


Modell «Skaugum» 
strikket i Peer Gynt garn 

Oppskriften kan også benyttes til Variant garn. 

Oppskriften må ikke benyttes for andre garnmerker. 
Fargene kan man derimot velge etter ønske. 

Ord i «Skrå skrift» gjelder Danmark. 

Hvit kofte: 
Materiale: 	 str. 34/36 38/40 48/50 52/54 
Peer Gynt garn 
Hvitt nr. 17 	  gr. 	450 	550 	600 	650 
Mørk grått nr. 7 	  gr. 	300 	300 	300 	350 
Lys grått nr. 56 	  gr. 	100 	100 	100 	100 

Variant garn: 
Hvitt nr. 217 	  gr. 	400 	500 	550 	550 
Mørk grått nr. 7 	  gr. 	300 	300 	300 	300 
Lys grått nr. 56 	  gr. 	100 	100 	100 	150 

Veiledende pinnenr.: Rundpinne nr. 3, strømpe-
pinner nr. 3. 
Til vrangbordene «ribbortene»: Rundpinne 
nr. 21/2, strømpepinner nr. 21/2. 

STRIKKEFASTHET: 24 masker er 10 cm i glatt-
strikk. 
Vær ikke bundet av de veiledende pinnenum-
mer. Strikker De fastere enn den oppgitte strik-
kefasthet, bruk tykkere pinner. Strikker De lø-
sere, bruk tynnere pinner. 

MÅL: Overvidde (brystvidde): 	  90 cm 	100 cm 110 cm 120 cm 
Hel lengde: 	  63 cm 	65 cm 	68 cm 	70 cm 
Ermlengde, målt på undersiden- 	 48 cm 	50 cm 	52 cm 	54 cm 

Alle mål gjelder det ferdige arbeid (kroppsmål 
+ bevegelsesvidde). Disse mål er beregnet et-
ter oppgitt strikkefasthet. Legg opp «Slå op» 
og strikk etter den størrelsen som er nærmest 
denne overvidden. Lengden reguleres etter per-
sonlige mål. 

RYGG og FORSTYKKE, strikket på rundpinne: 
Legg opp «Slå op» med mørk grått på pinne 
nr. 21/2 	  200 m 	220 m 	230 m 	240 m 
og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake 2 cm. 
Strikk så et knapphull over 3m, 4m fra kanten, 
og strikk til vrangborden «ribborten» måler 
4 cm. Sett så de 10 første og 10 siste m på en 
hjelpetråd (= forkanter som strikkes til slutt). 
Skift til pinne nr. 3, strikk 1 omg. rett og øk «tag 
ud» jevnt fordelt til 	  217 m 	241 m 	265 m 	289 m 
(Forkantene regnes ikke med). Legg opp «Slå 
op» 3m ekstra ved omgangstråden og strikk dis 
se uten mønster (til å klippe opp i senere). De 3m 
midt foran kommer i tillegg. Strikk bord 1 
Deretter lus til arbeidet måler 	  38 cm 	40 cm 	43 cm 	45 cm 
Strikk bord 2. Denne måler ca. 25 cm. Arbeidet 
måler 	  63 cm 	65 cm 	68 cm 	70 cm 
Legg arbeidet til side. 

ERMER: Legg opp «Slå op» med mørk grått på 
pinne nr. 21/2 	  48 m 	52 m 	56 m 	56 m 
og strikk 1 rett, 1 vrang 6 cm. Skift til pinne 
nr. 3 og øk «tag ud» jevnt fordelt til 	 62 m 	66 m 	68 m 	70 m 
Strikk bord 1, deretter lus samtidig som det 
økes «tages ud» 2m på undersiden av ermet 
med ca. 	  2 cm 	21/2 cm 	2 cm 	2 cm 
imellom til det er 	  100 m 	104 m 	110 m 	116 m 
Når ermet måler ca 	  29 cm 	31 cm 	33 cm 	35 cm 
strikkes bord 3. (Pass på at midten på mønste-
ret kommer midt på ermet). Denne måler ca. 
19 cm på koften og 20 cm på jumper. Etter bor-
den strikkes 4 omg. mørk grått. Ermet måler 
ca. 	  48 cm 	50 cm 	52 cm 	54 cm 
Vend ermet og strikk 5 omg. glattstrikk til be-
legg. Feil av «Luk at». 

MONTERING: Damp arbeidet forsiktig på 
vrangsiden. Sy 4 maskinsømmer midt foran og 
for ermene. Pass på at mønsteret blir ens på 
begge sider av ermene foran og bak. Klipp opp 
mellom maskinsømmene. Mask eller sy sam- 
men 	  35 m 	40 m 	44 m 	49 m 
på hver skulder. Sy i ermene med attersting 
«stikkestina» oa kast til på vranasiden. Sy med 



	

st r. 34/36 I 38/40 	48/50 I 52/54 

FORKANTER: Ta opp på strømpepinner nr. 21/2 
de 10 maskene som ble satt av til forkanter. 
Legg opp «Slå op» 4 nye masker til belegg inn-
over mot koften. Strikk 1 rett, 1 vrang til forkan-
ten når opp til halsåpningen. Strikk i høyre side 
på damekoften, og venstre side på herrekoften 	7 	8 	8 	8 
knapphull over 3m. Det første er allerede strik- 
ket, og det siste i overgangen til halsåpningen, 
de andre med jevne mellomrom. Fell «Luk af» 
de 4 maskene som ble lagt opp «slået op» til 
belegg. Sett resten på en tråd. 

HALSKANT: Ta opp i halsen på pinne nr. 21/2 
med mørk grått 	  101 m 	105 m 	111 m 	115 m 
og strikk 1 rett, 1 vrang 3 cm (maskene fra for-
kanten er da medregnet). Fell «Luk» de 10 
ytterste maskene i hver side og strikk deretter 
1 rett, 1 vrang 3 cm. Fell av «Luk af» med rette 
og vrange masker. Brett «Buk» kanten dobbel 
innover og kast til på vrangsiden. Sy i knapper. 

Grå jumper 
Materiale: 
Peer Gynt 
Lys grått nr. 56 	  gr. 	300 	400 	450 	450 
Mørk grått nr. 7 	  gr. 	250 	300 	300 	300 
Hvitt nr. 17 	  gr. 	250 	300 	300 	300 

Variant garn: 
Lys grått nr. 56 	  gr. 	300 	350 	400 	400 
Mørk grått nr. 7 	  gr. 	250 	300 	300 	300 
Hvitt nr. 217 	  gr. 	250 	300 	300 	300 

Pinner, mål og strikkefasthet som kofte. 

RYGG og FORSTYKKE, strikket på rundpinne: 
Legg opp «Slå op» på pinne nr. 21/2 med mørk 
grått 	  170 m 	194 m 	218 m 	252 m 
og strikk 1 rett, 1 vrang 8 cm. Skift til pinne nr. 
3 og øk «tag ud» til 	  216m 	240m 	264m 	288 m 
jevnt fordelt. Sett et merke i hver side og strikk 
bord 1, deretter lus til arbeidet måler 	 37 cm 	39 cm 	42 cm 	44 cm 
Strikk bord 2, denne måler 26 cm. Når arbeidet 
måler 	  56 cm 	58 cm 	61 cm 	63 cm 
felles «lukkes» for halsåpning. Sett de  	20 	22 	24 	26 
midterste maskene på en tråd og strikk fram 
og tilbake. Fell «Luk» deretter på halssiden 3m 
1 gang, 2m 2ganger og 1m 2 ganger. Strikk til 
arbeidet måler 	  63 cm 	65 cm 	68 cm 	70 cm 
Skrå skuldrene ved å felle «lukke» fra ermsiden 12 m 	13 m 	15 m 	17 m 
2 ganger, og 	  11 m 	14 m 	15 m 	16 m 
1 gang. De 	  38 m 	40 m 	42 m 	44 m 
som er igjen i nakken settes på en tråd. 

ERMER: Opplegg som kofte. 

MONTERING: Damp arbeidet forsiktig på 
vrangsiden. Sy 4 maskinsømmer for ermene. 
Klipp opp mellom maskinsømmene. Sy sam-
men på skuldrene. Sy i ermene, med attersting 
«stikkesting», og sy belegget til på vrangsiden. 

HALSKANT: Ta opp i halsen på pinne nr. 21/2  
med mørk grått 	  100 m I 108 m 	112 m 	116 m 
og strikk 1 omg. glattstrikk, deretter 1 rett, 1 
vrang 6 cm. Fell av «Luk af» med rette og vran- 
ge masker. Legg kanten dobbel og sy til på 
vrangsiden. 
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