 110 meter) 
Til brodering: 
TYNN LINE (53 % bomull, 33 % 
viskose, 14 % lin, 50 gram = ca 220 
meter) 
 
Garnalternativ: 
PEER GYNT, SMART, DUO, 
MANDARIN MEDI, MERINOULL, 
SPØT 
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk 
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk 
kan endres 

 
Garnmengde: 
ALPAKKA 
Pudder rosa 3511: (250) 300 (350) 400 
(450) 500 gram 
TYNN LINE 
Svart 1099: 50 gram eller rest 
 
Tilbehør: 
Evt. 2 stk Safety eyes 6 mm 
 

Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og 
3½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
24 masker mønster på pinne nr 3½ = 
10 cm 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (164) 172 (180) 192 (200) 
212 masker på rundpinne nr 3, og 
strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord 
rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 3½. 
Sett et merke rundt 1 maske i hver side 
med (83) 87 (91) 95 (99) 107 masker 
til forstykke og (79) 83 (87) 95 (99) 103 
masker til bakstykke. 
Strikk diagram til arbeidet måler ca 
(24) 27 (29) 32 (33) 34 cm. 
Slutt med 5. omgang i diagrammet, 
samtidig som det felles 7 masker i 
hver side til ermehull (= merke + 3 
masker på hver side av merkene).  
Legg arbeidet til side og strikk ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (34) 38 (40) 42 (44) 46 
masker på strømpepinne nr 3, og strikk 
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord rundt 1 
rett, 1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 3½. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og juster 
masketallet til (36) 40 (40) 44 (44) 48 
masker. 
Sett et merke rundt første maske. 
Strikk diagram til ermet måler 5 cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningene hver (1½) 2. (2.) 2. 
(2.) 2½. cm til i alt (56) 60 (64) 68 (72) 
76 masker. 
Strikk til ermet måler (23) 26 (29) 32 
(35) 40 cm, eller ønsket lengde. 
Slutt med samme omgang som på for- 
og bakstykke, og fell 7 masker midt 
under erme (= merke + 3 masker på 
hver side). 
Legg arbeidet til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på for- og bakstykke = 
(248) 264 (280) 300 (316) 336 masker.  
Strikk 1 omgang diagram, samtidig 
som det strikkes 2 rett sammen i hver 
sammenføyning = (244) 260 (276) 296 
(312) 332 masker. 

Sett et merke rundt denne masken = 4 
merker, som hele tiden strikkes i 
glattstrikk. 
Fortsett med diagram og fell til raglan 
ved hvert merke slik: 
Strikk til 1 maske før merke, ta 2 
masker rett løs av som om de skulle 
strikkes 2 rett sammen, 1 rett, trekk de 
løse maskene over = 8 masker felt. 
Gjenta fellingene annenhver omgang i 
alt (11) 13 (13) 15 (17) 17 ganger = 
(156) 156 (172) 176 (176) 196 masker. 
Sett de midterste (11) 11 (13) 13 (13) 
15 maskene på en hjelpepinne til hals. 
Klipp av tråden og begynn på ny i 
halsen. 
Strikk diagram frem og tilbake og fell 
videre 2 masker i begynnelsen av hver 
pinne, samtidig som raglanfellingene 
fortsetter som før der det er mulig 
ytterligere (8) 8 (9) 9 (9) 10 ganger, og 
det er felt i alt (19) 21 (22) 24 (26) 27 
ganger over bakstykkets masker. 
OBS! Pass på at raglanfellingen 
kommer på rettsiden. 
La de resterende maskene være på 
pinne til hals. 
Montering: 
Sy sammen under ermene. 
 
Halskant: 
Ta med maskene fra hjelpepinner og 
strikk opp masker langs halsen på 
rundpinne nr 3. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og reguler 
masketallet til (92) 96 (100) 104 (108) 
112 masker. 
Strikk 6 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 
vrang. 
Fell av i vrangbord. 
Brett halskanten dobbel mot 
vrangsiden, og sy til med løse sting. 
Sy en strek med svart rundt genseren 
og kaninansikt på forstykket med 
attersting.  
Fest øyene, eller lag små øyne med 
franske knuter. 
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Heklet anorakk 
Oppskrift: Charlotte Johansen 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) år  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: Ca (59) 63 (67) 72 (76) cm 
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) cm, 
eller ønsket lengde 
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35) cm, 
eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt heklefasthet.  

 
Garn: 
MINI ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50 

gram = ca 150 meter) 

 
Garnalternativ: 
SISU, MANDARIN PETIT, ALPAKKA 
SILKE, TYNN MERINOULL, BABYULL 
LANETT 
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk 
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk 
kan endres 

 
Garnmengde: 
Mørk blåmelert 6572: (350) 350 (400) 
450 (500) gram 
 
Tilbehør: 
2 knapper 
 
Veiledende heklenål: 
Heklenål nr 3½ 
 
Heklefasthet: 
19 hst med heklenål nr 3½ = 10 cm 
 
1. hst = 2 lm 
1. fm = 1 lm 
 
2 hst sammen: 
Hekle 1 hst, men stopp når det er 2 
løkker på nålen, hekle 1 hst i neste m, 
men stopp når det er 3 løkker på nålen, 
ta et kast, og trekk gjennom alle 3 
løkkene samtidig. 
 
Linkede dobbelt staver (l-dst): 
Hekle 3 lm, stikk nålen ned i 2. lm fra 
nålen, trekk opp en løkke, stikk nålen 
ned i 3. lm fra nålen, trekk opp en 
løkke, stikk nålen ned i neste maske på 
arbeidet og trekk opp løkken = 4 løkker 
på nålen. *Kast på nålen, trekk 
gjennom 2 løkker, kast på nålen, trekk 

gjennom de 2 neste løkkene, kast på 
nålen og trekk gjennom de siste 2 
løkkene.  
Neste maske hekles slik: Trekk opp en 
løkke i hver av de 2 tverrtrådene på 
1./foregående dbst, og i neste maske = 
4 løkker på nålen*, gjenta fra *-* 
omgangen rundt, ta sammen med 1 
kjm.    
 
Genseren hekles ved å først hekle 
bærestykke, deretter hette og 
knappestolpe. Videre hekles 
bakstykke og forstykke hver for seg. Til 
slutt hekles ermer. 
 
Legg opp (63) 63 (75) 75 (75) lm med 
heklenål nr 3½.  
Begynn i 2. lm fra nålen og hekle 1 hst 
i hver lm raden ut = (62) 62 (74) 74 (74) 
hst. 
Sett et merke rundt 4 hst = 4 
merkemasker for økning til raglan slik: 
Sett et merke rundt den (10.) 10. (12.) 
12. (12.) og (22.) 22. (26.) 26. (26.) 
masken inn fra hver side = (18) 18 (22) 
22 (22) masker mellom merkene på 
bakstykke og (11) 11 (13) 13 (13) 
masker til ermer. 
1. rad: Hekle hst, samtidig som det 
økes 2 hst på hver side av 
merkemaskene ved å hekle 3 hst i 1 
hst = 16 masker økt.  
2. rad: Hekle 1 hst i hver hst raden ut 
= (78) 78 (90) 90 (90) hst.    
Gjenta 1. – 2. rad til det er økt i alt (8) 
9 (9) 10 (11) ganger = (190) 206 (218) 
234 (250) hst, slutt med 2. rad. 
Hekle 2 rader uten økning. 
Øk 1 hst på hver side av 
merkemaskene ved å hekle 2 hst i 1 
hst = (198) 214 (226) 242 (258) hst, 
slutt med 1 rad hst = vrangsiden. 
 
Hette: 
Begynn midt foran og hekle 1 fm i hver 
lm langs halsen = (62) 62 (74) 74 (74) 
fm. 
Øk på neste rad slik: 
Hekle *(6) 6 (7) 7 (7) hst, øk ved å 
hekle 2 hst i neste maske*, gjenta fra 
*-*, slutt med (6) 6 (10) 10 (10) hst = 
(70) 70 (82) 82 (82) hst. 
(4) 10 år: 
Hekle 1 rad hst uten økning og øk på 
neste rad slik: 
Hekle *(7) 8 hst, øk ved å hekle 2 hst i 
neste maske*, gjenta fra *-*, slutt med 
(6) 10 hst = (78) 90 hst. 
Alle størrelser: 
= (70) 78 (82) 82 (90) hst. 
Hekle hst til hetten måler (26) 28 (32) 
34 (36) cm, eller til ønsket lengde. 

Legg rettside mot rettside = (35) 39 
(41) 41 (45) hst til hver del.  
Hekle litt løst 1 fm fra hver del sammen 
raden ut. 
 
Kant langs bærestykke og hette: 
Begynn fra rettsiden nederst på høyre 
side av bærestykke. Hekle 3 fm langs 
2 rader med hst hele raden ut, vend, 
hekle 1 fm i hver fm raden ut. 
Hekle 1 rad l-dst. Hekle 1 rad fm, 
samtidig som det lages 2 knapphull 
jevnt fordelt langs høyre forkant 
jente/venstre forkant gutt slik: Hekle 2 
lm, hopp over 2 masker. Det øverste 
knapphullet i halskanten.  
Slutt med 1 rad kjm. 
Klipp av tråden og fest den godt. 
 
Bærestykke: 
Del arbeidet med (27) 29 (31) 33 (35) 
masker til hvert forstykke, (54) 58 (62) 
66 (70) masker til bakstykke, og (45) 
49 (51) 55 (59) masker til hvert erme. 
Hekle hver del ferdig for seg. 
 
Bakstykke: 
Hekle hst frem og tilbake, samtidig 
som det økes på 1. rad slik: 
Hekle 1 lm og 1 hst i merkemaske, 2 
hst i neste maske, hekle (50) 54 (58) 
62 (66) hst, slutt med 2 hst i neste 
maske og 1 hst i merkemasken = (56) 
60 (64) 68 (72) hst. 
Hekle hst frem og tilbake til arbeidet 
måler (35) 39 (43) 47 (51) cm, målt fra 
skulder, eller 1 cm før ønsket lengde. 
 
Forstykke: 
Begynn fra rettsiden i ermesiden på 
høyre forstykke.  
Hekle 1 lm og 1 hst i merkemasken, 
hekle 2 hst i neste maske, hekle videre 
1 hst i hver maske til splittkanten.  
Legg knapphullskanten over 
knappekanten og hekle 4 hst jevnt 
fordelt gjennom begge lag, hekle hst til 
det gjenstår 1 maske, slutt med 2 hst i 
neste maske og 1 hst i merkemasken 
= (56) 60 (64) 68 (72) hst. 
Hekle til samme lengde og likt som 
bakstykke. 
 
Venstre erme: 
Begynn fra rettsiden, i merkemasken 
der forstykke sluttet, og slutt i 
maskemaske der bakstykke begynner 
slik: 
Hekle 1 lm og 1 hst i merkemasken, 
hekle (44) 48 (50) 54 (58) hst, slutt 
med 1 hst i merkemasken = (46) 50 
(52) 56 (60) hst. 
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Hekle (2) 3 (4) 5 (6) rader frem og 
tilbake. 
Fell 1 hst i hver side ved å hekle 2 hst 
sammen innenfor 1 hst. 
Gjenta fellingene hver (4) 5. (6.) 7. (8.) 
rad i alt 3 ganger = (40) 44 (46) 50 (54) 
hst. 
Hekle hst til erme måler (22) 25 (28) 31 
(34) cm, eller 1 cm før ønsket lengde. 
 
Høyre erme: 
Hekle som venstre, men begynn i 
samme maske som bakstykke sluttet. 
 
Lomme: 
Legg opp (41) 45 (49) 53 (57) lm. 
Begynn i 2. lm fra nålen og hekle 1 hst 
i hver lm raden ut = (40) 44 (48) 52 (56) 
hst. 
Hekle (4) 5 (6) 6 (7) rader hst.  
Fell på neste rad ved å hekle 2 hst 
sammen innenfor 1 maske i hver side 
= (38) 42 (46) 50 (54) hst. 
Gjenta fellingene hver (6.) 7. (8.) 8. (9.) 
rad i alt 3 ganger = (34) 38 (42) 46 (50) 
hst. 
Hekle (6) 7 (8) 8 (9) rader hst. 
Hekle 1 rad fm, fortsett ned langs siden 
slik: 
Hekle 1 rad l-dst, 2 rader hst, vend 
med 1 lm, hekle 1 rad fm og 1 rad kjm.      
Begynn fra rettsiden og hekle på 
samme måte langs den andre siden. 
 
Montering: 
Sy sammen i sidene og under ermene 
i ett kant i kant. 
Kant nede på for- og bakstykke: 
Oppleggskant på lommen hekles 
sammen med forstykke slik: 
Begynn i siden fra rettsiden, hekle 6 
hst, legg lommens oppleggskant med 
rettsiden ut, hekle gjennom begge lag 
slik: 3 hst langs lommekant, 1 hst i hver 
maske langs lommen = (38) 42 (46) 50 
(52) hst, + 3 hst langs lommekant, 
hekle videre hst omgangen rundt, ta 
sammen med 1 kjm.    
Hekle deretter 1 omgang l-dts, 1 
omgang fm, 1 omgang fm i bakre 
maskeledd, 1 omgang l-dst. 
Brett kanten dobbel mot vrangsiden og 
sy pent til med skjulte sting. 
Sy avfellingskant på lommen pent til på 
forstykke med skjulte sting. 
Ermekanter: 
Begynn i sømmen midt under erme, 
hekle 1 omgang l-dst, 1 omgang fm, 1 
omgang fm i bakre maskeledd, 1 
omgang l-dst. 
Brett kanten dobbel mot vrangsiden og 
sy pent til med skjulte sting. 
 

Glattstrikket jakke med riller på ermene 
Oppskrift: Åsa Christiansen 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (66) 70 (74) 78 (82) 88 cm 
Hel lengde: ca (36) 39 (44) 48 (50) 53 
cm 
Ermelengde: (28) 31 (34) 37 (40) 45 
cm med oppbrett, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
KOS (62 % baby alpakka, 9 % ull, 29 
% nylon, 50 gram = ca 150 meter) 
 
Garnmengde: 
Brunmelert 2640: (250) 300 (350) 400 
(500) 550 gram 
 
Tilbehør: 
(6) 6 (6) 6 (7) 7 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne nr 7 og 9 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
10 masker glattstrikk på pinne nr 9 = 
10 cm 
 
Riller: 
Strikk 2 pinner rett frem og tilbake 
 
Hele jakken strikkes i dobbelt garn 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (63) 67 (71) 73 (77) 83 
masker med dobbel tråd på pinne nr 9 
og strikk 3 pinner vrangbord frem og 
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden) 1 
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, 
gjenta fra *-* pinnen ut, slutt med 1 
kantmaske. 
De 3 første og 3 siste maskene 
strikkes vrangbord hele tiden. 
Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig 
som det det økes (6) 6 (6) 8 (8) 8 
masker jevnt fordelt = (69) 73 (77) 81 
(85) 91 masker.  
NB! Ikke øk over forkantene. 

Sett et merke i hver side med (18) 19 
(20) 21 (22) 24 masker til hvert 
forstykke og (33) 35 (37) 39 (41) 43 
masker til bakstykke. 
Strikk glattstrikk innenfor 
forkantmaskene i hver side til arbeidet 
måler ca (24) 26 (30) 33 (34) 36 cm. 
Fell 4 masker i hver side til ermehull (= 
2 masker på hver side av merkene). 
Legg arbeidet til side og strikk ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (26) 28 (30) 32 (32) 34 
masker på rundpinne nr 9 og strikk 
riller frem og tilbake til arbeidet måler 
(28) 31 (34) 37 (40) 45 cm, eller ønsket 
lengde. 
Fell de 2 første og 2 siste maskene til 
ermehull. 
Legg arbeidet til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på for- og bakstykke = 
(105) 113 (121) 129 (133) 143 masker. 
Pass på at ermene fortsatt strikkes i 
rillestrikk. 
Sett et merke i hver sammenføyning. 
Fortsett med glattstrikk innenfor 
forkantmaskene på for- og bakstykke 
og riller på ermene, og fell til raglan ved 
hvert merke slik: Strikk til 2 masker før 
merke, 2 vridd rett sammen, 2 rett 
sammen = 8 masker felt. 
Gjenta raglanfellingene annenhver 
pinne i alt (6) 7 (8) 9 (9) 10 ganger = 
(57) 57 (57) 57 (61) 63 masker. 
Fortsett med raglanfellinger som før 2 
ganger til, samtidig som det strikkes 
på rettsiden 2 rett sammen etter 
forkantmaskene og 2 vridd rett før 
forkantmaskene. 
Fell forkantmaskene, og la de 
resterende maskene være på pinnen til 
hette. 
 
Hette: 
= (31) 31 (31) 31 (35) 37 masker.  
Sett et merke rundt den midterste 
masken. 
Fortsett med glattstrikk, samtidig som 
det økes 1 maske på hver side av 
merke hver 3. cm i alt (4) 4 (5) 5 (5) 5 
ganger = (39) 39 (41) 41 (45) 47 
masker. 
Strikk til hetten måler (23) 24 (25) 26 
(27) 28 cm. 
Fell midtmasken. 
Sett hettens masker på 2 pinner. Legg 
vrangside mot vrangside, og strikk 1 
maske fra hver pinne rett sammen, 
samtidig som det felles av. 
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Montering:  
Sy sammen ermene kant i kant og sy 
sammen under ermene. 
Hettekant: 
Strikk opp ca 1 maske i hver 
maske/pinne, men hopp over hver 4. 
maske/pinne på rundpinne nr 7, ca 
(57) 61 (65) 69 (73) 77 masker. 
Masketallet må være delelig med 2+1. 
Strikk 5 pinner vrangbord frem og 
tilbake slik: (1. pinne = vrangsiden) 1 
kantmaske, 1 vrang, *1 rett, 1 vrang*, 
gjenta fra *-* pinnen ut, slutt med 1 
kantmaske. 
Fell av i vrangbord. 
Forkant: 
Strikk opp ca 1 maske i hver 
maske/pinne, men hopp over hver 4. 
maske/pinne langs høyre forkant gutt/ 
venstre forkant jente på rundpinne nr 
7, ca (45) 49 (55) 59 (61) 65 masker. 
Masketallet må være delelig med 2+1. 
Strikk 5 pinner vrangbord som på 
hettekanten. 
Fell av i vrangbord. 
Strikk på samme måte på den andre 
forkanten, men med (6) 6 (6) 6 (7) 7 
knapphull jevnt fordelt. 
Det øverste og nederste ca 2 cm fra 
kanten. 
Knapphull: Strikk 2 rett/vrang sammen, 
1 kast. 
Sy i knapper. 
 
 

Heklet kimono 
Design: Charlotte Johansen 
 
Størrelse: 
(4) 6 (8) 10 (12) år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: Ca (68) 72 (76) 80 (86) cm 
Hel lengde: Ca (41) 45 (49) 55 (57) cm 
Ermelengde: Ca (19) 23 (26) 30 (34) 
cm 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
TYNN SILK MOHAIR (57 % mohair, 28 
% silke, 15 % ull, 25 gram = ca 212 
meter) 
 
Garnmengde: 
Gulgrønn 2024: (100) 100 (125) 125 
(150) gram 
 
Veiledende heklenål: 
Heklenål nr 3½ 
Heklenål nr 2½ til belte 
 
Heklefasthet: 
20 st og 11 rader med heklenål nr 3½ 
= 10x10 cm 
 
1. st = 2 lm 
 
 
Bakstykke: 
Legg opp (70) 74 (78) 82 (88) lm med 
heklenål nr 3½. 
Hekle 1 st i 4. lm fra nålen og i hver av 
de neste lm = (68) 72 (76) 80 (86) st. 
Hekle mønster slik: 
1. rad: *Hopp over 1 st, hekle 1 st, 
kryss ved å hekle 1 st i forrige st*, 
gjenta fra *-*, slutt med 1 st.  
2. rad: Hekle 1 st i hver st raden ut. 
Gjenta 1. – 2. rad til i alt (25) 27 (31) 35 
(37) rader, siste rad er 2. rad i 
mønsteret. Klipp av tråden og vend 
arbeidet. 
Legg opp (30) 36 (42) 48 (54) lm til 
erme, hekle 1. rad i mønsteret over 
bakstykkets masker og slutt med (32) 
38 (44) 50 (56) lm til det andre erme, 
vend.  
Hekle 1 st i 4. lm fra nålen og hekle 2. 
rad i mønsteret = (128) 144 (160) 176 
(194) st.   

Gjenta 1. – 2. rad over alle st til det er 
heklet i alt (15) 17 (17) 19 (19) rader 
over ermemaskene.  
Hekle videre (18) 19 (19) 21 (21) rader 
mønster over de ytterste (56) 64 (72) 
80 (88) st til erme/forstykke.  
Høyre side: 
Hekle (25) 27 (31) 35 (37) rader 
mønster over de første (26) 28 (30) 32 
(34) maskene til forstykke. 
Erme og forstykke venstre side: 
Begynn fra rettsiden, men hopp over 
(16) 16 (16) 16 (18) masker til nakke, 
og hekle 1 kjm, 2 lm og hekle som 
høyre forstykke.  
 
Montering:  
Legg for- og bakstykke rettside mot 
rettside, og sy sammen i sidene og 
under ermene pent til med skjulte sting 
kant i kant. 
Ermekant: 
Begynn ved sammensying nederst på 
erme og hekle linkede dblst slik: 
Hekle 3 lm, stikk nålen ned i 2. lm fra 
nålen, trekk opp en løkke, stikk nålen 
ned i 3. lm fra nålen, trekk opp en 
løkke, stikk nålen ned i neste maske på 
erme og trekk opp løkken = 4 løkker på 
nålen. *Kast på nålen, trekk gjennom 2 
løkker, kast på nålen, trekk gjennom 
de 2 neste løkkene, kast på nålen og 
trekk gjennom de siste 2 løkkene.  
Neste maske hekles slik: Trekk opp en 
løkke i hver av de 2 tverrtrådene på 
1./foregående dbst, og i neste maske 
på erme = 4 løkker på nålen*, gjenta 
fra *-* omgangen rundt, ta sammen 
med 1 kjm.    
Hekle 1 omgang til på samme måte. 
Sy sammen de 2 hullene mellom første 
og siste linkede dblst på rettsiden.  
Kant rundt kimonoen: 
Begynn midt bak i nakken.  
Hekle 2 omganger linkede dblst som 
på ermene, men i hvert hjørne mellom 
forstykke og forkant, hekles det 5 
linkede dblst i 1 maske.  
Sy sammen de 2 hullene mellom første 
og siste linkende dblst på vrangsiden. 
Belte: 
Legg opp (200) 215 (230) 245 (260) lm 
med heklenål nr 3½. 
Skift til heklenål nr 2½.  
Hekle 2 fm i 2. lm fra nålen og i hver av 
de neste lm, slutt med 6 fm i siste lm. 
Fortsett videre rundt ved å hekle 1 fm i 
hver lm langs den andre siden, slutt 
med 3 fm i siste lm og hekle sammen 
med 1 kjm. 
Hekle til slutt 1 omgang linkende 
dblst, men med 5 linkede dblst i hvert 
hjørne og ta sammen med 1 kjm. 
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Genser med raglanfelling 
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland  
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (69) 74 (78) 83 (86) 90 cm 
Hel lengde: (36) 40 (44) 48 (52) 53 cm 
Ermelengde: (25) 29 (32) 35 (38) 39 
cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
KOS (62 % baby alpakka, 9 % ull, 29 
% nylon, 50 gram = ca 150 meter) 
 

Garnmengde: 
Grønnmelert 7270: (150) 150 (200) 
200 (250) 250 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 5 og 
5½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
16 masker glattstrikk på pinne nr 5½ = 
10 cm 
 
TIPS: 
Ved trådskifte, skift tråd i sidene 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (110) 118 (124) 132 (138) 
144 masker på rundpinne nr 5.  
Sett et merke i hver side med (55) 59 
(62) 66 (69) 72 masker til hver del. 
Strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord 
rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 5½, og strikk 
glattstrikk til arbeidet måler (23) 26 (29) 
32 (35) 35 cm.  
Fell 8 masker i hver side til ermehull (= 
4 masker på hver side av merkene). 
Legg arbeidet til side og strikk ermer. 
 
Ermer: 
Legg opp (28) 30 (30) 32 (32) 34 
masker på strømpepinne nr 5 og strikk 
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord rundt 1 
vrang, 1 rett. Sett et merke rundt første 
og siste maske. 
Skift til strømpepinne nr 5½. 

Strikk glattstrikk, samtidig som det 
økes 1 maske på hver side av merke 
når erme måler (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm. 
Gjenta økningene hver 4½. cm til i alt 
(38) 40 (42) 44 (46) 48 masker. 
Strikk til erme måler (25) 29 (32) 35 
(38) 39 cm, eller ønsket lengde.  
Fell 8 masker midt under erme.  
Legg arbeidet til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Strikk ermene inn på for- og bakstykke 
på rundpinne nr 5½, samtidig som det 
strikkes 2 rett sammen i hver 
sammenføyning til 4 merkemasker = 
(150) 162 (172) 184 (194) 204 masker. 
Sett et merke rundt de 4 
merkemaskene.   
Strikk glattstrikk, samtidig som det 
felles til raglan ved å strikke 2 rett 
sammen før hver merkemaske, og 2 
vridd rett sammen etter hver 
merkemaske = 8 masker felt. 
Gjenta fellingene annenhver omgang i 
alt (12) 13 (14) 15 (16) 17 ganger = (54) 
58 (60) 64 (66) 68 masker.  
Skift til strømpepinne nr 5 og strikk 3 cm 
vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Fell av i vrangbord.  
 
Montering: 
Sy sammen under ermene. 
 
 

Glattstrikket bukse med striper 
Oppskrift: Åsa Christiansen 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år   
 
Plaggets mål: 
Livvidde: (56) 59 (62) 65 (68) 71 cm 
Stussvidde: (62) 65 (70) 73 (77) 80 cm 
Benlengde: (34) 42 (50) 58 (65) 70 cm, 
eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
TYNN MERINOULL (100 % merinoull, 

50 gram = ca 175 meter) 

MINI ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50 

gram = ca 150 meter) 

 
Garnmengde: 
TYNN MERINOULL 
Svart 1099: (100) 100 (150) 150 (150) 
200 gram 
MINI ALPAKKA  
Støvet lys blå 7521: (100) 100 (100) 
150 (150) 150 gram 
 
Tilbehør: 
2 cm bred elastikk i passe lengde 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 2½ og 
3 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 
10 cm 
 
Stripemønster: 
Strikk 2 omganger støvet lys blå, 2 
omganger svart 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (152) 160 (168) 176 (184) 
192 masker med svart på rundpinne nr 
2½ og strikk 2 cm glattstrikk, og 1 
omgang vrang til brettekant. 
Alle mål tas herfra. 
Skift til rundpinne nr 3 og strikk 2 cm 
glattstrikk. 
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Sett et merke i hver side med (76) 80 
(84) 88 (92) 96 masker mellom 
merkene. 
Sett et merke midt foran og midt bak. 
Strikk buksen høyere bak slik: Strikk til 
(9) 10 (10) 11 (11) 12 masker etter 
merke midt bak, vend, 1 kast, strikk 
(18) 20 (20) 22 (22) 24 masker, vend, 
1 kast. 
Fortsett på samme måte, men med (9) 
9 (9) 10 (10) 10 masker mer for hver 
vending i alt 4 ganger i hver side, 
samtidig som kastene strikkes 
sammen med neste maske for å unngå 
hull. 
Strikk stripemønster rundt, samtidig 
som det økes 1 maske på hver side av 
sidemerkene annenhver omgang i alt 
(4) 4 (5) 5 (6) 6 ganger i hver side = 
(168) 176 (188) 196 (208) 216 masker.  
Strikk til arbeidet måler (20) 20 (21) 22 
(23) 24 cm, målt midt foran. 
Fell de midterste 16 maskene på for- 
og bakstykke (= 8 masker på hver side 
av midtmerkene) og strikk hvert ben for 
seg. 
 
Ben: 
= (68) 72 (78) 82 (88) 92 masker. 
Sett maskene på strømpepinne nr 3. 
Fortsett med stripemønster rundt og 
fell 2 masker på innsiden av benet ca 
hver (3.) 3½. (3½.) 4½. (4½.) 4½. cm i 
alt (9) 10 (11) 11 (12) 13 ganger = (50) 
52 (56) 60 (64) 66 masker. 
Strikk videre uten felling til benet måler 
ca (33) 41 (49) 57 (64) 69 cm, eller 1 
cm før ønsket lengde. 
Skift til svart og strikk 3 omganger 
glattstrikk, 1 omgang vrang til 
brettekant. Skift til strømpepinne nr 
2½, og strikk 2 cm glattstrikk. 
Fell løst av. 
Strikk det andre benet på samme 
måte. 
 
Montering: 
Brett belegg mot vrangsiden, og sy til 
med løse sting. 
Trekk elastikk i løpegangen i livet. 
Sy sammen i skrittet. 
 

Raglangenser med strukturmønster og 
luftballong 
Oppskrift: Anita Brathetland 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år   
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (68) 72 (75) 80 (83) 88 cm 
Hel lengde: ca (38) 42 (46) 50 (52) 54 
cm 
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35) 40 
cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
DUO (55 % merinoull, 45 % bomull, 50 

gram = ca 124 meter) 

Til brodering: 

TYNN LINE (53 % bomull, 33 % 
viskose, 14 % lin, 50 gram = ca 220 
meter) 
 
Garnalternativ: 
ALPAKKA, SMART, PEER GYNT, 
MANDARIN MEDI, MERINOULL, 
SPØT 
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk 
løpelengde, og vær obs på at plaggets uttrykk 
kan endres 

 
Garnmengde: 
DUO 
Karri 2336: (250) 300 (350) 400 (450) 
500 gram 
TYNN LINE 
Svart 1099: 50 gram eller rest 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og 
3½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
24 masker mønster på pinne nr 3½ = 
10 cm 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (164) 172 (180) 192 (200) 
212 masker på rundpinne nr 3 og strikk 
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord rundt 1 
rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 3½. 

Sett et merke rundt 1 maske i hver side 
med (83) 87 (91) 95 (99) 107 masker 
til forstykke og (79) 83 (87) 95 (99) 103 
masker til bakstykke. 
Strikk diagram til arbeidet måler (24) 
27 (29) 32 (33) 34 cm. 
Slutt med 5. omgang i diagrammet, 
samtidig som det felles 7 masker i 
hver side til ermehull (= merke + 3 
masker på hver side av merkene).  
Legg arbeidet til side og strikk ermer. 
Ermer: 
Legg opp (34) 38 (40) 42 (44) 46 
masker på strømpepinne nr 3, og strikk 
(3) 3 (3) 4 (4) 4 cm vrangbord rundt 1 
rett, 1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 3½. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og juster 
masketallet til (36) 40 (40) 44 (44) 48 
masker. 
Sett et merke rundt første maske. 
Strikk diagram til ermet måler 5 cm. 
Øk 1 maske på hver side av merke. 
Gjenta økningene hver (1½) 2. (2.) 2. 
(2.) 2½. cm til i alt (56) 60 (64) 68 (72) 
76 masker. 
Strikk til ermet måler (23) 26 (29) 32 
(35) 40 cm, eller ønsket lengde. 
Slutt med samme omgang som på for- 
og bakstykke, og fell 7 masker midt 
under erme (= merke + 3 masker på 
hver side). 
Legg arbeidet til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på for- og bakstykke = 
(248) 264 (280) 300 (316) 336 masker. 
Strikk 1 omgang diagram, samtidig 
som det strikkes 2 rett sammen i hver 
sammenføyning = (244) 260 (276) 296 
(312) 332 masker. 
Sett et merke rundt denne masken = 4 
merker, som hele tiden strikkes i 
glattstrikk. 
Fortsett med diagram og fell til raglan 
ved hvert merke slik: 
Strikk til 1 maske før merke, ta 2 
masker rett løs av som om de skulle 
strikkes 2 rett sammen, 1 rett, trekk de 
løse maskene over = 8 masker felt. 
Gjenta fellingene annenhver omgang i 
alt (11) 13 (13) 15 (17) 17 ganger = 
(156) 156 (172) 176 (176) 196 masker. 
Sett de midterste (11) 11 (13) 13 (13) 
15 maskene på en hjelpepinne til hals. 
Klipp av tråden og begynn på ny i 
halsen. 
Strikk diagram frem og tilbake og fell 
videre 2 masker i begynnelsen av hver 
pinne, samtidig som raglanfellingene 
fortsetter som før der det er mulig 
ytterligere (8) 8 (9) 9 (9) 10 ganger, og 
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det er felt i alt (19) 21 (22) 24 (26) 27 
ganger over bakstykkets masker. 
OBS! Pass på at raglanfellingen 
kommer på rettsiden. 
La de resterende maskene være på 
pinne til hals. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermene. 
 
Halskant: 
Ta med maskene fra hjelpepinner og 
strikk opp masker langs halsen på 
rundpinne nr 3. 
Strikk 1 omgang glattstrikk og reguler 
masketallet til (92) 96 (100) 104 (108) 
112 masker. 
Strikk 6 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 
vrang. 
Fell av i vrangbord. 
Brett halskanten dobbel mot 
vrangsiden, og sy til med løse sting. 
Sy en luftballong med svart på 
forstykket med atte 
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Glattstrikket genser med broderi 
Oppskrift: Åsa Christiansen 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (66) 69 (74) 78 (82) 88 cm 
Hel lengde: ca (37) 42 (46) 50 (53) 55 
cm 
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (36) 40 
cm, eller ønsket lengde 
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet etter 
oppgitt strikkefasthet.  

 
Garn: 
DUO (55 % merinoull, 45 % bomull, 50 

gram = ca 124 meter) 

Til brodering: 
TYNN LINE (53 % bomull, 33 % 
viskose, 14 % lin, 50 gram = ca 220 
meter) 
 
Garnmengde: 
DUO 
Pudderrosa 4032: (250) 300 (300) 350 
(400) 450 gram 
TYNN LINE 
Skifer 6080: 50 gram, alle størrelser 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinne nr 3 og 
3½ 
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne. 

 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3½ = 
10 cm 
 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp (162) 168 (180) 190 (200) 
216 masker på rundpinne nr 3 og strikk 
4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til rundpinne nr 3½, strikk 1 
omgang glattstrikk, samtidig som det 
felles (16) 16 (18) 18 (20) 22 masker 
jevnt fordelt = (146) 152 (162) 172 
(180) 194 masker. 
Sett et merke i hver side med (73) 76 
(81) 86 (90) 97 masker til hver del. 
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 
(24) 27 (30) 33 (36) 37 cm. 
Fell (8) 8 (8) 10 (10) 10 masker i hver 
side til ermehull (= (4) 4 (4) 5 (5) 5 
masker på hver side av merkene). 

Legg arbeidet til side og strikk ermer. 
Ermer: 
Legg opp (36) 38 (40) 42 (44) 46 
masker på strømpepinne nr 3 og strikk 
5 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang. 
Skift til strømpepinne nr 3½, strikk 1 
omgang glattstrikk, samtidig som det 
økes (12) 14 (18) 18 (20) 20 masker 
jevnt fordelt = (48) 52 (58) 60 (64) 66 
masker. 
Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 
(23) 26 (29) 32 (36) 40 cm, eller ønsket 
lengde. 
Fell (8) 8 (8) 10 (10) 10 masker midt 
under erme. 
Legg arbeidet til side og strikk et erme 
til på samme måte. 
 
Raglanfelling: 
Sett ermene inn på for- og bakstykke = 
(210) 224 (246) 252 (268) 286 masker. 
Sett et merke i hver sammenføyning. 
Omgangen begynner ved et merke på 
bakstykke. 
Strikk glattstrikk rundt og fell til raglan 
ved hvert merke ved å strikke 2 rett 
sammen etter hvert merke og 2 vridd 
rett samme før hvert merke = 8 masker 
felt. 
Gjenta raglanfellingene annenhver 
omgang i alt (14) 16 (18) 19 (20) 21 
ganger = (98) 96 (102) 100 (108) 118 
masker. 
Sett de midterste (17) 18 (21) 22 (24) 
25 maskene på forstykket på en 
hjelpepinne til hals. Strikk omgangen 
rundt. Klipp av tråden og begynn på ny 
ved hals. 
Pass på at raglanfellingene kommer på 
rettsiden. 
Strikk frem og tilbake, og fell til raglan 
4 ganger til der det er mulig, samtidig 
som det felles 3,2,2,2 masker i 
begynnelsen av hver pinne. 
 
Montering: 
Sy sammen under ermene. 
Halskant: 
Ta maskene fra hjelpepinne over på 
rundpinne nr 3, og strikk opp masker 
over de felte, ca (76) 78 (80) 82 (86) 96 
masker. Masketallet må være delelig 
med 2. 
Strikk 2 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 
vrang. 
Fell av i vrangbord. 
Broder blomster med TYNN LINE med 
attersting, se skisse. 
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