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Design: 
Birte Aartun
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Design: 
Inger Hove
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Sandnes Design
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SandnesDesign

0511

Peer Gynt kom på markedet i 1938 
og er Norges mest solgte sportsgarn.
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Solbjørg Langnes
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Design:

Anne-Kirsti Espenes

0511

2-8 år
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Liv Asplund
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Hilde Sandal
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1-6 år
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B. Nilsen 

0511

SSiissuu  eerr  eett  lleettttssttrriikkkkeett  oogg  bbeehhaaggeelliigg  uullllggaarrnn,,  ssoomm
eerr  ffoorrsstteerrkkeett  mmeedd  2200%%  nnyylloonn..  GGaarrnneett  kkaann  vvaasskkeess
ii  mmaasskkiinn  ppåå  uullllpprrooggrraamm  4400  ggrraaddeerr..

0511 til fjells farge.qxd  23.05.05  13:36  Side 9



15
Design: 
Charlotte
Stokholm

0511

10

3 1/2 22

12

13

14 2-8år

0511 til fjells farge.qxd  25.05.05  09:42  Side 10



16
Design:

Birte Aarthun 

4-12 år

10

3 1/2 22
0511

SSmmaarrtt  SSuuppeerrwwaasshh  eerr  eett  mmyykktt  uullllggaarrnn  ii  110000%%  rreenn  uullll..  GGaarrnneett  sskkaall  
vvaasskkeess  ii  mmaasskkiinn  ppåå  uullllpprrooggrraamm  4400  ggrraaddeerr..  SSttiikkkkoorrddeennee  mmyykktt  oogg  vvaasskkbbaarrtt  

ggjjøørr  SSmmaarrtt  ssppeessiieelltt  vveelleeggnneett  ttiill  ppllaagggg  ffoorr  bbaarrnn..

0511 til fjells farge.qxd  25.05.05  09:42  Side 11



17
Design:

Solbjørg Langnes

2-12år

10

3 1/2 22

0511

18a

4-14år

0511 til fjells farge.qxd  23.05.05  13:38  Side 12



10

3 1/2 22

18
Design:

Anne-Kirsti Espenes
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Oppskrifter selges kun med garn fra Sandnes Garn.

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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Nr 1 
 
Hettegenser med blomster 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10-12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (74) 78 (82) 86 (90) cm 
Lengde: (40) 44 (48) 52 (56) cm 
Ermelengde: (25) 28 (31) 35 (38) cm 
 
Garn: 
Fritidsgarn. (100 % ull. 50 gram = ca 
70 meter). 
 
Garnmengde: genser 
Naturhvitt 1012: (250) 300 (350) 400 
(450) gram 
Brun 2650: 50 gram alle str 
Til brodering/hekling: 
Eplegrønn 8514: 50 gram 
Rust 3937: 50 gram 
Mørk blå 5575: 50 gram 
Eller tilsvarende rester 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 5 ½  
Heklenål nr 4  
 
Strikkefasthet: 
15 m glattstrikk på p nr 5 ½ = 10 cm i 
bredden 
 
Bakstykket: 
Dette strikkes på tvers, dvs fra side-
søm til sidesøm. 
Legg løst opp med brunt  og p nr 5 ½  
(60) 66 (72) 78 (84) m og strikk 
mønster etter diagram A (stans ved pil 
på str 2,4 og 6 år). Forsett med natur-
hvitt og glattstrikk.   
Når arbeidet måler (11) 11 ½ (12) 12 
½  (13) cm felles ved halssiden 1 m 
annenhver pinne 2 ganger = (58) 64 
(70) 76 (82) m. Strikk til halsåpningen 
måler  (13) 14 (15) 16 (17) cm. Øk 1 
m ved halssiden annenhver pinne 2 
ganger =  (60) 66 (72) 78 (84)  m. 
Halsåpningen er nå  ca (15) 16 (17) 18 
(19) cm. Når arbeidet måler ca (30) 32 
(34) 34 (36) cm, strikkes diagram A. 
Fell av. 
Forstykket:  
Strikkes som bakstykket til arbeidet 
måler (11) 11 ½ (12)  12 ½ (13) cm. 
Fell videre ved halssiden 1 m annen-
hver pinne  (4) 4 (6) 6 (8) ganger =  
(56) 62 (66) 72 (76) m. Strikk til hals-

åpningen måler (11) 12 (11) 12 (11) 
cm. Øk ved halssiden 1 m annenhver 
pinne (4) 4 (6) 6 (8) ganger = (60) 66 
(72) 78 (84)  m. Halsåpningen er nå  
ca (15) 16 (17) 18 (19) cm. Når arbei-
det måler ca (30) 32 (34) 36 (38) cm, 
strikkes diagram A. Fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med naturhvitt og strømpep 
nr  5 ½  (26) 28 (30) 32 (34) m. Strikk 
rundt i glattstrikk til hel lengde. Første 
maske på omgangen = merkemaske 
for videre økinger. Øk 1 m på hver 
side av merkem hver (2) 2 (2 ½ ) 2 ½  
(2 ½) cm til i alt (48) 52 (54) 56 (60) 
cm. Stikk til hel lengde. Fell av. 
 
Montering: 
Broder på stilker til blomster midt 
foran på forstykket. Broder med lyse-
grønt og kjedesting, plasser som vist 
på bilde. 
Sy sammen på skuldrene. Sy i erme-
ne. Sy sammen ned langs sidene, men 
la det stå igjen ca (3) 4 (4) 4 ½ (5) cm 
til splitt. Broder med mørkeblått og 
tungesting nede på bol, rundt hals og 
nede på ermer.  
Hette:   
Legg opp med naturhvitt og p 5 ½ 
(48) 52 (54) 58 (60) m. Strikk fram og 
tilbake i glattstrikk. Sett en merketråd 
rundt de 2 midterste m = merkemaske 
for videre økinger midt bak. Øk 1 m 
på hver side av merkem annenhver p 
4 ganger, deretter hver 4. p 4 ganger. 
Videre 1 m hver 6. p. Strikk til arbei-
det måler (20) 23 (24) 25 (26) cm, øk 
1 m på hver side av merkemaske hver 
p. Strikk til arbeidet måler ca (24) 27 
(28) 29 (30) cm. Fell av, og sy sam-
men i toppen av hetten (eller sett m på 
to p og strikk den sammen). 
Sy hetten fast innenfor halskant  på 
genser. Sy med mørkeblått og tunge-
sting langs kanten på hetten. Sy fast 
en heklet blomst midt foran på hetten. 
Sy med lysegrønt og kjedesting fra 
spissen av hetten frem til blomst. 
Lag dusk i naturhvitt. 
 
Heklet - og ”brodert” blomst: 
Hekle 6 lm med heklenål nr 4 ½ og 
mørkeblått. Ta sammen til en ring 
med 1 km i første lm. 
1.omg: Hekle 10 fm i ringen. Ta 
sammen med 1 km i første fm. 

2.omg: Skift til rust, hekle * 9 lm, 
hopp over en m, 1 fm i neste m * 
Gjenta fra * til * ut omg = 5 lm-buer.  
Ta sammen med en km i første fm. 
Klipp av tråden. 
Ta så tråd i rust på en nål og sy 3 eller 
4 sting inni hver av buene. (Fest trå-
den i 1. omg , stikk nålen gjennom 
den 4. lm i 9-lmbuen, stikk så i fm i 1. 
omg, videre i 5. lm i 9-lmbuen, forsett 
slik til du har 3 – 4 sting). Fyll hver 
lm-bue  på samme måte = 5 blader på 
blomsten. 
Lag 3 blomster til midt foran på gen-
ser. 
 
 

Tovet  lue og votter 
 
Størrelse: 
(2) 4- 6 (8-12) år 
 
Garn: Tove (100 % ull. 50 gram = ca 
160 meter) 
 
Garnmengde, lue: 
Eplegrønn 8514: (100) 100 (150) 
gram 
Garnmengde, votter: 
Eplegrønn 8514: (100) 100 (150) 
gram 
+ rester fra genser til  blomst og snor 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 4  
Heklenål nr 4  
 
Strikkefasthet: 
20 m glattstrikk på p 4 = 10 cm i 
bredden 
 
Lue 
 
Legg opp på liten rundp nr 4 (102) 
108 (114) m . Strikk rundt i glattstrikk 
til arbeidet måler (18) 20 (22) cm. 
Begynn felling i toppen:  Strikk  * 
(15) 16 (17) rett, 2 rett sammen * 
gjenta fra * til * omg rundt = 6 m felt . 
Strikk 2 omgang uten felling. Neste 
omg : Strikk (14) 15 (16) rett, 2 rett 
sammen omg rundt. Strikk 2 omg uten 
felling. Neste omg: Strikk (13) 14 
(15) rett, 2 sammen omg rundt. Fort-
sett å felle annenhver omg og med 1 
m mindre mellom fellingene for hver 
gang til 24 m står igjen. Fell av. Luen 
skal ikke sys sammen i toppen. Det er 
snoren som fungerer som lukking.  
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Votter 
Høyre vott: 
Legg opp med grønn Tove (40) 44 
(48) m på strømpep 4 og strikk 4 omg 
1 rett, 1 vrang. Fortsett i glattstrikk til 
arb måler (8) 9 (9) cm. På neste omg 
økes 8 m jevnt fordelt = (48) 52 (56) 
m. Fordel m jevnt på hver pinne 
(nummerèr pinnene fra 1 til 4). Strikk 
til arbeidet fra utøkingen måler (6) 7 
(8) cm. Lag åpning til tommel slik: 
Strikk 1. og 2. pinne + 2 m på 3. pinne 
- strikk de neste (7) 8 (9)  m over på 
en hjelpetråd i avvikende farge - sett 
disse m tilbake på venstre pinne og 
fortsett rundt over alle m med garnet. 
Når arbeidet fra tommelmarkeringen 
måler (9) 10 (11) cm, felles i hver side 
slik: * 2 vridd rett sammen - strikk til 
2 m står igjen på 2. pinne, strikk 2 rett 
sammen *. Gjenta fra * til * på de 2 
neste pinnene.  
Gjenta denne fellingen hver omg til 8 
m står igjen. Trekk disse m sammen 
og fest godt. 
Tommel: Plukk ut hjelpetråden og sett 
de 2 maskerekkene på strømpepinner. 
I tillegg tas opp 1 ekstra m i hver side 
= (16) 18 (20) m. Strikk (5 ½) 6 (7) 
cm glattstrikk. Strikk 2 rett sammen 
omg rundt + 1 omg rett. Trekk m 
sammen og fest tråden godt. 
Strikk venstre vott på samme måte, 
men med tommelen i motsatt side, dvs 
at markeringen til tommel gjøres in-
nenfor de 2 siste m på 2. p. 
  
Montering:  
Tov lue og votter + snor før du syr på 
blomst. Blomstene skal ikke toves.  
Heklet - og ”brodert” blomst: 
Hekle 6 lm med heklenål nr 4 og 
mørkeblått. Ta sammen til en ring 
med 1 km i første lm. 
1.omg: hekle 10 fm i ringen. Ta sam-
men med 1 km i første fm. 
2.omg: Skift til rust hekle * 9 lm, 
hopp over en m, 1 fm i neste m * 
Gjenta fra * til * ut omg = 5 lm-buer.  
Ta sammen med en km i første fm. 
Klipp av tråden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta så tråd i rust på en nål og sy 3 eller 
4 sting inni hver av buene. (Fest trå-
den i 1. omg , stikk nålen gjennom 
den 4. lm i 9-lmbuen, stikk så i fm i 1. 
omg, videre i 5. lm i 9-lmbuen, forsett 
slik til du har 3 – 4 sting). Fyll hver 
lm-bue  på samme måte = 5 blader på 
blomsten. 
Lag 3 blomster. Plasser en midt foran 
på lue, og en på hver vott. 
Snor: Hekle snor med heklenål nr 4 ½  
og dobbelt naturhvitt garn, ca 80 cm 
lang. Lag en liten dusk i hver ende.  
Surr snoren  flere ganger rundt luen,  
ca  (6)  6 (7) cm fra toppen, og knytt 
fast. Snoren knyttes på etter  toving.   
  
Toving: 
Plaggene toves ved å vaske i maskin 
med enzymfritt vaskepulver på 40 – 
60 grader. Etter sentrifugering strek-
kes og formes de i fasong og legges 
flatt til tørk. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nr 2 
 
Helmønstret jakke  
 
Størrelse: 
XS  (S)  M  (L-XL)  XXL 
 
Plaggets mål:  
Overvidde:  104 (110) 115 (121) cm 
Hel lengde: 60 (62) 64 (66) 68 cm 
Ermelengde:  47 (47) 48 (48) 49 cm 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 gram = 
ca 160 meter) 
 
Garnmengde: 
Frg 1, natur 1012: 400 (400) 450 
(450) 500 gram 
Frg 2, brun 2962: 200 (250) 250 (300) 
300 gram 
Frg 3, aquamint 7133: 50 (50) 50 (50) 
50 gram  
 
Tilbehør: 
6 knapper 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 2 ½ 
og 3. 
 
Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk med p nr 3 = 10 cm. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp med frg 2 og pinne nr 2 ½  
273 (289) 305 (321) 337 m. Begynn 
med vrangt fra vrangen og strikk 3 cm 
glattstrikk fram og tilbake til belegg. 
Skift til frg 1 og strikk 2 p rett = 1 
rille til brettekant. Skift til rundp nr 3 
og begynn på mønster A. I slutten på 
første p legges opp 5 ekstra m = opp-
klippsmasker midt foran. Disse strik-
kes uten mønster og er ikke medreg-
net i masketallet. Strikk rundt, og etter 
mønster A fortsettes med mønster B 
som gjentas til hel lengde. 
Men når arbeidet fra brettekanten 
måler 54 (56) 58 (59) 61 cm, settes et 
merke i hver side med 67 (71) 75 (79) 
83 m på hvert forstykke (oppklippsm 
ikke medregnet) og (131) 139 (147) 
155 (163) 171 m til bakstykket. 
Fell av de 5 oppklippsm midt foran. 
Strikk mønster fram og tilbake og fell 
til halsringning 9 (10) 11 (12) 13 m 1 
gang i hver side, deretter for alle str 
2,2,2,2,1,1 m i  hver side =  48 (51) 54 
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(57)  60 på forstykkets skuldre ut til 
sidemerket. Strikk til arbeidet fra bret-
tekanten nederst måler oppgitt lengde 
og fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med frg 2 på strømpep nr 2 
½ 78 (80) 84 (88) 92 m. Strikk glatt-
strikk rundt og fell 1 m på hver side 
av 1 vrang midtm på undersiden hver 
1 ½ cm 2 ganger = 74 (76) 80 (84) 88 
m. Skift til strømpep nr 3 og strikk 
mønster A, samtidig som det økes 1 m 
på hver side av midtm hver 2 cm. Når 
A er ferdig, fortsettes med mønster B 
til hel lengde og det økes ferdig på 
undersiden (litt tettere mot slutten) til 
i alt 120 (124) 130 (134) 140 m. 
Strikk til ermet fra brettekanten måler 
47 (47) 48 (48) 49 cm, det blir penest 
om du kan slutte med et helt mønster. 
Vend vrangsiden ut og strikk 6 omg 
glattstrikk til belegg. Fell løst av. 
 
Montering: 
Damp arbeidet. 
Merk opp i hver side til ermehull til-
svarende ermevidden, høyden på er-
mehullet er beregnet til ca 22 (23) 24 
(25) 26 cm.  Sy små, tette maskin-
sømmer midt foran og i hver side og 
klipp opp mellom sømmene. 
Sy sammen skuldrene. 

Brett opp alle belegg  og sy til på 
vrangen med løse sting. 
 
Høyre stolpe og halskant:  
Begynn nederst på høyre forstykke. 
Strikk opp med frg 1 og pinne nr 2 ½ 
ca 13-14 m pr 5 cm langs hele for-
stykket og videre rundt halsen til midt 
i nakken. Snu her og strikk rett tilbake 
på vrangen = 1 rille.  Sett et merke i 
hjørnet mellom stolpe og halskant. 
Strikk mønster C og øk 1 m på hver 
side av merket i hjørnet annenhver p. 
Når C er ferdig, strikkes 2 p rett med 
frg 1 til brettekant. Skift igjen til frg 2 
og strikk  1 ½-2 cm glattstrikk til be-
legg, men nå felles 1 maske på hver 
side av merket i hjørnet. Fell av. 
Venstre stolpe og halskant: 
Strikkes som høyre (begynn midt i 
nakken og strikk opp m). Sy pent 
sammen i nakken. 
Sy i ermene og sy til belegget over 
sårkanten på vrangen.  
Sy 6 hemper med jevne mellomrom 
langs høyre forstykke og tilsvarende 
knapper langs venstre.  
Damp til slutt lett over arbeidet.      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 3 
 
Arangenser 
 
Størrelse: 
(S)  M  (L)  XL  (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (110) 116 (124) 134 (146) 
cm 
Lengde: (66) 68 (70) 72 (73) cm 
Ermelengde på undersiden: (46) 46 
(47) 47 (48) cm 
 
Garn: 
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram = ca 
91 meter) 
 
Garnmengde, genser: 
Natur 1012: (750) 800 (850) 900 
(950) gram 
 
Garnalternativ: 
Smart 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 
3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk = 10 cm. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp på rundp 3 (232) 244 (260) 
280 (300) m og strikk ribb 2 rett, 2 
vrang  rundt i (8) 8 (9) 9 (9) cm. Skift 
til rundp 3 ½, strikk 1 omg rett og øk 
samtidig (24) 28 (28) 32 (36) m jevnt 
fordelt = (256) 272 (288) 312 (336) 
m. Sett et merke i hver side med (128) 
136 (144) 156 (168) m på hver del. 
Strikk mønster B etter diagrammet. 
Begynn ved pilen for rett str. Gjenta 
stripemønster på andre siden av v-
mønsteret midt foran til sidem. Strikk 
etter samme inndeling på bakstyk-
ket.Fortsett med denne inndelingen til 
arb måler (41) 42 (43) 44 (44) cm. 
Fell til ermehull (20) 22 (24) 26 (28) 
m i hver side = (10) 11 (12) 13 (14) m 
på hver side av sidemerkene. Strikk 
hver del for seg. 
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Bakstykket: = (108) 114 (120) 130 
(140) m. Strikk mønster fram og til-
bake, første og siste m strikkes hele 
tiden rett til kantm.  Når ermehullet 
måler (25) 26 (27) 28 (29) cm, settes 
de midterste (30) 32 (32) 34 (34) m på  
 
en hjelpenål og hver side strikkes 
ferdig for seg. Fell ytterligere 2,1 m 
ved halssiden annenhver p samtidig 
som skulderen felles av  fra  ermesi-
den med (12,12,12)  13,13,12  
(14,14,13) 15,15,15  (17,17,16) m. 
Forstykket: Strikk til ermehullet 
måler (19) 20 (21) 22 (23) cm. Sett de 
midterste (20) 22 (24) 26 (26) m på en 
hjelpenål og strikk hver side for seg. 
Fell ytterligere ved halssiden annen-
hver p (2,2,2,1,1) 2,2,2,1,1 (2,2,2,1) 
2,2,2,1 (2,2,2,1) m = (36) 38 (41) 45 
(50) m igjen. Strikk til samme lengde 
som bak og skrå/fell av skulderen på 
samme måte som her. 
 
Ermer: 
Legg opp med strømpep nr 3 (56) 56 
(60) 60 (64) m og strikk 6 cm ribb 2 
rett, 2 vrang rundt, men på siste omg 
økes jevnt fordelt til (64) 66 (68) 70 
(72) m. Skift til p nr 3 ½ strikk møns-
ter etter ermediagrammet. Plassèr 
mønsteret slik at v-borden blir midt på 
ermet og stripediagrammet gjentas på 
hver side. Øk videre 2 m på undersi-
den av ermet  hver 1 ½ cm til i alt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(112) 116 (120) 124 (128) m i alt. De 
nye m tas med i mønsteret etter hvert. 
Når ermet måler (46) 46 (47) 47 (48) 
cm, deles det på undersiden og det 
strikkes videre fram og tilbake i (6) 6 
(7) 7 (8) cm. Fell nå 4 m i begynnel-
sen av hver p  i alt 10 ganger i hver 
side. Fell av de resterende m på èn 
gang. 
 
 
Montering:  
Damp arb lett. 
Sy sammen skuldrene. 
Halskant: Strikk opp med liten rundp 
3 i alt (112) 112 (120) 120 (128) m. 
Strikk ribb 2 rett, 2 vrang til kanten 
måler 6 cm og fell av med rette og 
vrange m. Brett kanten dobbelt mot 
vrangen og sy til med løse sting. 
Sy i ermene, splitten på undersiden 
sys fast langs ermehullsfellingen på 
bolen. 
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Nr 4 
 
Genser m/rundt bærestykke 
 
Størrelse: 
(XS-S) M (L) XL  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (90) 101 (112) 123 cm 
Lengde: (56) 58 (60) 62 cm 
Ermelengde: (42) 43 (44) 45 cm 
 
Garn: 
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram = ca 
90 meter) 
 
Garnmengde: 
Aqua7033: (450) 500 (550) 600 gram 
Brun 3082: (50) 50 (50) 100 gram 
Beige 3161: (50) 100 (100) 100 gram 
Natur 1002: (100) 150 (150) 200 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinner og strømpepinner nr 3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstrikk på p nr 3 ½  = 10 cm 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp på rundpinne nr 3 med aqua 
(190) 214 (236) 260 m. Strikk rundt 3 
cm glattstrikk deretter 1 omg vrangt 
til brettekant. Skift til p nr 3 ½ og 
strikk ytterligere 3 cm glattstrikk. Øk 
på neste omg (10) 10 (12) 12 m jevnt 
fordelt = (200) 224 (248) 272 masker.   
Når arbeidet fra brettekanten måler 
(32) 33 (34) 35 cm, deles det inn i for- 
og bakstykke slik: Fell av de første 12 
maskene = under ene ermet, strikk 
(88) 100 (112) 124 masker rett = 
bakstykket, fell av de neste 12 maske-
ne = under andre ermet, strikk de siste 
(88) 100 (112) 124 maskene = for-
stykket. Legg arbeidet til side mens 
ermene strikkes. 
 
Ermer: 
Legg opp på strømpepinner nr 3 med 
aqua (44) 48 (52) 56 masker. Strikk 
rundt 3 cm glattstrikk, deretter en omg 
vrangt til brettekant. Skift til p nr 3 ½ 
og strikk ytterligere 3 cm glattstrikk. 
Øk på neste omg jevnt fordelt til (48) 
52 (56) 60 masker. Fortsett rundt med 
glattstrikk og øk 1 maske på hver side 
av en midtmaske midt under ermet ca 
hver 1 ½ cm til i alt (80) 84 (88) 92 
masker. Når ermet måler oppgitt 

lengde (fra brettekanten) felles 12 
masker på undersiden. Strikk et erme 
til på samme måte.  
 
Bærestykket: 
Sett ermene inn på samme rundpinne 
som for- og bakstykket over de avfelte 
sidemaskene = i alt (312) 344 (376) 
408 masker. La omgangen begynne 
med bakstykkets masker og strikk 
med Aqua: (0) 2 (4) 6 omganger rett 
over alle masker. Videre strikkes bæ-
restykket med farger og fellinger som 
diagrammet viser = (96) 100 (106) 

112 masker igjen øverst når mønsteret 
er ferdig. Strikk med naturhvitt: 3 cm 
glattstrikk, deretter en omg vrangt til 
brettekant. Skift til p nr 3 og strikk 3 
cm glattstrikk. Fell løst av.  
Sy sammen under ermene.  
Brett alle belegg mot vrangen og sy til 
med løse sting. 
Damp lett over det ferdige arbeid. 
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Nr 5 
 
Snowboard 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6-8) 10 (12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (73) 80 (87) 94 (101) cm 
Lengde: (40) 45 (49) 54 (58) cm 
Ermelengde: (25) 29 (32) 36 (39) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
 
Garnmengde, genser: 
Svart 1099: (200) 250 (300) 350 (400) 
gram 
Burgunder 4065: (100) 100 (150) 150 
(150) gram 
Rød 4219: 50 gram alle str 
Orange 2708: 50 gram alle str 
Gul 2206: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 
3 ½  
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm i bredden. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp på rundp 3 med burgunder 
4065 (160) 176 (192) 208 (224) m og 
strikk rundt 3 cm glattstrikk. Skift til 

svart og strikk vrangbord 1 rett, 1 
vrang ca (2) 2 (2) 3 (3) cm. Alle vide-
re mål tas fra beg av vrangborden. 
Skift til pinne nr 3 ½ og glattstrikk. 
Strikk mønster etter diagram A.  
Fortsett med ensfarget svart til arb (fra  
beg av vrangborden) måler (24) 27 
(31) 34 (38) cm. Del arb i hver side = 
(80) 88 (96) 104 (112) m, og strikk 
hver del for seg. 
Bakstykket: 
Fortsett med glattstrikk. Når ermehul-
lene måler (15) 17 (17) 19 (19) cm 
felles de midterste (36) 38 (38) 40 
(40) m og hver side strikkes ferdig for 
seg. Fell av når arbeidet måler hel 
lengde. 
Forstykket: 
Fortsett som på bakstykket, men når 
ermehullet måler (12) 14 (14) 15 (15) 
cm felles de midterste (16) 18 (18) 20 
(20) m og hver side strikkes ferdig for 
seg. Fell ytterligere i begynnelsen av 
hver pinne 2 m 4 ganger i hver side og 
1 m 2 ganger = (22) 25 (29) 32 (36) m 
til skuldre. Strikk til arbeidet måler 
samme lengde som bakstykket, fell 
av. 
 

Ermer: 
Legg opp med burgunder og strømpe-
pinner nr 3 (46) 48 (50) 50 (52) m. 
Strikk rundt 3 cm glattstrikk, deretter 
vrangbord som på bolen ca (2) 2 (2) 3 
(3) cm. Skift til pinne nr 3 ½ og glatt-
strikk. På første omg økes jevnt for-
delt til (51) 53 (53) 59 (59) cm. Om-
gangens 1. m strikkes hele tiden 
vrangt = merkemaske for videre 
økinger. Fortsett med glattstrikk, men 
øk 1 m på hver side av den vrange m 
ca hver (1,5) 1,5 (1,5) 1,5 (2) cm. 
Strikk til ermet måler (19) 21 (23) 26 
(28) cm. (mål fra rullekanten) Fell av. 
Legg opp med svart samme antall m 
som ble avfelt på det burgunder er-
met. Strikk rundt 2 cm glattstrikk, 
deretter 1 omg vrangt til brettekant. 
Fortsett med svart glattstrikk og 
økinger ca hver (1,5) 1,5 (1,5) 1,5 (2) 
cm til (73) 81 (81) 89 (89) m. Strikk 
til ermet fra brettekanten måler (8) 10 
(11) 12 (13) cm, fell av. 
Brett den svarte ermedelen ved bret-
tekanten. Sy denne fast og sy samtidig 
den burgunder ermedelen fast slik at 
bretten blir liggende 2 cm over den 
burgunder delen. 
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Brodering: 
Brodèr motiv med maskesting midt 
foran på genseren (se bildet). 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene. 
Halskant: Strikk opp med svart og 
liten rundpinne nr 3 i alt (84) 92 (92) 
96 (104) m. Strikk 1 rett, 1 vrang til 
kanten måler (2) 2 (2) 3 (3) cm. Skift 
til burgunder og strikk 3 cm glatt-
strikk. Fell av. 
Sy i ermene.      
 
Lue og votter 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8-10) år  
 
Garn: 
Tove (100 % ull. 50 gram = ca 160 
meter) 
 
Garnmengde: 
Svart 1099: (150) 150 (200) gram 
Til frynser: 
Rød 4120: 50 gram alle str 
Gul 2025: 50 gram alle str 
Orange 3408: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Liten rundpinne/strømpepinner nr 4.  
 
Strikkefasthet: 
20 m glattstrikk = 10 cm. 
 
Lue 
Begynn med den venstre øreklaffen: 
Legg opp 8 m med svart på p nr 4. 
Strikk glattstrikk og øk 1 m i hver side 
hver p 5 ganger = 18 m og deretter 
annenhver p til i alt (28) 30 (30) m. 
Strikk til øreklaffen måler (6) 7 (8) 
cm. Legg opp 4 nye m i slutten av den 
neste p. Gjenta denne økningen i 
samme side etter 2 p. Strikk 2 p og 
legg øreklaffen til side. Strikk en øre-
klaff til på samme måte, men med de 
siste økingene i motsatt side.  
Strikk nå over venstre øreklaff igjen, 
legg opp (12) 12 (14) m i slutten og 
strikk høyre klaff. Strikk ytterligere 
(4) 6 (6) p over disse m. Legg så opp 
(40) 40 (46) m midt foran og fortsett 
rundt = (124) 128 (136) m. Fortsett i 
glattstrikk til luen måler (15) 16 (17) 
cm. Fell slik: * 2 vridd rett sammen - 
(27) 28 (30) rett - 2 rett sammen *. 
Strikk fra * til * 3 ganger til = 8 fel-

linger i alt og 4 like store felt. Strikk 1 
omg uten felling.  Neste omg: * 2 
vridd rett sammen - (25) 26 (28) 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 hvert felt for hver gang 
til (12) 8 (12) m står igjen. Trekk dis-
se sammen og fest godt.  
Hekle fm løst med rødt dobbelt garn 
rundt hele luen. 
Klipp tråder ca  16 cm lange av rødt, 
gult og orange. 
Knytt frynser av 3 tråder – en tråd i 
hver farge i toppen av lua. 
Tov lua i maskin på ca 40 grader. 
Dersom lua er for stor, toves denne 
igjen.  
 
Votter 
Høyre vott: 
Legg opp med svart (40) 44 (48) m på 
strømpep 4 og strikk 4 omg 1 rett, 1 
vrang. Fortsett i glattstrikk til arb må-
ler (8) 9 (9) cm. På neste omg økes 8 
m jevnt fordelt = (48) 52 (56) m. Skift 
til strømpep nr 4. Fordel m jevnt på 
hver pinne (nummerèr pinnene fra 1 
til 4). Strikk til arbeidet fra utøkingen 
måler (6) 7 (8) cm. Lag åpning til 
tommel slik: Strikk 1. og 2. pinne + 2 
m på 3. pinne - strikk de neste (7) 8 
(9)  m over på en hjelpetråd i avvi-
kende farge - sett disse m tilbake på 
venstre pinne og fortsett rundt over 
alle m med garnet. Når arbeidet fra 
tommelmarkeringen måler (9) 10 (11) 
cm, felles i hver side slik: * 2 vridd 
rett sammen - strikk til 2 m står igjen 
på 2. pinne, strikk 2 rett sammen *. 
Gjenta fra * til * på de 2 neste pinne-
ne.  
Gjenta denne fellingen hver omg til 8 
m står igjen. Trekk disse m sammen 
og fest godt. 
Tommel: Plukk ut hjelpetråden og sett 
de 2 maskerekkene på strømpepinner. 
I tillegg tas opp 1 ekstra m i hver side 
= (16) 18 (20) m. Strikk (5 ½) 6 (7) 
cm glattstrikk. Strikk 2 rett sammen 
omg rundt + 1 omg rett. Trekk m 
sammen og fest tråden godt. 
Strikk venstre vott på samme måte, 
men med tommelen i motsatt side, dvs 
at markeringen til tommel gjøres in-
nenfor de 2 siste m på 2. p. 
 
Knytt evnt 3 frynser øverst på handa 
til pynt. 
Tov i maskin ca 40 grader. 

Nr 6  
 
Genser med åttebladsrose 
 
Størrelse: 
(4) 6 (8) 10 (12-14) år  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (83) 89 (95) 102 (108) cm 
Lengde: (42) 46 (50) 54 (58) cm 
Ermelengde på undersiden: (28) 32 
(35) 38 (41) cm 
 
Garn:  
Smart (100% ull. 50 gram = ca 100 
meter) 
 
Garnmengde, genser:  
Rødt 4219: (300) 350 (350) 400 (450) 
gram 
Hvitt 1001: (100) 100 (100) 150 (150) 
gram 
Marine 5575: (100) 100 (100) 150 
(150) gram 
Gult 2206: (50) 50 (50) 50 (50) gram 
 
Veiledende pinner:  
Rundpinne og strømpepinne nr 2 ½ og 
3 ½ . 
 
Strikkefasthet:  
22 masker glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp med rødt på rundpinne nr 2 
½ (156) 168 (180) 192 (204) m og 
strikk 2 r, 2 vr i (3) 4 (4) 5 (5) cm. 
Skift til p 3 ½ , strikk 1 omg rett og øk 
(26) 28 (30) 32 (34) m jevnt fordelt= 
(182) 196 (210) 224 (238). Sett et 
merke i hver side med  (91) 99 (105) 
113 (119) m til  forstykket og (91) 97 
(105) 111 (119) m til bakstykket. 
Strikk glattstrikk og mønster slik: 
Begynn i plaggets venstre side ved 
pilen for valgt størrelse og gjenta rap-
portens 14 m omg rundt. Strikk først 
A, deretter B som gjentas til arb måler 
ca (14) 18 (22) 26 (30) cm. Avpass 
etter mønsteret og slutt som diagram-
met viser. Strikk C, D, E og F. Skift 
så til hvitt og strikk 1 omg rett og 
deretter del B på diagrammet. Gjenta 
B til arb måler ca 4 cm før hel lengde, 
men samtidig, når arb måler ca (37) 
40 (44) 48 (52) cm felles de midterste 
(13) 15 (17) 17 (19) m på forstykket 
av til  halsen. Fortsett fram og tilbake 
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og fell ved halssiden 3,2,2,1,1,1 m 
annenhver p, samtidig som del G på 
diagrammet strikkes ca 4 cm før hel 
lengde. Fell av med marine etter G. 
Arb bør nå måle ca (42) 46 (50) 54 
(58) cm. 
 
Ermer: 
Legg opp med rødt på p nr 2 ½ (40) 
40 (44) 44 (48) m og strikk vrangbord 
som på bolen. Skift til p nr 3 ½ , 
strikk 1 omg r og øk jevnt fordelt til 
(48) 52 (56) 58 (60) m. Strikk mønster 
A (tell ut fra midt på ermet hvordan 
mønsteret skal begynne på undersi-
den). Samtidig økes 1 m på hver side 
av 1 vrang midtm på undersiden ca 
hver 1 ½ cm og de nye m strikkes 
etter hvert inn i samme mønster. Etter 
A gjentas mønster B til ermet måler 
ca 10 cm før oppgitt lengde, slutt som 
diagrammet viser. Strikk mønster C, 
skift så til marine og strikk 1 omg r, 
videre E på diagrammet. Øk til i alt 
(72) 80 (86) 90 (98) m. Til slutt strik-
kes 1 omg marine, vreng ermet og 
strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell 
av. 
 
Montering: 
Damp arb lett på vrangen. 
Merk opp i hver side til ermehull til-
svarende ermevidden. Sy 2 maskin-
sømmer på hver side av 2 midtmasker 
ved sidemerkene og klipp opp mellom 
sømmene.  
Sy sammen skuldrene. 
Halskant: Strikk opp med rødt på 
liten rundpinne 2 ½ ca (84) 88 (92) 92 
(96) m. Strikk (6) 6 (6) 7 (7) cm 
vrangbord og fell av med rette og 
vrange m. Brett kanten dobbel mot 
vrangen og sy til med løse sting. Fest 
midten av ermet ut for skuldersøm-
men og sy ermene fast til bolen slik: 
Sy med vekselvis 1 sting i den første 
omg av belegget på ermet og 1 sting 
innenfor maskinsømmen på bolen. 
Brett belegget over klippekanten og 
sy til fra vrangen. 
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Nr 7 
 
Genser med snømann 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 år 
  
Plaggets mål: 
Overvidde: (77) 81 (86) 90 cm 
Lengde: (38) 42 (46) 52 cm 
Ermelengde: (23) 27 (30) 33 cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
 
Garnmengde, genser + lue 
Blå 5936: (350) 400 (450) 450 gram 
Hvit 1002: (200) 200 (250) 250 gram 
Til brodering: 
Svart 1099: 50 gram 
Rød 4109: 50 gram 
Orange 2708: 50 gram 
- evnt restegarn i tilsvarende farger. 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 
3 ½  

Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm i bredden. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp på rundp 3 med blått 5936 
(172) 180 (192) 200 m og strikk rundt 
vrangbord 2 rett, 2 vrang ca (4) 5 (5) 6 
cm. Skift til pinne nr 3 ½ og hvitt. 
Fortsett rundt i glattstrikk, samtidig 
som du feller 2 m jevnt fordelt på 
første omg = (170) 178 (190) 198 m .  
Når arbeidet måler (14) 16 (19) 23 cm 
settes et merke i hver side med (85) 
89 (95) 99 m på hver del. Strikk 
mønsterbord A. Start og avslutt ved 
pilen for riktig størrelse, gjenta på 
samme måten på bakstykket.  
Fortsett med blått og glattstrikk. Når 
arb måler (22) 24 (28) 32  cm deles 
det i hver side og hver del strikkes 
ferdig for seg. 
Bakstykket: 
Forsett fram og tilbake i glattstrikk. 
5 omg før hel lengde strikkes diagram 
C. Når ermehullene måler (15) 17 
(17) 19 cm felles de midterste (35) 37 
(37) 39 m og hver side strikkes ferdig 
for seg. Fell av når arbeidet måler hel 

lengde. 
 

 
 

Forstykket: 
Fortsett som på bakstykket, men når 
ermehullet måler (12) 14 (14) 15 cm 
felles de midterste (15) 17 (17) 19 m 
og hver side strikkes ferdig for seg. 
Fell ytterligere i begynnelsen av hver 
pinne 2 m 4 ganger i hver side og 1 m 
2 ganger = (25) 26 (29) 30 m til 
skuldre, samtidig  som du 5 omg før 
hel lengde strikker diagram C. Strikk 
til arbeidet måler samme lengde som 
bakstykket, fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med blått og strømpepinner 
nr 3 (40) 40 (44) 48 m. Strikk vrang-
bord rundt som på bolen ca (4) 5 (5) 6 
cm. Skift til pinne nr 3 ½, fortsett 
rundt med blått og glattstrikk. På førs-
te omg økes jevnt fordelt til (51) 53 
(53) 59 m. Omgangens 1. m strikkes 
hele tiden vrangt = merkemaske for 
videre økinger. Fortsett med glatt-
strikk, men øk 1 m på hver side av 
den vrange m ca hver (1,5) 1,5 (1,5) 
1,5 cm til (73) 81 (81) 89 m. Samtidig 
når arbeidet måler (17) 21 (24) 27 cm 
strikkes mønster A. Start slik at pilen 
for midt på ermet stemmer. Fortsett 
videre i hvitt til hel lengde. Fell av. 
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Brodering: 
Brodèr motiv etter diagram  B midt 
foran på genseren. Brodèr med mas-
kesting, de nederste m på snømannen 
er ca 5 omg over diagram A. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene. 
Halskant: Strikk opp med blått og 
liten rundpinne nr 3 i alt (88) 96 (96) 
100 m. Strikk 2 rett, 2 vrang til kanten 
måler (6) 6 (6) 7 cm og fell av med 
rette og vrange masker. Brett kanten 
dobbel mot vrangen og sy til med løse 
sting. 
Sy i ermene.      
 
Langlue: 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 år 
 
Legg opp med blått på liten rundp 
eller strømpep nr 3 (96) 108 m. Strikk 
rundt 6 cm glattstrikk + 1 omg vrangt 
til brettekant. Alle videre mål tas her-
fra. Skift til p 3 ½  og hvitt. Strikk 
mønster etter diagram A = (8) 9 
mønsterrapporter i alt. Videre strikkes 
glattstrikk med blått. Når arbeidet 
måler (18) 20 cm fra brettekanten, 
settes et merke i hver side = (48) 54 m 
på hver del. Fell videre i m på hver 
side av merkemaskene hver 6. omg 
(10) 11 ganger, videre hver 4. omg til 
det gjenstår 8 m. Klipp av tråden trekk 
den gjennom m. Fest godt. 
 
Montering: 
Sy til brettekant med løse sting. 
Dusk/snømann: Lag 2 pomponger i 
hvitt ( ca 4 og 6 cm i diameter). Sett 
de 2 pompongene oppå hverandre 
(minste øverst). Stikk dobbelt hvitt 
garn gjennom begge pompongene, 
ovenfra og ned, fest dem godt sam-
men. Sy  ” snømannen” fast som dusk 
i tuppen av luen. 
Sy på knapper, eller lim på ”kjøpeøy-
ne”.   
Skjerf: Legg opp 4 m med rødt på p 3 
½ , strikk fram og tilbake i rettstrikk 
(riller) ca 35 cm. Fell av. 
Nese: Hekle 7 lm med heklenål nr 3 
og orange. Vend og hekle 1 fm i andre 
lm fra nålen, hekle fm ut raden. Vend, 
hekle enda en rad med fm. Vend, hek-
le sammen radene med fm til en ”gul-
rot” slik: stikk nålen i innerste ledd på 
siste rad med fm, og i oppleggskant, 

hekle sammen med fm ut raden. Klipp 
av tråden, la den være så lang at du 
kan trekke den gjennom hodet til 
snømannen og sy/knytte fast nesen.  
 
Votter: 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6-8) år 
 
Legg opp med Smart frg 1 og pinne nr 
3 ½ (32) 36 (36) m. Strikk rundt i 
vrangbordstrikk 1 rett, 1 vrang (8) 10 
(10) cm. Fortsett rundt i glattstrikk. 
Når det er strikket ( 3 ½ ) 4 (4)  cm fra  
vrangborden lages åpning til tommel.: 
Fordel m jevnt på pinnene og  num-
merer dem fra 1-4. Strikk til (7) 7 (8)   
m står igjen på 2. pinne , strikk de 
neste (6) 6 (7) m over på en hjelpetråd 
(gjerne i en annen farge) og sett disse 
m over på venstre pinne igjen. Strikk 
som før med frg 1 over alle m til vot-
ten fra vrangborden måler (8) 9 (10) 
cm. Sett et merke i hver side med  
(16) 18 (18) m på hver halvdel. Strikk 
til  3 m før første  merke, strikk 2 rett 
sammen, 2 rett, 2 vridd rett sammen. 
Fell på samme måte ved det andre 
merket. Fell slik hver  omg til 4 m står 
igjen. Trekk m sammen og fest godt. 
Tommel:  Plukk ut hjelpetråden og 
sett de to maske rekkene på strømpep.  
Ta opp 1 m ekstra i hver side = (14) 
14 (16) 16 m. Strikk (4) 4 ½  (5 ½) 6 
cm glattstrikk. Fell 6 m jevnt fordelt, 
strikk 1 omg. Strikk 2 rett sammen 
omg rundt, trekk m sammen og fest 
godt. 
Strikk den andre votten med tomme-
len i motsatt side, dvs. i begynnelsen 
på 1 pinne. 
Broder på snøkrystall med hvitt og 
maskesting etter diagram D. Plasser 
midt oppå votten, som vist på bilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 8 
 
Damekofte 
 
Størrelse: 
(S)  M  (L) XL  (XXL) 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (98) 104 (112) 120 (126) 
cm 
Lengde: (60) 63 (66) 68 (70) cm 
Ermelengde, dame: (47) 48 (48) 49 
(49) cm 
 
Garn:  
Peer Gynt (100 % ull. 50 gram = ca 
92 meter) 
 
Garnmengde: 
Plomme 4727: (400) 450 (500) 600 
(650) gram 
Lilla 5155: (250) 300 (300) 350 (350) 
gram 
Naturhvit 1002: (50) 50 (50) 100 
(100) gram 
 
Garnalternativ: 
Smart 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 
3 ½  
 
Tilbehør: 
5 par tinnhekter 
 
Strikkefasthet:  
22 masker og 25 omg glattstrikk  = 10 
x 10 cm 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp  med lilla og rundp nr 3 
(209) 225 (241) 257 (273) m. Begynn 
med vrangt og strikk 2 ½ cm glatt-
strikk fram og tilbake til belegg + 1 p 
rett fra vrangen til brettekant. Strikk 
ytterligere 2 ½ cm glatt og skift til p 
nr 3 ½. Strikk mønster etter diagram 
A. Legg opp 4 m i slutten av p til 
oppklippsm og strikk rundt. Disse 4 m 
strikkes i glattstrikk og holdes hele 
tiden utenom mønsteret. Når diagram 
A er strikket fortsettes det med ens-
farget plomme. Sett en merketråd i 
hver side (mellom 2 m) med (51) 55 
(59) 63 (67) m til hvert forstykke 
(ikke medregnet oppklippsm) og 
(107) 115 (123) 131 (139) m til baks-
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tykket. Øk 1 m på hver side av merke-
tråden i hver side = 4 m øket. 
Gjenta denne økingen etter ca 8 cm = 
8 m økt i alt: (53) 57 (61) 65 (69) m 
til hvert av forstykkene og (111) 119 
(127) 135 (143) m til bakstykket. 
Når arb fra brettekanten måler (30) 32 
(34) 35 (37) cm, strikkes mønster etter 
diagram B. Start ved pilen for riktig 
str, og avslutt i andre siden ved pilen 
for samme str. De 4 oppklippsm hol-
des fremdeles utenfor mønsteret. 
Etter mønster B strikkes glattstrikk 
med bunnfargen til det gjenstår 8 cm 
før hel lengde. Strikk mønster C. 
Samtidig når det gjenstår 6 cm  felles 
til halsringning de midterste (18) 18 
(20) 22 (22) m - medregnet opp-
klippsm. Strikk fram og tilbake og fell 
annenhver p på hver side av halsen 
2,2,2,2,2,1,1 m = (34) 38 (41) 44 (48) 
m på forstykkets skuldre ut til side-
merket. Fell av når mønster C er fer-
dig strikket. 
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Ermer: 
Legg opp med lilla og strømpep nr 3 
(53) 55 (57) 59 (61) m og strikk 2 ½ 
cm glattstrikk til belegg + 1 omg 
vrangt til brettekant. Strikk ytterligere 
2 ½ cm glatt og skift til p nr 3 ½. 
Strikk mønster etter diagram A. Til-
pass mønsteret slik at midten av ermet 
blir som markert i diagrammet. Øk 
samtidig 2 m på undersiden av ermet 
ca hver 1 ½ cm til i alt (97) 101 (105) 
109 (113) m. Etter mønsteret fortset-
tes med ensfarget plomme til ermet 
fra brettekanten måler (39) 40 (40) 41 
(41) cm. Strikk mønster etter diagram 
C. Tell ut fra midt på ermet hvordan 
mønsteret skal begynne på undersi-
den. Strikk ferdig diagram C, vend 
vrangsiden ut og strikk 5 omg glatt-
strikk til belegg. Fell løst av. 
 
Montering: 
Sy små, tette maskinsømmer foran og 
i hver side i ermets bredde. Klipp opp 
mellom sømmene.  
Sy sammen skuldrene. Brett alle be-
legg mot vrangen og sy til med løse 
sting. 
Halskant: Strikk opp ca (82) 86 (90) 
94 (94) m med lilla og pinne nr 3. 
Strikk i alt 7 p glatt + 1 p rett fra 
vrangen. Strikk ytterligere 7 p og fell 
av. Brett belegget mot vrangen og sy 
til. 
Stolper: Strikk opp langs det ene 
forstykket med lilla og p nr 3 ca 4 m 
for hver 5. omg  og strikk dobbel kant 
som rundt halsen. Strikk samme kant 
langs det andre forstykket. 
Sy i ermene og sy belegget over sår-
kanten på vrangen. 
Damp arbeidet lett og sy i tinnhekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 9 
 
Skigenser, Herre 
 
Størrelse:  
(XS) S (M) L (XL) 
 
Plaggets mål:  
Overvidde: (110) 117 (123) 128 (135) 
cm  
Hel lengde: (64) 66 (68) 70 (72) cm 
Ermelengde: (52) 52 (52) 52 (52) cm  
 
Garn: 
Peer Gynt (100 % ren ny ull. 50 gram 
= ca 91 m) 
 
Garnmengde herre:  
Farge 1: Svart 1099: (150) 200 (200) 
250 (250) gram 
Farge 2: Koksgrå 1088: (500) 550 
(600) 650 (700) gram 
Farge 3: Rød 4228: (50) 50 (50) 50 
(100) gram 
Farge 4: Hvit 1002: (100) 150 (150) 
200 (200) gram 
 
Garnalternativ: 
Smart    
 
Veiledende pinner:  
Rundp. og strømpep. nr. 3 og 3,5.  
 
Strikkefasthet:  
22 m glattstr og  mønster på p. 3 ½ = 
10 cm.  
Pinnestr. er kun veiledende. Strikk 
prøver og skift pinner hvis fasthe-
ten ikke stemmer. Får du færre m. 
enn det oppgitte antall på 10 cm må 
du ned i pinnestr., får du flere m. 
må du opp i pinnestr.  
 
Legg opp (204) 220 (228) 240 (252) 
m. med farge nr 1 på rundp. nr. 3. 
Strikk rundt, vr-bord med 2 r, 2 vr, 8 
cm. Skift til p. nr. 3,5 og strikk videre 
etter diagram A med glattstr samtidig 
som det på første omg. økes jevnt 
fordelt til (240) 256 (272) 280 (296) 
m. Etter mønsteret økes 1 m i hver 
side og det strikkes glattstrikk med 
farge 2 (18) 19 (20) 21 (23) cm. Sett 
et merke ved omg.'s begynnelse og 
etter (121) 129 (137) 141 (149) m. = 
sidemerker. Strikk Mønster B ifølge 
diagr. slik: Begynn omg. i diagram-
mets høyre side ved pilen for din str 
og strikk til pilen for din str. i dia-

grammets venstre side = forstykket. 
Strikk på samme måte på bakstykket 
men med en m mer i hver side. Strikk 
videre med bunnf når diagr er ferdig 
til det gjenstår drøyt 8 cm før hel 
lengde. Strikk mønster C.  
Samtidig når det gjenstår (7) 7 (8) 8 
(8) cm før hel lengde felles de mid-
terste (13) 15 (17) 19 (21) m. på for-
stykket til hals. Strikk ut omg., ryk 
tråden og sett den til igjen ved halsåp-
ningen. Nå strikkes arb frem og tilba-
ke samtidig som det felles i beg av 
hver p i hver side av halsen: 4 m. 1 
gang, 3 m. 1 gang, 2 m. 2 ganger, 1 m. 
2 ganger. Fell av etter mønster C. Arb 
bør nå måle ca (64) 66 (68) 70 (72) 
cm. 
 
Ermer: Legg opp (52) 52 (56) 56 
(56) m. med farge nr 1 på strømpep. 
nr. 3. Strikk rundt, vrbord som på 
bolen. Skift til p. nr. 3,5 og strikk 
diagram A samtidig som det økes 
jevnt fordelt på første omg. til (64) 64 
(64) 72 (72) m. Etter mønster A strik-
kes farge 2. Fortsett å øke 2 m midt 
under ermet hver 2. cm i alt 4 ganger, 
deretter økes for hver 1 cm. Øk til 
(128)132(132)136(136) m. 
Når arb måler 37 cm strikkes erme-
diagram; tell ut m. fra midten slik at 
midtm. i diagr kommer midt oppe på 
ermet. Etter ermediagrammet bør arb. 
måle ca 52 cm. Strikk så: 1 omg. rett 
og 1 omg vrangt, skift til bunnf. og 
strikk 5 omg vrangt til belegg. Fell av.  
 
Montering: Mål ermets øvre vidde og 
sett av målene i hver side av bolen til 
ermehull. Sy to maskinsømmer på 
hver side av 2 midtm ved sidemerkene 
og klipp opp mellom sømmene. Sy 
skuldersømmene for hånd. Fest mid-
ten av ermet ut for skuldersømmen og 
sy ermene til bolen fra retten slik: Sy 
med vekselvis ett sting i den første 
omg. av belegget på ermet, og ett 
sting innenfor maskinsømmen på 
bolen. Brett belegget over klippekan-
ten og sy fra vrangen.  
Halskant: Strikk opp fra retten med 
bunnf. på p. nr. 3: Ca. 11 m. for hver 
5. cm rundt halsen, og et masketall 
delelig med 2. Strikk rundt, vr-bord 
med 1 vridd rett, 1 vrang, 9 cm. Fell 
av i vr-bordstrikk. Brett halskanten 
dobbelt mot vrangen og sy til.  
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Skigenser, dame 
 
Størrelse:  
(S) M (L) XL (XXL) 
 
Plaggets mål:  
Overvidde: (110) 117 (123) 128 (135) 
cm  
Hel lengde: (60) 62 (64) 66 (68) cm 
Ermelengde ca: (48) 48 (48) 48 (48) 
cm  
 
Garn: 
Peer Gynt (100 % ren ny ull. 50 gram 
= ca 91 m) 
 
Garnmengde dame:  
Farge 1: Marine 5575/Brun 3082: 
(150) 200 (200) 250 (250) gram 
Farge 2: Lys blå 6011/Natur 1012: 
(450) 500 (550) 600 (650) gram 
Farge 3: Rød 4228/Mint 7033: (50) 50 
(50) 50 (100) gram 
Farge 4: Hvit 1002/Beige 3161: (100) 
150 (150) 200 (200) gram 
 
Garnalternativ: 
Smart    
 
Veiledende pinner:  
Rundp. og strømpep. nr. 3 og 3,5.  
 
Strikkefasthet:  
22 m glattstr og  mønster på p. 3 ½ = 
10 cm.  
 
Legg opp (212) 224 (236) 248 (260) 
m. med farge nr 1 på rundp. nr. 3. 
Strikk rundt, vr. bord med 2 rett, 2 
vrang, 7 cm. Skift til p. nr. 3,5 og 
strikk mønster A, samtidig som det på 
første omg. økes jevnt fordelt til (240) 
256 (272) 280 (296) m. Etter mønste-
ret økes 1 m i hver side og det strikkes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

glattstrikk med farge 2 (15) 16 (18) 19 
(21) cm. Sett et merke ved omg.'s 
begynnelse og etter (121) 129 (137) 
141 (149) m. = sidemerker. Strikk 
Mønster B ifølge diagr. slik: Begynn 
omg. i diagrammets høyre side ved 
pilen for din str og strikk til pilen for 
din str. i diagrammets venstre side = 
forstykket. Strikk på samme måte på 
bakstykket. Strikk videre med bunnf 
når diagr er ferdig til det gjenstår 
drøyt 8 cm før hel lengde. Strikk 
mønster C.  
Samtidig når det gjenstår (7) 7 (8) 8 
(8) cm før hel lengde felles de mid-
terste (13) 15 (17) 19 (21) m. på for-
stykket til hals. Strikk ut omg., ryk 
tråden og sett den til igjen ved halsåp-
ningen. Nå strikkes arb frem og tilba-
ke samtidig som det felles i beg av 
hver p i hver side av halsen: 4 m. 1 
gang, 3 m. 1 gang, 2 m. 2 ganger, 1 m. 
2 ganger. Fell av etter mønster C. Arb 
bør nå måle ca (60) 62 (64) 66 (68) 
cm. 
 
Ermer:  
Legg opp (48) 52 (56) 56 (56) m. med 
farge 1 på strømpep. nr. 3. Strikk 
rundt, vr bord som på bolen. Skift til 
p. nr. 3,5 og strikk diagram A samti-
dig som det økes jevnt fordelt på førs-
te omg til (64) 64 (64) 72 (72) m. 
Etter mønster A strikkes farge 2. Fort-
sett å øke 2 m midt under ermet vek-
selvis hver 1 og hver 1,5 cm, til sam-
men (114) 116 (118) 124 (124) m. 
Når arb måler 34 cm strikkes erme-
diagram; tell ut m. fra midten slik at 
midtm. i diagr kommer midt oppe på 
ermet. Etter ermediagrammet bør arb. 
måle ca 52 cm. Strikk så: 1 omg. rett 
og 1 omg vrangt, skift til bunnf. og 
strikk 5 omg vrangt til belegg. Fell av.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montering:  
Mål ermets øvre vidde og sett av må-
lene i hver side av bolen til ermehull. 
Sy to maskinsømmer på hver side av 
2 midtm. ved sidemerkene og klipp 
opp mellom sømmene. Sy skulder-
sømmene for hånd. Fest midten av 
ermet ut for skuldersømmen og sy 
ermene til bolen fra retten slik: Sy 
med vekselvis ett sting i den første 
omg. av belegget på ermet, og ett 
sting innenfor maskinsømmen på 
bolen. Brett belegget over klippekan-
ten og sy fra vrangen.  
Hals: Strikk opp fra retten med bunnf. 
på p. nr. 3: Ca. 11 m. for hver 5. cm 
rundt halsen, og et masketall delelig 
med 2. Strikk rundt, vr. bord med 1 
vridd rett, 1 vrang, (8) 8 (8) 9 (9) cm. 
Fell av i vr. bordstr. Brett halskanten 
dobbelt mot vrangen og sy til.  
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Nr 10 Festdrakt 
 
Kjole 
 
Størrelse: 
(1) 2 (3) 4 (5) 6 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (48) 53 (56) 60 (63) 68 
cm 
Lengde: (52) 56 (60) 64 (68) 72 cm 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 gram = 
ca 160 meter) 
 
Garnmengde:  
Koksgrått 1088: (200) 250 (250) 300 
(350) 400 gram 
Rød 4228: (50) 50 (50) 50 (100) 100 
gram 
Cerise 4517: 50 gram alle str 
Grønn 9544: 50 gram alle str 
En liten rest hvitt til broderi foran på 
kjolen. 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner 2 ½ og 
3. 
Heklenål nr 2 ½  
 
Tilbehør: 
 (7) 8 (8) 9 (9) 9 små svarte knapper. 
 
Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk = 10 cm i bredden. 
 
Legg opp med rødt og rundpinne 2 ½ 
(264) 288 (300) 324 (336) 360 m. 
Strikk 5 omg glattstrikk rundt, deretter 
1 hullrad til brettekant = 1 kast, 2 rett 
sammen omg rundt. Skift til p nr 3 og 
fortsett med 6 omg glattstrikk. Skift til 
rosa og strikk 2 omg glattstrikk. 
Strikk mønster etter diagram A – 
bunnfarge koksgrått. Deretter 2 omg 
cerise og to omg rødt. Fortsett med 
koksgrått til arbeidet måler (30) 32 
(33) 36 (38) 41 cm.  Del arbeidet midt 
bak (ved begynnelsen av ny omg) og 
strikk fram og tilbake i (5) 5 (6) 6 (7) 
7 cm = splitt på bakstykket. Fell fra 
retten ved å strikke 2 rett sammen p ut 
= i alt (132) 144 (150) 162 (168) 180 
m. Strikk 3 omg rett = 2 riller. Fortsett 
med glattstrikk til arb måler (6) 7 (8) 
8 (9) 9 cm fra siste felling. Del over-
delen inn slik: Strikk (31) 33 (35) 38 
(39) 42 m (= første bakstykke) - fell 

av de neste (4) 6 (5) 5 (6) 6 m til er-
mehull - strikk (62) 66 (70) 76 (78) 84 
m (= forstykket) - fell av (4) 6 (5) 5 
(6) 6 m - strikk de siste (31) 33 (35) 
38 (39) 42 m (= siste bakstykke). 
Strikk ferdig hver del for seg. 
 
Bakstykkene: Fell til ermehull an-
nehver p ved ermesiden (2,1,1) 2,1,1,1 
(2,1,1,1) 2,2,1,1 (2,2,1,1) 2,2,1,1,1 m 
= (27) 28 (30) 32 (33) 35 m. Strikk 
uten felling til ermehullet rett opp 
måler (9) 10 (11) 12 (12) 13 cm. Fell 
til nakken  annenhver p først (11) 11 
(12) 13 (13) 14 m 1 gang, deretter 2,1 
m = (13) 14 (15) 16 (17) 18 m til 
skulder. Fell av når ermehullet måler 
(11) 12 (13) 14 (14) 15 cm, ikke 
strekk når det måles. 
 
Forstykket: Fell til ermehull i hver 
side som på bakstykkene =  (54) 56 
(60) 64 (66) 70 m igjen. Strikk til 
forstykket er (5) 6 (6) 7 (7) 7 cm kor-
tere enn bakstykkene. Fell til hals-
ringning de midterste (14) 14 (14) 16 
(16) 16 m og strikk hver side for seg. 
Fell ved halssiden annenhver p 
2,2,1,1,1 m for str 1 og 2 år, 
2,2,1,1,1,1 m for str 3, 4 og 5 år, 
2,2,2,1,1,1 m for str 6 år  
= (13) 14 (15) 16 (17) 18 m til skul-
der. Strikk til hel lengde og fell av. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene.  
Hekle med koksgrått 1 rad fm rundt 
hele splitten bak, hopp over 1-2 m 
nederst i splitten slik at det ikke buler 
ut her. Hekle ytterligere 1 rad fm og 
hekle samtidig små lm-buer til knapp-
hull med jevne mellomrom, i alt (7) 8 
8 (9) 9 (9) stk. 
Strikk opp rundt halsen med cerise og 
p nr 2 ½ ca 5 m pr 2 cm. Strikk 2 p 
cerise, skift til rødt og strikk 6 p glatt-
strikk, deretter 1 hullrad til brettkant 
(1 kast, 2 rett sammen). Fortsett med 
7 p glattstrikk, fell av. 
Strikk samme kant rundt ermehullene. 
Sy i knapper bak. 
Brodèr diagram B midt foran på bære-
stykket. 
 
 
 
 
 
 
 

Jakke 
 
Størrelse: 
(1) 2 (3) 4 (6) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (64) 68 (73) 77 (81) cm 
Lengde: (22) 24 (26) 28 (30) cm 
Ermelengde: (20) 24 (27) 29 (32) cm 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 gram = 
ca 160 meter) 
 
Garnmengde jakke og skaut:  
Koksgrått 1088: (50) 100 (100) 100 
(150) gram 
Grå 1042: (100) 100 (150) 150 (200) 
gram 
Cerise 4517: 50 gram alle str 
Rød 4228: 50 gram alle str 
Grønn 9544: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner 2 ½ og 
3. 
Heklenål nr 2 ½  
 
Tilbehør: 
 2 par tinnhekter 
 
Strikkefasthet: 
27 m glattstrikk = 10 cm i bredden. 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp med rødt på p nr 2 ½ (173) 
185 (197) 209 (221) m. Strikk fram og 
tilbake 5 p glattstrikk, deretter hullrad 
til brettekant = 1 rett, *1 kast, 2 rett 
sammen* Gjenta fra * til * ut p. Skift 
til p nr 3 og fortsett med 6 p glatt-
strikk. Skift til rosa og strikk 2 p glatt-
strikk. Strikk mønster etter diagram A 
rundt (bunnfarge = koksgrå). Legg 
opp 4 ekstra m midt foran til å klippe 
i. Disse m holdes utenfor mønsteret. 
Strikk deretter 2 p cerise og 2 p rødt. 
Fortsett med mønster C (bunnfarge = 
grå) til arb måler (9) 10 (12) 13 (14) 
cm. Del arbeidet i hver side med (89) 
95 (101) 107 (113) m til bakstykket 
og (88) 94 (100) 106 (112) til forstyk-
ket – inkl de 4 klippem midt foran. 
Bakstykket: Fortsett med mønster C 
og fell for ermehull annenhver p i 
hver side (2,1,1,1) 2,1,1,1 (2,2,1,1) 
2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1) m = (79) 85 (89) 
93 (97) m Strikk til arb måler 2 cm før 
hel lengde. Fell av de midterste (27) 
29 (31) 33 (35) m og strikk hver side 
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for seg. Fell ytterligere annenhver p 
2,2,1 m ved halssiden = (21) 23 (24) 
25 (26) m til skulder. Strikk til arb 
måler (22) 24 (26) 28 (30) cm, fell av. 
Forstykket: Fortsett med mønster C 
og fell til ermehull som på bakstykket 
= (78) 84 (88) 92 (96) m. Strikk til arb 
måler (4) 5 (5) 5 (6) cm før hel leng-
de. Fell av de midterste (18) 20 (22 
(24) 26 m (inkl de 4 klippem midt 
foran). Strikk hver side ferdig for seg 
og fell annenhver p 3,2,2,1,1 m = (21) 
23 (24) 25 (26) m til skulder. Strikk til 
arb har samme lengde som bakstyk-
ket, fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med rødt på p nr 2 ½ (46) 
48 (50) 52 (54) m. Strikk rundt 5 omg 
glattstrikk, deretter hullrad til brette-
kant (1 kast, 2 rett sammen) Skift til p 
nr 3 og fortsett med 6 omg glattstrikk. 
Skift til rosa og strikk 2 omg glatt-
strikk. Strikk mønster etter diagram A 
(bunnfarge = koksgrå). Plassèr møns-
teret slik at en blomst kommer midt 
foran på ermet. Siste m på hver omg 
strikkes hele tiden vrang = merkem på 
undersiden. Strikk deretter 2 p cerise 
og 2 p rødt og fortsett med mønster C 
(bunnfarge = grå) til hel lengde.  
Når arb fra brettekanten måler 4 cm 
økes 1 m på hver side av merkem på 
undersiden. Gjenta denne økingen 
hver 1 ½ cm til i alt (68) 72 (72) 78 
(84) m. Strikk til arb måler oppgitt 
lengde. Fell av merkem midt under 
ermet og fortsett fram til tilbake. Fell 
2 m i beg av hver p 4 ganger i hver 
side, deretter 4 m 3 ganger i hver side. 
Fell av de resterende m. 
 
Montering: 
Damp arb lett. Sy små tette maskin-
sømmer midt foran og klipp opp.  
Sy sammen skuldrene. 
Halskant: 
Strikk opp langs halskanten med rødt 
ca (85) 89 (93) 97 (101) m. Strikk 5 p 
glattstrikk, deretter *1 kast, 2 rett 
sammen ut p = brettekant. Avslutt 
med 5 p glattstrikk, fell av. 
Brett halskanten dobbelt mot vrangen 
og sy til. 
Forkanter:  
Strikk opp langs forstykket med p nr 2 
½ og rødt ca 13-14 m pr 5 cm. Strikk 
forkantene som halskanten, men med 
en rille (en omg rett fra vrangen) til 
brettekant, fell av. 

Brett forkanten dobbelt mot vrangen 
og sy til. 
 
Sy i ermene og sy i tinnhektene. 
 
Skaut 
 
Størrelse:  
(1) 2-4 (6) år 
 
Legg opp med rødt på p nr 2 ½ (92) 
98 (104) m. Strikk 5 p glattstrikk, 
deretter hullrad til brettekant (1 kast, 2 
rett sammen) Skift til p nr 3 og fortsett 
med 6 p glattstrikk. Skift til rosa og 
strikk 2 p glattstrikk. Fortsett med 
koksgrått og glattstrikk til arb måler 
(12) 13 (14) cm = bak på luen. Her 
skal det senere plukkes opp m til 
skautet.  
Fell (34) 36 (38) m i hver side av. 
Fortsett i glattstrikk over de midterste 
(24) 26 (28) m. Når dette måler (7) 7 
½ (8) cm, felles 1 m i hver side hver 
4. p til hele midtfeltet er like langt 
som de avfelte sidestykkene. Sett m 
på en hjelpenål og sy hvert sidefelt 
pent sammen med midtfeltet. Brett 
fronten av lua ved brettekanten og sy 
til. 
Plukk opp langs nederste kant med 
koksgrått ca (64) 67 (70) m og strikk 
4 omg glattstrikk deretter en hullrad 
(1 kast, 2 rett sammen) og avslutt med 
3 p rett. Fell av, brett kanten dobbel 
mot vrangen = løpegang, og sy til.  
Plukk opp med koksgrått bak på luen 
(ikke langs løpegangen), hver m = 
(92) 98 (104) m. Strikk glattstrikk 
fram og tilbake samtidig som det fel-
les på hver omg fra retten slik: Strikk 
første m rett, 2 vridd rett sammen, 
strikk til 3 m gjenstår, strikk 2 m rett 
sammen, strikk siste m vrangt. Strikk 
vrangt tilbake. Fortsett å fell på denne 
måten til alle m er avfelt. 
  
Tvinn en snor av 2 tråder rødt, 1 tråd 
cerise og træ gjennom løpegangen 
nederst. 
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Genser  
 
Størrelse: 
(1) 2 (4) 6 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (62) 70 (76) 81 cm 
Hel lengde: (33) 37 (42) 47 cm 
Ermelengde: (22) 27 (31) 33 cm 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 gram = 
ca 160 m) 
 
Garnmengde genser og lue: 
Grå 1042: (200) 200 (250) 250 gram 
Koksgrå 1088: (100) 100 (150) 150 
gram 
Rød 4228: (50) 50 (100) 100 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3. 
 
Tilbehør: 
2 tinnhekter 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 
10 cm i bredden 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp med rødt på pinne nr 2 ½ 
(158) 176 (192) 202 m og strikk glatt-
strikk rundt 16 omg. Strikk en omg 
vrangt = brettekant. Skift til p nr 3 og 
strikk 4 omg glattstrikk. Skift til 
koksgrått og strikk 10 omg. Strikk 
mønster C (bunnfarge = grå). Øk på 
første omg jevnt fordelt til (168) 188 
(204) 216 m Strikk til arb fra brette-
kant måler ca (19) 22 (26) 30 cm. Del 
arbeidet for erme åpning med (84) 94 
(102) 108 m til for- og bakstykke. 
Bakstykket: Fortsett med mønster C 
fram og tilbake til erme åpningen 
måler (14) 15 (16) 17 cm. Fell av, 
eller sett maskene på en tråd. 
Forstykket: Fortsett som for baks-
tykket, men på første omgang felles 
de midterste 12 maskene og hver side 
strikkes for seg. 4 cm fra ferdig leng-
de felles for halsåpningen i begynnel-
sen av hver pinne ved halssiden (3, 
2,2,1,1) m = (27) 32 (36) 39 m til 
skulder. Strikk til samme lengde som 
bakstykket. Den andre siden strikkes 
tilsvarende.  
 
 
 

Ermer: 
Legg opp med rødt på pinne nr 2 ½ 
(44) 46 (48) 50 m og strikk glattstrikk 
rundt 16 omg. Strikk en omg vrangt = 
brettekant. Skift til p nr 3 og strikk 4 
omg glattstrikk. Skift til koksgrått og 
strikk 10 omg. Skift til grått og strikk 
mønster C. På første omg økes 6 m 
jevnt fordelt = (50) 52 (54) 56 m. 
Fortsett å øke 2 m midt under ermet 
hver (1) 1 ½ (1 ½) 1 ½ cm til i alt (76) 
80 (86) 92 m. Fell av ved hel lengde.  
 
Montering: 
Damp arbeidet forsiktig fra vrangen.  
Mask eller sy sammen skuldrene. 
Halskant og stolper: Strikk opp 
langs den ene forkanten med koks-
grått på pinne nr 2 ½ ca 13-14 m pr. 5 
cm, (mål opp hver 5. cm og merk med 
knappenåler), rundt halsen, og videre 
tilsvarende første forkant. Strikk 3 p 
koks glattstrikk fram og tilbake, deret-
ter 6 p rødt. Øk i hjørnene for halsåp-
ning/stolpe 2 masker hver 2. omgang. 
Strikk en vrang p (= brettekant), for-
sett med 8 p glattstrikk, fell tilsvaren-
de økingen i hvert hjørne. Fell av. 
Brett kanten i hals og kantene på bol 
og ermer doble mot vrangen og sy til. 
Sy i ermene.  
 
Lue 
 
Stripemønster: 
*4 omg grått, 2 omg koks, 4 omg 
grått, 4 omg rødt, 10 omg koks*. 
Gjenta fra * til *. 
 
Legg opp med rødt og liten rundp nr 2 
½ (100) 106 (112) 118 m strikk 16 
omg glattstrikk rundt. Strikk en omg 
vrangt = brettekant. Skift til p nr 3 og 
strikk 4 omg glattstrikk. Skift til 
koksgrått og strikk 10 omg. Fortsett 
med stripemønster til arb fra brette-
kanten måler (15) 16 (16) 17 cm. Sett 
et merke i hver side med (50) 53 (56) 
59 m på hver del (fargeskiftet skal 
komme midt bak). Strikk 2 vridd rett 
sammen før merket og 2 rett sammen 
etter merket i hver side. Fortsett med 
stripemønster og fell i hver side hver 
4. omg til det gjenstår (8) 6 (8) 6 m. 
Trekk m sammen og fest tråden godt. 
Lag en koksgrå pompong og sy fast i 
spissen. 
 
 
 

Nr 11 
 
Jakke  
 
Størrelse: 
(S)  M  (L)  XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (98) 104 (113) 119 cm 
Hel lengde: (50) 53 (56) 58 cm 
Ermelengde: (43) 45 (46) 47 cm 
 
Garn: 
Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 gram = 
ca 160 m) 
 
Garnmengde: 
Koksgrå 1088: (250) 300 (350) 400 
gram 
Grå 1042: (150) 150 (200) 200 gram 
Rød 4228: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 
 
Tilbehør: 
Hekter 
 
Strikkefasthet: 
27 masker glattstrikk med pinne nr 3 
= 10 cm 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp med koksgrått og rundpinne 
nr 3 (319) 337 (367) 385 masker. 
Strikk vrangbord *1 rett, 2 vrang* 
fram og tilbake til arb måler 6 cm. 
Fortsett med glattstrikk samtidig som 
det på første p felles inn til (265) 281 
(305) 321 m (fell 1 m i ca annenhvert 
vrangt felt). Legg opp 4 ekstra masker 
i slutten av p = oppklippsmasker midt 
foran. Disse strikkes hele tiden rett og 
regnes ikke med i masketallet. Fortsett 
rundt med mønster etter diagram A og 
deretter diagram B som gjentas.  
Når arbeidet måler 42 (45) 47 (49) 
cm, settes et merke i hver side med 66 
(70) 76 (80) masker på hvert forstyk-
ke og 133 (141) 153 (161) masker på 
bakstykket. Nå skal det felles til hals-
ringning, og dette kan gjøres uten å 
strikke mønster fram og tilbake. Gjør 
følgende: Fell av de midterste 24 (24) 
26 (26) maskene på forstykket (inkl 
de 4 midtmaskene) og legg på neste 
omgang opp 4 nye masker over åp-
ningen = oppklippsmasker.  Fortsett 
rundt med mønster og fell 1 maske på 
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hver side av de 4 midtmaskene hver 
omgang i alt 11 (12) 12 (13) ganger = 
45 (48) 53 (56) masker på forstykkets 
skulder ut til sidemerket. Strikk uten 
felling til høyden på ringningen er 
snaut 5 (6) 6 (7) cm (målt fra første 
felling). Slutt med en hel eller halv 
“firkant” Strikk mønster etter diagram 
C. Sett maskene på en hjelpetråd eller 
fell av. 
 
Ermer: 
Legg opp med koksgrått og strømpe-
pinner nr 3 63 (63) 69 (69) masker. 
Strikk rundt vrangbord *1 rett, 2 
vrang* til arb måler 6 cm. Fortsett 
med glattstrikk og mønster etter dia-
gram A, deretter diagram B som gjen-
tas. Tilpass mønsteret slik at en fir-
kant kommer midt på ermet.  
Øk samtidig 2 m midt under ermet 
hver 4 omg til i alt (119) 127 (133) 
137 m.  
Strikk til ermet måler ca (41) 43 (44) 
45 cm. Slutt med en hel eller halv 
“firkant” Strikk mønster etter diagram 
C. Vend deretter ermet med vrangsi-
den ut og strikk 6 omganger glatt-
strikk til belegg. Fell av. 
 
Montering: 
Damp arbeidet fra vrangen. 
Merk opp til ermehull i hver side i 
ermets bredde. 
Sy små, tette maskinsømmer her samt 
midt foran. Klipp opp mellom søm-
mene. 
Sy eller mask sammen skuldrene. 
 
Hals- og forkanter: 
Begynn nederst på høyre forstykke. 
Strikk opp med koksgrått og pinne nr 
3  ca 13 masker per 5 cm opp langs 
hele forkanten, rundt halsen og ned 
langs venstre forkant. Strikk glatt-
strikk og øk samtidig i hjørnene øverst 
på forstykket i overgang for-
kant/halskant 2 masker hver pinne i 
alt 4 ganger. Strikk 1 pinne uten 
øking. Strikk videre til belegg 5 pin-
ner glattstrikk og fell nå i hvert hjørne 
tilsvarende økingen. Fell av, brett 
kanten dobbel mot vrangen og sy til. 
Sy i ermene og sy til belegget over 
sårkanten på vrangen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 12 
 
Votter i Tove 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8-10) år Dame (Herre)  
 
Garn: 
Tove (100 % ull. 50 gram = ca 160 
meter) 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: 100 gram. 
 
Veiledende pinner: 
Liten rundpinne/strømpepinner nr 4.  
 
Strikkefasthet: 
20 m glattstrikk = 10 cm. 
 
Høyre vott: 
Legg opp  (40) 44 (48) 52 (56) m på p 
4 og strikk 4 omg 1 rett, 1 vrang. 
Fortsett i glattstrikk til arb måler (9) 
10 (10) 12 (14) cm. På neste omg 
økes 8 m jevnt fordelt = (48) 52 (56) 
60 (64) m. Skift til strømpep nr 4. 
Fordel m jevnt på hver pinne (num-
merèr pinnene fra 1 til 4). Strikk til 
arbeidet fra utøkingen måler (6) 7 (8) 
9 (10) cm. Lag åpning til tommel slik: 
Strikk 1. og 2. pinne + 2 m på 3. pinne 
- strikk de neste (7) 8 (9) 10 (12)  m 
over på en hjelpetråd i avvikende 
farge - sett disse m tilbake på venstre 
pinne og fortsett rundt over alle m 
med garnet. Når arbeidet fra tommel-
markeringen måler (9) 10 (11) 12 (14) 
cm, felles i hver side slik: * 2 vridd 
rett sammen - strikk til 2 m står igjen 
på 2. pinne, strikk 2 rett sammen *. 
Gjenta fra * til * på de 2 neste pinne-
ne.  
Gjenta denne fellingen hver omg til 8 
m står igjen. Trekk disse m sammen 
og fest godt. 
Tommel: Plukk ut hjelpetråden og sett 
de 2 maskerekkene på strømpepinner. 
I tillegg tas opp 1 ekstra m i hver side 
= (16) 18 (20) 22 (26) m. Strikk (5 ½) 
6 (7) 8 (10) cm glattstrikk. Strikk 2 
rett sammen omg rundt + 1 omg rett. 
Trekk m sammen og fest tråden godt. 
Strikk venstre vott på samme måte, 
men med tommelen i motsatt side, dvs 
at markeringen til tommel gjøres in-
nenfor de 2 siste m på 2. p. 
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Tov vottene i maskin på 40 – 60 gra-
der. Brett kanten dobbelt og strekk og 
form vottene i våt tilstand. Legg dem 
flatt til tørk. 
 
Nr 13 
 
Genser med raglan i fritids-
garn 
 
Størrelse: 
(2) 4-6 (8) 10-12 år (S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (74) 80 (85) 90 (100) 110 
(120) 130 cm 
Lengde: (38) 44 (50) 56 (68) 70 (72) 
74 cm 
Ermelengde på undersiden: (21) 26 
(30) 36 (46) 47 (48) 49 cm 
 
Garn: 
Fritidsgarn (100 % ull. 50 gram = ca 
70 meter) 
 
Garnmengde: 
Grønn 9535: (250) 300 (350) 400 
(500) 550 (600) 650 gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinner og strømpepinner nr 5 og 
5 ½  
 
Strikkefasthet: 
15 masker og ca 19 omganger glatt-
strikk på pinne nr 5 ½ = 10 x 10 cm 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp med grønt på rundpinne nr 
5 (110) 120 (125) 130 (150) 165 (180) 
195 m. Strikk rundt 3 rett, 2 vrang (4) 
5 (5) 5 (6) 6 (6) 6 cm. Skift til p 5 ½, 
fortsett rundt med glattstrikk, samtidig 
som du regulerer masketallet til (112) 
120 (128) 136 (150) 164 (180) 196 m. 
Når arbeidet måler (23) 27 (32) 36 
(46) 47 (48) 49 cm, deles arbeidet inn 
i for- og bakstykke slik: Fell av de 
første (6) 6 (6) 6 (8) 8 (8) 8 m = under 
ene ermet, strikk (50) 54 (58) 62 (67) 
74 (82) 90 masker rett = bakstykket, 
fell av de neste (6) 6 (6) 6 (8) 8 (8) 8 
m = under andre ermet, strikk de siste 
(50) 54 (58) 62 (67) 74 (82) 90 m = 
forstykket.  Legg arbeidet til side 
mens ermene strikkes. 
 
 
 

Ermer: 
Legg opp på strømpepinner nr 5 (25) 
25 (25) 30 (35) 35 (40) 40 m. Strikk 
rundt 3 rett, 2 vrang (4) 5 (5) 5 (6) 6 
(6) 6 cm. Skift til p 5 ½.  Strikk så 1 
omgang rett samtidig som det økes (1) 
1 (1) 0 (0) 1 (0) 0 m jevnt fordelt = 
(26) 26 (26) 30 (35) 36 (40) 40 m. 
Fortsett rundt med glattstrikk og øk 1 
m på hver side av siste m på omgang-
en ca hver 2 ½ cm til i alt (44) 48 (52) 
56 (61) 62 (66) 70 m. Når ermet måler 
oppgitt lengde felles (6) 6 (6) 6 (8) 8 
(8) 8  på undersiden = (38) 42 (46) 50 
(53) 54 (58) 62 m. Strikk et erme til 
på samme måte.  
 
Bærestykket: 
Fortsett rundt med glattstrikk og 
strikk alle deler inn på rundpinnen 
slik: Strikk først over bakstykkets m, 
strikk inn det ene ermet, (over avfelte 
m i sidene), strikk over forstykkets m, 
strikk inn det andre ermet = i alt (176) 
192 (208) 224 (240) 256 (280) 304 m. 
På neste omgang strikkes 2 m rett 
sammen i hver sammenføyning (= 1 
m fra bolen og 1 m fra ermet). Dette 
er midtmaske for raglanfelling og 
strikkes hele tiden rett. Strikk en om-
gang uten felling. Start felling slik: 
Strikk 2 m vridd rett sammen før hver 
merkem, og 2 rett sammen etter hver 
merkem (= 8 m felt pr omgang). Fell 
på denne måten annenhver omgang i 
alt (14) 16 (17) 19 (20) 21 (24) 26 
ganger = (64) 64 (72) 72 (76) 84 (84) 
92 m igjen. Reguler masketallet til 
(60) 65 (70) 70 (75) 80 (85) 90 m. 
Skift til p 5 og strikk hals 3 rett, 2 
vrang rundt (5) 6 (6) 7 (7) 7 (8) 8 cm. 
Fell av med rette og vrange m. 
 
Lue 
Størrelse:  
One size - voksen 
 
Garnmengde:  
Fritidsgarn multi 9367: 100 gram 
 
Veiledende Heklenål:  
Nr 7 
 
Heklefasthet: 
11 staver  med heklenål nr 7 = 10 cm i 
bredden 
 
 
 
 

Forkortelser: 
Lm = luftmaske(r) 
Fm = fastmaske(r) 
St = stav(er) 
Km = kjedemaske(r) 
 
Hekle 6 lm og heklenål nr 7, og ta 
sammen til ring med 1 km. 
1.omg: 3 lm (erstatter 1 st. i beg av 
omg) hekle 11 st, ta sammen med i 
km i den øverste av de 3 lm. Avslutte 
alle videre omg på samme måte = 
totalt 12 st. 
NB! Videre hekler du st  kun   i  ba-
kerste ledd av st  = lager  ” stripe ef-
fekt” i lue. 
2.omg: øk 1 st i annenhver st = 18 st 
(du øker ved å hekle 2 st i samme st.) 
3.omg: øk 1 stav i hver 3. stav = 24st. 
4.omg: øk 1 stav i hver 4. stav = 30st. 
5.omg: øk 1 stav i hver 5. stav = 36st.  
6.omg: øk 1 stav i hver 6. stav = 42st. 
7.omg: øk 1 stav i hver 7. stav = 48st 
8.omg: øk 1 stav i hver 8. stav = 54st 
9.omg: øk 1 stav i hver 9. stav = 60st 
10.omg: øk 1 stav i hver 10. stav = 
66st 
Fortsett rundt med 66 st på omg til 
arbeidet måler ca 29 cm. Klipp av 
tråden og trekk gjennom masken. Fest 
godt.  
Toves på 40 – 60 grader, alt etter hvor 
godt maskinen din tover.  Sett lua på 
hodet rett etter toving og strekk den i 
form etter ditt hode. La den stå og 
tørke. 
 
Pulsvarmere 
Størrelse:  
One size - voksen 
 
Garnmengde:  
Multi 9367: 100 gram 
 
Veiledende Heklenål:  
Nr 7 
 
Heklefasthet: 
10 fm med heklenål nr 7 = 10 cm i 
bredden 
 
Hekle 28 fm med heklenål 7. Ta 
sammen til en ring med 1 km i første 
lm.  
Begynn hver omg med en lm. Slutt 
hver omg med en km i første fm. Vi-
dere er det viktig å ta første fm på 
hver omg i samme m som du har tatt 
sammen forrige omg i = danner lodd-
rett linje under på pulsvarmer. 
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1-4.omg: 28 fm. 
5.omg: Fell 2 m jevnt fordelt = 26 fm. 
(Fell ved å hoppe over en fm.) 
6.omg: 26 fm. 
7.omg: Fell 2 m jevnt fordelt = 24 fm. 
8.omg: 24 fm 
9.omg: Fell 2 m jevnt fordelt = 22 fm. 
10.omg:Fell 2 m jevnt fordelt = 20 fm 
11-15 omg: 20 fm. 
16.omg: Øk 2 m jevnt fordelt = 22 fm. 
Øk ved å hekle 2 fm i samme m. 
17.omg: 22 fm. 
18.omg: Øk 2 m jevnt fordelt = 24 fm. 
19.omg: 24 fm. 
20.omg: Øk 2 m jevnt fordelt = 26 fm. 
21-22.omg: 26 fm. 
23.omg: Fell til tommel slik: 
Venstre hånd: Hekle 4 fm, 4 lm, 
hopp over 4 fm, 1 fm i neste m, fort-
sett med 1 fm i hver m ut omg = 26 m 
(inkl 4 lm). 
Høyre hånd: Hekle 1 fm i hver m til 
8 m står igjen, hekle 4 lm, hopp over 
4 m, 1 fm i neste m, forsett med en fm 
i hver m ut omg = 26 m (inkl 4 lm). 
24.omg: Fortsett rundt med fm, hekle 
også en fm i hver av de 4 lm over 
tommelhullet + fell 2 m jevnt fordelt 
= 24 fm. 
25.omg:Fell 2 m jevnt fordelt = 22 fm 
26.omg:Fell 2 m jevnt fordelt = 20 fm 
27.-28.omg: 20 fm. 
Klipp av tråden. 
Tov på 40-60 grader. 
Ta pulsvantene på hendene like etter 
toving og strekk dem i form etter dine 
hender. Legg til tørk. 
 
Nr 14 
 
Tovede gule votter 
 
Størrelse: 
(Barn) Voksen 
 
Garn: 
Fritidsgarn (100 % ull. 50 gram = ca 
70 meter). 
 
Garnmengde: 
Gul 9900: (100) 100 (150) gram 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 5 ½  
 
Strikkefasthet: 
15 masker glattstrikk på pinne nr 5 ½ 
= 10 cm i bredden. 
 

Høyre vott: 
Legg opp med strømpepinner nr 5 ½  
(36) 40 masker og strikk glattstrikk 
rundt i  (8) 9 cm, men på siste omgang 
økes 4 masker jevnt fordelt = (40) 44 
masker. Fortsett med glattstrikk. Når 
hele arbeidet måler (14) 16 cm, lages 
åpning til tommel slik: Strikk med en 
annen farge (6) 7 masker innenfor 
første maske på pinne nr 3, sett disse 
maskene tilbake på høyre pinne og 
fortsett med glattstrikk som før. Når 
arbeidet fra tommelmarkeringen må-
ler (9) 10 cm, felles i toppen: På pinne 
nr 1 og 3 strikkes de 2 første maskene 
ved å løfte 1 maske løs av, 1 rett og 
trekk den løse masken over. På pinne 
nr 2 og 4 strikkes de 2 siste maskene 
rett sammen. Gjenta disse fellingene 
annenhver omgang 3 ganger til og 
videre hver omgang  til 8 masker står 
igjen. Trekk maskene sammen og fest 
godt. 
Tommel: 
Plukk ut hjelpetråden og sett de 2 
maskerekkene på strømpepinner nr 4 
½, i tillegg plukkes opp 1 ekstra mas-
ke i hver side = (14) 16 masker i alt. 
Strikk glattstrikk i (5) 6 cm. Strikk 2 
rett sammen omgangen rundt + 1 om-
gang glattstrikk. Trekk maskene 
sammen og fest godt. 
Strikk venstre vott på samme måte, 
men motsatt. Dvs markering til tom-
mel gjøres innenfor siste maske på 
pinne nr 2.  
  
Toving:  
Plaggene toves ved å vaskes i maskin 
med enzymfritt vaskepulver på 40-60 
grader. Det er en fordel å ha flere 
plagg i maskinen, for eks kulørte 
skjorter og dongeribukse. Etter sentri-
fugering strekkes og formes de i fa-
song og legges flatt til tørk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 15 
 
Genser med pingviner 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (70) 76 (82) 88 cm 
Lengde: (39) 44 (48) 52  cm 
Ermelengde: (24) 29 (32) 37 cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter). 
 
Garnmengde genser og lue: 
Smart: 
Lys blå 5904: (250) 250 (300) 300 
gram 
Hvitt 1001: (100) 150 (200) 200 gram  
Sort 1099: 50 gram alle str 
Gul 2025: 50 gram alle str 
Funny: 
Hvitt 1002: (50) 50 (100) 100 gram  
Garnmengde, bukse: 
Smart, hvitt 1001: (200) 250 (250) 
300 gram + rester i de øvrige farger i 
genser 
Funny, hvitt 1002: 50 gram alle str + 
rester i øvrige farger fra genser 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3 og 
3 ½  
 
Tilbehør: 
3 knapper til de 2 minste str 
Elastikk til buksen 
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm i bredden. 
 
For- og bakstykket: 
Legg opp med gult og rundpinne nr 3 
(140) 152 (162) 174 m og strikk rundt 
i riller (1 rille = 1 omg rett, 1 omg 
vrang). Strikk riller slik: 1 gul, 1 svart, 
1 gul. Videre vekselsvis 1 hvit rille i 
Funny, 1 gul rille i Smart til i alt (6) 7 
(7) 7 riller med hvit Funny. Avslutt 
med en gul rille. Skift til lys blått 
strikk 1 rille. Skift til rundp 3 ½ og øk 
jevnt fordelt på 1. omg (16) 16 (18) 
18 m =  (156) 168 (180) 192 m. Strikk 
4 omg rundt i glattstrikk med lys blått. 
Strikk så mønster etter diagram A. 
Strikk 4 omg glattstrikk i lys blått. 
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Fortsett med diagram B. Sett  merke 
rundt 1 m i hver side = merkem mel-
lom for-bakstykket. Strikk mønster 
slik: * strikk merkem rett - start ved 
pilen for rett str, strikk (77) 83 (89) 95 
m * = forstykket *. Gjenta fra * til * = 
bakstykket. Fortsett med 3 omg blått, 
videre diagram C til hel lengde (mer-
kem i sidene strikkes med i mønster 
C).  Når arbeidet måler (23) 27 (30) 
33 cm, deles arb til ermehull slik: fell 
av 1. m, strikk (77) 83 (89) 95 m = 
forstykket, fell 1 m, strikk (77) 83 
(89) 95 m = bakstykket.  
Bakstykket: = (77) 83 (89) 95 m.  
Fortsett med mønster til ermehullet 
måler (16) 17 (18) 19 cm. Fell av. 
Forstykket: (77) 83 (89) 95 m. Fort-
sett som på bakstykket, men når ar-
beidet fra delingen måler (13) 13 (14) 
15 m, settes de midterste (21) 21 (21) 
23 m på en hjelpetråd og hver side 
strikkes for seg. Fell ved halssiden 
annenhver pinne med (2,2,1,) 2,2,1,1 
(2,2,1,1) m. Strikk til hel lengde, fell 
av. 
 
Ermer: 
Legg opp med gul Smart og strømpe-
pinner nr 3 (36) 38 (40) 42 m og 
strikk riller som nede på bol. Skift til 
pinner nr 3 ½ , strikk 4 omgang rett 
med lys blått,  øk samtidig 6 m jevnt 
fordelt  på første omg = (42) 44 (46) 
48 m. Fortsett i glattstrikk med møns-
ter etter A. Tilpass mønsteret slik at 
midten av ermet blir som markert i 
diagrammet. Øk 2 m på undersiden 
hver 1 ½ cm til i alt (70) 74 (78) 82 
m. Etter diagram A strikkes 3 omg 
glattstrikk i lys blått. Forsett med dia-
gram C til hel lengde. Strikk til ermet 
måler oppgitt lengde, fell av. 
 
Montering: 
Sy sammen skuldrene.  
For de 2 minste str kan halve venstre 
skulder settes åpen. 
Halskant:  
2 og 4 år: Strikk opp med lysblått og 
liten rundp nr 3 (87) 87 m. Start fra 
den siden som er åpen og strikk 1 omg 
med lys blått, deretter diagram A. 

Første og siste m = kantmaske og 
strikkes hele tiden rett. Etter dia-
gram A strikker du en omg lys 
blått, + 1 omg vrangt til brettekant. 
Så 9 omg glattstrikk. Fell av. Brett 
halsen dobbelt bakover og sy til 
belegg med løse sting. Hekle en 
rad fm på bakstykket: langs split-
ten og opp langs halsen. Vend og 
hekle en rad fm tilbake samme 
vei, men lag nå 3 hemper med 
jevne mellomrom ved å hekle 4 lm 
og hoppe over 3 m. Øverste hem-
pe skal være øverst på halsen, de 
neste 2 med jevne mellomrom 
langs splitten.  
Sy i knapper tilsvarende hempene 
langs venstre forstykke.  
6 – 8 år: Strikk opp med lys blått 
og liten rundpinne nr 3 (90) 96 m. 
Strikk rundt 2 omg lys blått, vide-
re diagram A. Så 2 omg lysblått + 
1 omg vrangt til brettekant. Av-
slutt med 11 omg glattstrikk. Fell 
av. Brett halsen bakover, sy  til 
belegg med løse sting. 
Sy i ermene med attersting fra 
vrangen.  Damp lett over det fer-
dige plagget. 
 
Lue 
 
Størrelse:  
(2-4) 6-8 år 
 
Legg opp med gul Smart og p 3 
(88) 96 m, strikk riller som nede 
på bol. 
Skift til pinner nr 3 ½ ,  strikk 
rundt 4 omgang rett med lys blått,  
øk samtidig (2) 6 m jevnt fordelt  
på første omg = (90) 102 m. Fort-
sett i glattstrikk med mønster etter 
A. Videre strikkes i lys blått til hel 
lengde. Like etter diagram A be-
gynner felling i toppen: 
Strikk (13) 15 rett, 2 rett sammen 
omgangen rundt (= 6 m felt) - strikk 
så 2 omganger uten felling.  
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Strikk (12) 14 rett, 2 rett sammen 
omgangen rundt - strikk 1 omgang 
uten felling.  
Strikk (11) 13 rett, 2 rett sammen 
omgangen rundt - strikk 1 omgang 
uten felling. Fell videre annenhver 
omgang og med 1 maske mindre mel-
lom fellingene for hver gang til 30 
masker står igjen. Fell av. Luen skal 
ikke sys sammen i toppen.  Det er 
snoren som fungerer som lukking i 
toppen.  
Tvinn en snor i hvit Smart. Lag små 
dusker i hvit Funny.  
 
Bukse 
 
Størrelse: 
(2) 3 (4) år 
 
Halvpatent: 
1.p: retten * strikk 1 rett i den rette m 
under m på pinnen (= 1 patentm), 1 
vrang*. Gjenta fra * til *. 
2.p: Strikk alle m rett på vrangen eller 
vrangt på retten. 
Gjenta disse to pinnene. 
 
Begynn øverst i livet. 
Legg opp med rosa Smart og rundp 3  
(106) 108 (114) m og strikk 2 ½ cm 
glattstrikk til belegg + 1 omg vrangt 
til brettekant. Strikk ytterligere 2 ½ 
cm glattstrikk, men på siste omg økes  
(24) 26 (28) m jevnt fordelt = (130) 
134 (142) m. Skift til rundp 3 ½, 
strikk 1 omg glatt. Sett et merke i hver 
side med (65) 67 (71) m på hver halv-
del. Sett også et merke i midtmasken 
på bakstykket og framstykket. Strikk 
buksen høyere bak slik: Riv av tråden 
og begynn 7 m før midtm fra rettsi-
den, strikk halvpatent over de neste 15 
m, vend og strikk 22 rett, vend og 
strikk 29 m halvpatent. Vend med 7 m 
mer for hver gang i alt  (4) 5 (5) gang-
er på hver side av merket. Fortsett 
med halvpatent rundt over alle m..  
Når arbeidet fra brettekanten midt 
foran måler (17) 18 (19) cm, økes 1 m 
på hver side av midtm både foran og 
bak annenhver omg i alt  (7) 8 (8) 
ganger =  (158) 166 (174) m. De nye 
m strikkes etterhvert i patentstrikk. 
Del arbeidet på midten med (79) 83 
(87) m til hvert ben. Fell nå 1 m på 
hver side av 1 midtm på innsiden av 
benet hver  (2) 2 ½  (2 ½)  cm i alt  (7) 
8 (9) ganger. Strikk uten felling til 
benet fra delingen i skrittet måler (16) 

20 (23) cm. Strikk 1 omg med hvitt og 
glattstrikk, videre 4 omg glattstrikk 
med lysblått, samtidig som du på den 
første omg med hvitt regulerer maske-
tallet til 66 m. Strikk mønster A, der-
etter  (4) 5 (5) omg glattstrikk med lys 
blått. Skift til p 3. Strikk 1 rille i lys 
blått. (1 rille = 1 omg rett, 1 omg 
vrang). Skift til gul Smart, strikk en 
rille, fortsett med   vekselsvis 1 hvit 
rille i Funny, 1 gul rille i Smart til i alt 
(6) 7 (7) 7 riller med hvit Funny. Av-
slutt med 1 gul rille, 1 svart, 1 gul. 
Fell av.  Brett belegget ned i livet og 
sy til på vrangen. Sett i en passe stram 
strikk.   
 
Nr 16 
 
Folkloregenser 
 
Størrelse: 
(4) 6 (8) 10 (12) år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde (76) 82 (87) 93 (98) cm  
Hel lengde (41) 45 (48) 52 (54) cm 
Ermelengde (29) 33 (36) 39 (42) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m) 
 
Garnmengde: 
Farge 1: Rød 4219, evnt svart 1099: 
(150) 200 (250) 300 (350) gram 
Farge 2: Cerise 4627, evnt brun 3082: 
(100) 100 (150) 150 (200) gram 
Farge 3: Orange 2708, evnt blå 6334: 
(50) 100 (100) 150 (150) gram 
Farge 4: Naturhvit 1002: (100) 150 
(150) 200 (200) gram 
Evnt Funny 1012: (50) 50 (50) 50 
(100) gram  
 
Veiledende pinner: 
Rundp og strømpep nr 3 og 3,5.  
 
Strikkefasthet: 
22 m glattstr og mønster med Smart 
på p nr 3,5 = 10 cm 
 
Genseren strikkes rundt opp til hals-
fellingen og det klippes opp til erme-
hull.  
 
For og bakstykke:  
Legg opp (148) 156 (168) 180 (188) 
m med Farge 1 på rundp nr 3. Strikk 

rundt, vr. bord med 2 r, 2 vr, (5) 5 (5) 
5 (6) cm. Skift til p nr 3,5 og strikk 
videre med glattstr samtidig som det 
på første omg økes jevnt fordelt til 
(168) 180 (192) 204 (216) m. Strikk 
rundt, Mønster 1 ifølge diagr.: Beg 
omg ved pilen for din str i diagr og 
gjenta mønsteret ut omg. Slik kommer 
midtm i diagr midt foran på forstk. 
For str 4 år er det 6 omg av mønster 1 
som ikke strikkes. Dette er de 6 øvers-
te radene i det som også er markert 
som mønster 6.  
Etter Mønster 1 strikkes 4 omg med 
Farge 4, deretter Mønster 2. Gjenta 
Mønster 2 til hel lengde. Men samti-
dig, når arb nedenfra måler (37) 40 
(43) 46 (48) cm settes et merke (85) 
91 (97) 103 (109) m fra omg's begyn-
nelse = forstykket. Bakstykket = (83) 
89 (95) 101 (107) m. Fell nå av de 
midterste (17) 15 (17) 15 (17) m på 
forstk til halsen. Strikk ut omg, ryk 
tråden og sett den til igjen ved halsåp-
ningen. Nå strikkes frem og tilbake 
samtidig som det felles i beg av hver p 
på hver side av halsen: 3 m 1 gang, 2 
m 1 gang, 1 m (2) 3 (3) 4 (4) ganger, 
men samtidig, når det er igjen 2 cm 
før hel lengde felles av de midterste 
(23) 23 (25) 25 (27) m på bakstk til 
nakken. Strikk hver side for seg, og 
fell videre i hver side av nakken: 2 m 
1 gang, 1 m 1 gang. Fell av når arb 
måler ca (41) 45 (48) 52 (54) cm.  
 
Ermene:  
Jente: Legg opp (44) 44 (44) 48 (48) 
m med Funny på strømpep nr 3. 
Strikk rundt, 1 omg vrangt, 1 omg 
rett, 1 omg vrangt, 1 omg rett. Skift til 
Farge 1 og strikk videre med vrbord 
og økinger som for gutt.  
Gutt: Legg opp (44) 44 (44) 48 (48) m 
med Farge 1 på strømpep nr 3. Strikk 
rundt, vr. bord med 2 r, 2 vr som på 
bolen. Skift til p nr 3,5 og strikk vide-
re med glattstr samtidig som det økes 
jevnt fordelt til (52) 54 (56) 58 (60) 
m. Øk deretter 1 m på hver side av 1 
midtm under ermet for hver (3.) 3. (3.) 
2,5 (2,5) cm i alt (7) 8 (9) 11 (12) 
ganger. Samtidig strikkes Mønster 
slik for jente: Strikk Mønster 3; tell ut 
m fra midten slik at midtm i diagr 
kommer midt oppe på ermet. Etter 
Mønster 3 strikkes (0) 1 (4) 7 (9) cm 
med Farge 4. Strikk så Mønster 4 (tell 
ut m fra midten som før); slutt et pas-
sende sted i mønsteret hvis du er ved 
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hel lengde før mønsteret er ferdig. 
Hvis ermet ikke er langt nok når 
Mønster 4 er ferdig strikkes videre 
med siste mønsterfarge til hel lengde. 
Gutt: Strikk Mønster 3; tell ut m fra 
midten slik at midtm i diagr kommer 
midt oppe på ermet. Strikk så (4) 6 (8) 
9 (9) cm med Farge 4, og deretter 
Mønster 5; tell ut m fra midten som 
før. Etter Mønster 5 strikkes videre 
med siste farge til ermet er langt nok. 
Jente og gutt: Når alle økingene er 
ferdig er det (66) 70 (74) 80 (84) m. 

Når arb har oppgitt eller ønsket lengde 
skiftes til p nr 3. Strikk 2 cm vr 
glattstr til belegg. Fell av. 
  
Montering:  
Merk av ermets øvre vidde i hver side 
til ermehull. Sy to maskinsømmer på 
hver side av 3 midtm ved sidemerkene 
og klipp opp mellom sømmene til 
ermehull. Sy skuldersømmene.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal
skant: Strikk opp 
fra retten med Farge 

1 på p nr 3: Ca 11-12 m for hver 5. cm 
rundt halsen; beg ved venstre skulder 
og strikk opp et masketall delelig med 
4. Strikk rundt, vr. bord med 2 r, 2 vr, 
(6) 6 (7) 8 (8) cm for rund hals, og 
(16) 16 (18) 18 (18) cm for høy hals. 
Fell av i vrbordstr. Brett den høye 
halsen dobbelt mot retten. Brett den 
runde halsen dobbelt mot vrangen og 
sy. For jente strikkes så opp m i bret-
ten øverst på halsen; strikk opp med 
Funny og p nr 3, og strikk opp 1 m for 
hver m rundt halsen. Strikk rundt, 1 
omg vrangt, 1 omg rett, 1 omg vrangt. 
Fell av med rette m.  
Gutt og jente: Fest midten av ermet 
utfor skuldersømmen og sy ermene til 
bolen; sy i den siste omg før belegget 
på ermet. Brett belegget over bolens 
klippekant og sy det fast fra vrangen.  
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Lue 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 
 
Beg med venstre øreklaff: Legg opp 
(6)8(8) m med Farge 1 på strømpep nr 
3. Skift til p nr 3,5 og strikk glattstr. 
og Mønster 6, men første og siste m 
strikkes rett på alle p (= kantm). Sam-
tidig økes 1 m innenfor kantm i hver 
side på hver rettpinne i alt (8) 9 (11) 
ganger = (22) 26 (30) m. Strikk vrangt 
tilbake og legg opp 2 m i slutten av p 
(= mot nakken), strikk rett tilbake og 
legg opp 1 m i slutten av p = (25) 29 
(33) m. Legg arb. til side og strikk 
høyre øreklaff på samme måte, men 
de 2 m økes i slutten av en p fra ret-
ten, og siste gang legges opp 1 m i 
slutten av en p fra vrangen = (25) 29 
(33) m. Sett så venstre øreklaff inn på 
p., legg opp (12) 14 (16) m (= midt 
bak i nakken), sett høyre øreklaff på 
p. Sett tråden til fra retten og strikk 
videre med glattstr og Mønster 6 sam-
tidig som det legges opp i slutten av 
hver p i hver side (= mot ansiktet): 2 
m 1 gang, 3 m 1 gang = (72) 82 (92) 
m. I slutten av neste p legges opp (24) 
26 (28) m = (96) 108 (120) m på p. 
Ryk tråden og sett den til igjen midt 
bak i nakken. Strikk nå rundt, 1 omg 
med Farge 1, deretter Mønster 7 (gutt) 
eller Mønster 8 (jente); tell ut m fra 
midt foran slik at midtm i diagr kom-
mer midt foran på luen. Etter Mønster 
7/8 strikkes Mønster 2; beg ved pilen 
(omg) for gutt eller jente i diagr. 
Gjenta Mønster 2 til hel lengde. Strikk 
til arb fra midt foran (pannen) er (11) 
12 (13) cm. Strikk 1 omg vrangt med 
siste stripefarge for gutt.  
Strikk videre slik for gutt: Fell 6 m på 
neste omg slik: x Strikk (14) 16 (18) r, 
2 m rett sammen x, gjenta x-x ut omg. 
= 6 m felt. Strikk 1 omg uten felling. 
Neste omg. strikkes slik: x Strikk (13) 
15 (17) r, 2 m rett sammen x, gjenta 
x-x ut omg. = 6 m felt. Strikk 1 omg 
uten felling. Fortsett slik med å felle 
på hver 2. omg ved å strikke 1 m 
mindre mellom fellingene for hver 
gang. Når det er felt slik 2 ganger til, 
felles på hver omg til det er 6 m igjen. 
Ryk tråden og trekk den gjennom 
restm. Fest godt. Lag en snor med 
dusk i Farge 1 og fest i toppen av 
luen. 

Strikk så opp m rundt luens omkrets 
(bak i nakken, rundt øreklaffene og 
foran). Kant: Strikk opp fra retten 
med Farge 1 og p nr 3. Strikk rundt, 1 
omg vrangt, 1 omg rett, 1 omg vrangt. 
Fell så av med rette m.  
Strikk videre slik for jente: Fell 6 m 
på omg på samme måte som for gutt, 
men fell på hver omg i alt (11) 12 (13) 
ganger. Fell deretter på hver 2. omg til 
det er 24 m igjen. Fell så på hver 4. 
omg. til det er 6 m igjen. Strikk 2 m 
sammen til det er 1 m igjen. Ryk trå-
den og trekk den gjennom restm. 
Strikk kant rundt luen som til gutt, 
men strikk med Funny. 
 
Nr 17 
 
Snøstjerne 
 
Størrelse: 
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år 
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (75) 80 (85) 90 (95) 100 
cm 
Hel lengde: (39) 43 (47) 51 (55) 60 
cm 
Ermelengde: (26) 29 (32) 36 (39) 42 
cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m) 
 
Garnmengde: genser + lue 
Rød tweed 4218: (450) 500 (550) 650 
(700) 750 gram 
Naturhvitt 1012: 50 gram alle str 
 
Veiledende pinner: 
Rundpinne og strømpepinner nr 3  og 
3 ½. 
Heklenål nr 3 til kant på lue 
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr. 3 ½  
= 10 cm. 
 
For- og bakstykke: 
Legg opp med hvitt og rundpinne nr  
3 (168) 174 (186) 198 (210) 219 m. 
Strikk  *1 rett hvitt, 2 vrang rødt *, 
gjenta fra * til * ut omg. Strikk i alt 3 
omg på samme måte. Strikk 1 omg 
rett hvitt + 1 omg vrangt til brettekant. 
Skift til p 3 ½.  Fortsett med 1 omg 
hvitt rett.  Så 1 omg   *1 rett hvitt, 2 

rett rød *. Videre  3 omg  *1 rett hvitt, 
2 vrang rødt *.  Fortsett rundt med 
rødt og glattstrikk, samtidig som du 
på første p regulerer masketallet til 
(168) 176 (188) 196 (208) 220 m. 
Bakstykket strikkes lengre bak slik: 
sett et merke i hver side = (84) 88 (94) 
98 (104) 110 m på for- og bakstykket. 
Strikk til 11 m står igjen på bakstyk-
ket, snu og strikk til 11 m før side-
merke, snu og strikk til 9 m før det 
andre sidemerket, snu og strikk til 9 m 
står igjen på andre siden. Fortsett å 
strikke fram og tilbake på denne må-
ten, ta med 2 m i hver side for hver 
gang, strikk til bakstykket er (3) 3 (3) 
4 (4) 4 cm lengre enn bakstykket.  
Fortsett rundt over alle m til hele ar-
beidet måler (22) 25 (28) 31 (33) 37 
cm. Del arbeidet i hver side ved mer-
kene og strikk for- og bakstykke hver 
for seg. 
Bakstykket: Strikk til ermehullet 
måler (17) 18 (19) 20 (22) 23 cm og 
sett alle m på hjelpetråd. 
Forstykket: Strikk til ermehullet 
måler (13) 14 (15) 16 (18) 19 cm. Fell 
de midterste (16) 18 (20) 22 (22) 24 m 
og strikk hver side for seg. Fell videre 
3,2,1,1 masker annenhver pinne ved 
halssiden = (27) 28 (30) 31 (34) 36 m 
igjen. Strikk til ermehullet måler (17) 
18 (19) 20 (22) 23 cm og sett m på 
hjelpetråd. Strikk den andre siden på 
tilsvarende måte. 
 
Ermer: 
Legg opp på med hvitt og strømpe-
pinner nr 3  (36) 36 (39) 39 (42) 42 m 
og strikk kant som nede på bolen. 
Fortsett rundt med rødt, p nr 3 ½  og 
glattstrikk, strikk 1 omgang rett og øk 
jevnt fordelt til (50) 50 (56) 56 (58) 
58 m. Fortsett i glattstrikk og øk 2 
masker på undersiden ca hver 1 ½  cm 
til i alt (76) 80 (84) 88 (96) 100 m. 
Strikk til oppgitt lengde og fell av. 
 
Montering: 
Broder med maskesting diagram A 
midt foran på genser, og diagram B 
nede på forstykkets venstre side. Plas-
ser som vist på bilde. 
Mask forstykkets skuldre sammen 
med tilsvarende m på bakstykket. 
Brett alle kanter mot vrangen langs 
brettekanten og sy til. 
Hette: 
Begynn midt foran i halsringningen 
og strikk opp med rødt og liten rund-



 25 

pinne nr 3 ½ (43) 45 (47) 49 (51) 51 
m til midt bak, strikk opp en vrang m, 
deretter (43) 45 (47) 49 (51) 51 m til 
midt foran igjen. Fortsett rundt og øk 
1 m på hver side av den vrange midtm 
bak hver 3. omgang (3) 3 (3) 4 (4) 
ganger. Fortsett uten økning til kanten 
måler (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm (den vrange 
midtm bak strikkes til hetten er fer-
dig.) Sett de midterste (10) 10 (12) 12 
(14) 14 m på forstykket på en hjelpe-
tråd. Fortsett fram og tilbake og fell 
samtidig 1 m i hver side annenhver 
pinne (5) 5 (5) 6 (6) 6 ganger = (75) 
77 (79) 83 (85) 85 m. Strikk uten fel-
ling til hele hetten (fra opptakspinnen 
i halsen) måler (23) 24 (25) 26 (27) 28 
cm. Fell bak slik: Strikk til 2 m før 
midtm, løft 1 m løs av, 1 rett og trekk 
den løse m over, strikk midtm vrangt, 
strikk de 2 neste m rett sammen. 
Gjenta denne fellingen annenhver 
pinne 5 ganger og fell av eller sett m 
på en hjelpetråd. Sy eller mask sam-
men i toppen. 
 
 

Kant rundt hette og splitt: Begynn 
midt foran og strikk opp med rødt og 
pinne nr 3 ca 11 m per 5 cm rundt 
hele hettekanten til midt foran igjen. 
Snu her og strikk 2 ½ cm kant som 
nede på bol fram og tilbake. Fell av. 
Brett kanten dobbel mot vrangen og 
sy til, men la det stå åpent foran til 
trekkebånd. Sy i ermene, begynn ved 
skuldersømmen og sy ned til hver 
side. Tvinn en snor i rødt og passe 
lengde med dobbelt garn og trekk 
gjennom løpegangen i hetten. 
 
Lue 
 
Størrelse: 
(2-4) 6-8 (10-12) år 
 
Begynn med øreklaffen. Legg opp 7 
m med rødt på pinne nr 3, strikk 1 p 
vrangt. Fortsett i glattstrikk. Strikk 4 
omg uten økinger, videre økes annen-
hver p 1 m i hver side til i alt 23 m. 
Strikk i alt 6 omganger med 23 m. 
Legg arbeidet til side og strikk en 
klaff til på samme måte. 

Legg opp til resten av luen slik: Strikk 
med rødt, legg opp (5) 7 (9)m i be-
gynnelsen av den siste klaffen, strikk 
klaffens 23 m , legg opp (40) 44 (48) 
m i slutten (= midt foran), strikk den 
andre klaffens  23 m, legg opp (5) 7 
(9)  i slutten  (midt bak) =  (96) 104 
(112) m. Strikk rundt med (2) 4 (6) 
omg rødt. Skift til liten rundp/strømpe 
p 3 ½ , og fortsett rundt i glattstrikk til 
hel lengde. 
Når luen midt foran fra opplegget 
måler (12) 12 (12) cm, felles slik: 
* (10) 11 (12) rett, 2 rett sammen*, 
gjenta fra * til * ut omg = 8 fellinger. 
Strikk 1 omg uten felling. 
Neste omg: * (9) 10 (11) rett, 2 rett 
sammen *, gjenta fra * til * omg 
rundt. Strikk 1 omg uten felling. 
Fortsett å felle annenhver omg og med 
1 m mindre mellom fellingene til 16 
m står igjen. Strikk 2 omg uten fel-
ling. Strikk så 2 og 2 m sammen omg 
rundt = 8 m igjen. Strikk 3 omg, klipp 
av tråden. Trekk den gjennom m, 
stram til og fest godt. 
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Montering: 
Broder på snøkrystall etter diagram B 
med maskesting og hvitt. Plasser   
midt foran på luen 
Kant rundt lua: Hekle rundt hele lue-
kanten, inkl øreklaffene, 1 rad med 
fastm (fm) med heklenål nr 3 og hvitt 
– begynn midt bak og hekle ca 2 fm 
pr 3 strikte m. Snu midt bak og hekle 
tilbake på retten 1 rad krepsem (= fm 
heklet baklengs, fra venstre mot høy-
re). 
Dusker: Klipp opp lengder på ca 10 
cm i hvitt, ca 25 lengder. Lag 3 dus-
ker.  
Hekle en ca 3 cm lang lm-snor med 3-
dobbel hvit Smart. Fest dusken i den 
ene enden, fest den andre enden  ne-
derst på øreklaffen. Fest på sammen 
måte på den andre øreklaffen. 
Sy den siste dusken fast i toppen på 
lua. 
  
 
Dukkeklær 
 
Garn: 
Smart (100 % ull, superwash. 50 gram 
= ca 100 meter) 
 
Garnmengde til alle delene:  
Rød tweed 4218: 150 gram 
Naturhvitt 1012: 50 gram 
 
Veiledende pinner: 
Nr 3 og 3 ½  
 
Tilbehør: 
Elastikk til buksen 
 
Strikkefasthet: 
22 masker glattstrikk på pinne nr 3 ½ 
= 10 cm 
 
Genser 
Legg opp 90 m med naturhvitt og p 3. 
Strikk rundt 1 omg i glattstrikk, fort-
sett slik: Strikk *1 rett hvitt, 2 vrang 
rødt *, gjenta fra * til * ut omg. Strikk 
i alt 4 omg på samme måte . Skift til p 
3 ½ og fortsett rundt i rødt og glatt-
strikk til hel lengde. Strikk til arbeidet 
måler ca 10 cm. Del arbeidet i hver 
side med 45 m til for- og bakstykke. 
Bakstykket: Strikk fram og tilbake i 
glattstrikk til ermehullet måler 8 cm. 
Fell av. 
Forstykket: Strikk til 2 cm før hel 
lengde. Fell av de midterste 9 m, og 

strikk hver side for seg. Fell ytterlige-
re ved halssiden 2,1,1 m og fell av ved 
hel lengde. 
 
Ermer: 
Legg opp 24 m med naturhvitt og p 3. 
Strikk kant som nede på bolen. Skift 
til p 3 ½ , fortsett rundt med rødt og 
glattstrikk, samtidig som du på første 
omg øker  jevnt fordelt til  30 m. Fort-
sett med rødt til hel lengde. Øk videre 
2 m på undersiden ca hver 2 cm  til i 
alt 38 m. Fell av når ermet måler ca 
12 cm.  
 
Montering: 
Fest trådene. Sy sammen den ene 
skulderen + 1 cm ytterst på den andre. 
Broder på snøkrystall med maskesting 
og hvitt midt foran på genser. 
Halskant: Plukk opp ca 36 m  med p 
3 og rødt. Strikk 1 omg rødt fortsett 
slik: *1 rett hvitt, 2 vrang rødt *, gjen-
ta fra * til * ut omg. Gjenta fra * til * i 
alt 3 omg. Forsett med 1 omg hvitt 
glattstrikk. Fell av.  
Sy 3 små hemper på skulderen og sy i 
knapper. Sy i ermene. 
 
Bukse 
Begynn  øverst i livet og legg opp 66 
masker  med strømpepinner nr 3. 
Strikk 1 rett, 1 vrang rundt, og etter 2 
omganger strikkes 1 hullrekke = 1 
kast, 2 rett sammen omgangen rundt.  
Strikk ytterligere 2 omganger, men på 
siste omgang økes 10 masker jevnt 
fordelt = 76 masker. Skift til pinner nr 
3 ½ og og fortsett rundt i glattstrikk. 
Strikk buksen høyere bak slik: Sett et 
merke i hver side med 38 masker på 
hver del + 1 merke midt bak. Strikk 5 
masker forbi merket midt bak, snu og 
strikk 10 masker, snu og strikk 5 mas-
ker mer for hver gang i alt 3 ganger på 
hver side av merket. Fortsett rundt 
over alle maskene til arbeidet midt 
foran måler 11 cm. Del med 38 mas-
ker til hvert ben og strikk hvert ben 
for seg.  Fell 2 masker på innsiden av 
benet hver 4. omgang 5 ganger. Strikk 
til benet måler ca 8 cm, slutt av med 
kant nede slik: *1 rett hvit, 2 vrang 
rødt * gjenta fra * til * ut omg. Strikk 
i alt 3 omg på samme måte. Strikk 1 
omg rett hvitt + 1 omg vrangt til bret-
tekant. Strikk 4 omg glattstrikk til 
belegg. Fell av.  
Trekk en elastikk gjennom hullraden i 
livet. 

Lue 
Begynn med den ene øreklaffen som 
strikkes i rettstrikk (riller). Legg opp 4 
masker med rødt og pinne nr 3 og 
strikk 1 pinne rett. På neste pinne økes 
1 maske i hver side, og denne økingen 
gjentas annenhver pinne til 10 masker. 
Strikk til klaffen fra opplegget måler 4 
cm. Sett maskene på hjelpepinne. 
Legg opp og strikk 1 klaff til. Nå leg-
ges opp til resten av luen slik: Legg 
opp 7 masker på pinne nr 3, strikk den 
ene klaffen, legg opp 30 masker i 
slutten av pinnen, strikk den andre 
klaffen, legg opp 7 masker i slutten = 
64 masker i alt. Strikk 2 cm rettstrikk 
over disse maskene, men på siste pin-
ne økes 6 masker jevnt fordelt = 70 
masker. 
Sett maskene inn på strømpepinner nr 
3 ½., strikk rundt i glattstrikk og rødt 
til hel lengde. Strikk 3 ½ cm glatt-
strikk, fell så 14 m jevnt fordelt  = 56 
masker.  Strikk videre 5 omg. Fell ved 
å strikke *2 rett, 2 rett sammen * 
gjenta fra * til *  omgangen rundt = 
42 masker.  
Strikk 5 omganger. Fell igjen ved å 
strikke *1 rett, 2 rett sammen * gjenta 
fra * til * omgangen rundt = 28 mas-
ker. Strikk 5 omganger. 
Strikk 2 rett sammen omgangen rundt 
= 14 masker. Strikk  5 omganger. 
Strikk til slutt 2 rett sammen omgang-
en rundt = 7 masker. Trekk maskene 
sammen i toppen og fest godt.  
Sy luekanten sammen midt bak.   
Hekle med hvitt rundt hele luen slik: 
Fest garnet midt bak med 1 kjedemas-
ke, 1 luftmaske x hekle 1 fastmaske 
rundt 2 riller, 1 lm, hopp over ca 1 ½  
maske x.  Gjenta fra x - x, pass på at 
ikke kanten strammer rundt buen på 
klaffene. Ta omgangen sammen med 
1 kjedmaske og fest godt. Tvinn 2 
hvite snorer, hver på ca 14 cm, og sy 
fast en i hver klaff. Lag 2 små, hvite 
dusker og sy fast i hver snor. 
Broder på snøkrystall midt foran med 
maskesting og hvitt etter diagram C. 
 
Støvler: 
Strikkes på langs. Legg opp 34 m med 
rødt og p 3 ½. Strikk rettstrikk fram 
og tilbake (= riller) , og når arbeidet 
måler 5 cm felles 10 m passe løst av i 
hver side. Fortsett over de midterste 
14 m, men strikk 2 rett sammen ca på 
midten etter 2-3 pinner. Strikk i alt 2 
½ cm fra avfellingene i hver side og 
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fell av de 13 m. Sy baksømmen. Sy 
sammen midt foran (la tåen stå åpen 
inn til videre), men la det øverst på 
skaftet stå åpent ca 2 cm. Brett tåen på 
tvers over den andre sømmen og sy 
til. Vreng støvelen. 
 
Nr 18 og 18a 
 
Herre – og guttegenser 
 
Størrelse: 
(4) 6/8 (10) 12/14 år (XS) S (M/L) XL 
(XXL)  
 
Plaggets mål: 
Overvidde: (80) 87 (94) 101 (109) 
116 (123) 130 (138) cm 
Hel lengde: (42) 47 (52) 58 (63) 66 
(68) 70 (72) cm 
Ermelengde (29) 34 (38) 42 (47) 49 
(51) 52 (52) cm 
 
Garn: 
Smart (100 % ren ny ull. 50 gram = ca 
100 m)  
 
Garnmengde: 
Marine 5575 / koks 1088: (300) 350 
(400) 400 (450) 500 (550) 600 (650) 
gram 
Natur 1012 / Lys grå 1042: (100) 150 
(150) 200 (250) 300 (350) 400 (450) 
gram 
Rød 4219: 50 gram alle str 
 
Garnalternativ:  
Peer Gynt 
 

Veiledende pinner: 
 Rundpinner og strømpepinner nr 3 og 
3 1/2 
 
Strikkefasthet:  
22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10 cm 
 
For – og bakstykke: 
Legg opp med marine/koks på p nr 3 
(158) 172 (188) 202 (218) 232 (248) 
262 (278) m og strikk 1 rett, 1 vrang 
(5) 5 (6) 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm. Skift til 
p nr 3 ½, strikk 1 omg rett og øk sam-
tidig (18) 20 (20) 22 (22) 24 (24) 26 
(26) m jevnt fordelt = (176) 192 (208) 
224 (240) 256 (272) 288 (304) m. 
Fortsett rundt i glattstrikk med møns-
ter etter diagram A til arbeidet måler 
ca. (26) 31 (35) 41 (46) 48 (50) 52 
(54) cm og siste omg er lik enten omg 
A eller omg B. Strikk mønsteret på 
diagram B slik: Begynn ved merket 
for riktig størrelse, strikk som dia-
grammet angir og avslutt ved det and-
re merket for riktig størrelse. Gjør det 
samme en gang til, slik at for – og 
bakstykket blir likedan. Sett en mer-
ketråd i maske nr. 1 og maske nr. (89) 
97 (105) 113 (121) 129 (137) 145 
(153). Disse maskene deler arbeidet i 
for- og bakstykke og vil heretter bli 
omtalt som merkemasker. Strikk 5 cm 
ensfarget glattstrikk i marine/koks og 
fell de midterste (13) 15 (17) 19 (19) 
21 (21) 23 (23) m på forstykket. Vide-
re strikkes fram og tilbake (0) 0 (1) 1 
(1) 2 (2) 2 (2) cm ensfarget glattstrikk 
i marine/koks og deretter mønsteret på 
diagram C samtidig som det felles slik  
 

 

på hver side av halsen annenhver pin-
ne: 3, 3, 2, 2, 1, 1 m. Fell av når hele 
diagram C er strikket. 
 
Ermer: 
Legg opp med marine/koks på strøm-
pep nr 3 (40) 42 (44) 46 (48) 50 (52) 
54 (56) m og strikk 1 rett, 1 vrang (5) 
5 (6) 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm. Skift til p nr 
3 ½, strikk 1 omg rett og øk samtidig 
jevnt fordelt til (48) 52 (54) 58 (60) 
64 (68) 70 (72) m.  
Fortsett rundt i glattstrikk med møns-
ter etter diagram A. Første m på omg 
(midt under ermet) strikkes hele tiden 
vrang = merkem for videre økinger. 
Tell ut slik at X på diagrammet blir 
midt oppå ermet. Øk 1 m på hver side 
av den vrange merkem ca. hver 1 ½ 
cm til i alt (78) 84 (90) 96 (104) 110  
(114) 118 ( 122) m. Strikk etter dia-
gram A til arbeidet måler ca. (23) 28 
(32) 36 (41) 43 (45) 46 (46) cm og 
siste omg er lik enten omg A eller 
omg B. Strikk så 2 omg ensfarget med 
marine/koks og deretter mønsteret på 
diagram C.  
Vend vrangsiden ut og strikk 5 omg 
glattstrikk til belegg. Øk 2 m midt 
under ermet annenhver omg. Fell løst 
av. 
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Montering: 
Damp arbeidet lett. 
Mål ermevidden. Merk den av langs 
merkemaskene i hver side på for – og 
bakstykket. Sy en dobbel maskinsøm 
med små, tette sting rundt merkingen 
og klipp opp mellom sømmene.  
Sy sammen på skuldrene.   
 
Halskant: 
Bruk en liten rundp nr 3 og plukk opp 
ca. (90) 94 (98) 102 (106) 110 (114) 
118 (122) m. Strikk med marine/koks 
(6) 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 (7) cm 1 rett, 1 
vrang. Fell løst av med rette og vrange 
m. Brett kanten dobbel mot vrangen 
og sy til med løse sting. 
 
Sy i ermene og sy fast belegget over 
sårkanten på vrangen. 
 
Nr 19 
 
Mariusgenser 
 
Oppskrift til dette designet 
kan dessverre ikke lastes ned 
gratis. Du finner oppskrift i 
på Marius i Tema 10 klassike-
re til barn. 
 
 
Nr 20 
 
Marius - poncho 
 
Oppskrift til dette designet 
kan dessverre ikke lastes ned 
gratis. Du finner oppskrift i 
Tema 25 sandnes poncho 
 
 
Nr 21 
 
Dukkeklær Mariusmønster 
 
Oppskrift til dette designet 
kan dessverre ikke lastes ned 
gratis. Du finner oppskrift i 
Tema 30  klassikere til baby 
. 
 

Nr 22 
 
Marius - hel dress 
 
Oppskrift til dette designet 
kan dessverre ikke lastes ned 
gratis. Du finner oppskrift i 
Tema 30 klassikere til baby. 
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Nr 23 
 
Poncho i Fritidsgarn 
 
Størrelse: 
(S) M (L) XL 
 
Plaggets mål: 
Lengde midt foran (uten halskant og 
frynser): (55) 57 (60) 63 cm 
 
Garn: 
Fritidsgarn (100 % ull. 50 gram = ca 
70 meter) 
 
Garnmengde: 
Naturhvitt 1012: (450) 500 (550) 600  
gram 
Brun 3082: (100) 100 (150) 150 gram 
Camel 2650: (50) 50 (100) (100) gram  
 
Veiledende pinner: 
Nr 5 ½  
 
Strikkefasthet: 
15 m glattstrikk på p 5 ½ = 10 cm i 
bredden 
 
Begynn øverst i halsen. Legg opp med 
naturhvitt  liten rundp nr 5 ½ (72) 76 
(76) 80 m. Strikk vrangbord 2 rett, 2 
vrang i (14) 14 (15) 16 cm. Strikk 1 
omg glattstrikk med naturhvitt, samti-
dig som du øker (12) 14 (20) 22  m 
jevnt fordelt  = (84) 90 (96) 102  m. 
Videre strikkes mønster A, B, C, D. 
Øk som vist i diagrammene. Etter 
aller økinger i diagrammene har du 
(204) 222 (240) 258 m på pinnen.  
Strikk videre rundt i naturhvitt og 
glattstrikk, reguler masketallet til 
(202) 218 (238) 258 m. Sett en merke-
tråd rundt 1. og 2. m (= midt bak) – 
tell (49) 53 (58) 63 m ut fra disse og 
sett et trådmerke rundt neste m (= 
skulder) – tell (49) 53 (58) 63 m og 
sett et nytt trådmerke rundt de 2 neste 
m (= midt foran) – tell (49) 53 (58) 63 
m og sett trådmerke rundt neste m (= 
andre skulder) – det er nå (49) 53 (58) 
63 m igjen fram til første merketråd. 
Øk 1 m på hver side av merkem = 8 m 
økt på samme omg (øk ved å løfte opp 
tråden mellom 2 m og strikk den vridd 
rett = 1 m øket)  Øk hver 4 cm ved 
alle merkem i alt (2) 3 (3) 4 ganger. 
Øk videre bare foran og bak = 4 m økt 
på en omg. Fortsett å øke på denne 

måten til hel lengde, eller ønsket 
lengde. Fell passe løst av. 
Frynser: Klipp opp tråder ca 25 cm 
lange med brunt. Knytt med ryeknute 
og 2 tråder i ca annenhver m rundt 
hele nederste kant.  
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