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STØRRELSE
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år

PL AGGETS MÅL
Overvidde: (63) 68 (72) 75 (80) 86 cm
Hel lengde: ca (36) 40 (44) 48 (50) 52 cm
Ermelengde: (23) 26 (29) 32 (35) 40 cm, eller 
ønsket lengde
Alle mål gjelder ferdige plagg, kroppsmål + 
bevegelsesvidde. Disse mål er beregnet 
etter oppgitt strikkefasthet. 

GARN
SMART (100 % ull, superwash, 50 gram = ca 
100 meter)

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

GARNMENGDE
Oker 2527/Mørk blå 6062: (200) 250 (250) 
300 (350) 400 gram
Isblå 6531/Natur 1012: 50 gram alle størrelser
Natur 1012/Brent gulbrun 2544: 50 gram alle 
størrelser

VEILEDENDE PINNER
Rundpinne og strømpepinne nr 3½ og 4
Nr på pinnen er kun veiledende. Strikker du 
fastere enn oppgitt strikkefasthet, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinne.

STRIKKEFASTHET
20 masker glattstrikk på pinne nr 4 = 10 cm

FOR- OG BAKSTYKKE
Legg opp (126) 136 (144) 150 (160) 172 masker 
med oker/mørk blå på rundpinne nr 3½, og 
strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke i hver side med (63) 68 (72) 75 
(80) 86 masker til hver del.
Skift til rundpinne nr 4.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler ca (22) 26 
(29) 32 (33) 35 cm.
Fell 8 masker i hver side til ermehull (= 4 
masker på hver side av merkene).
Legg arbeidet til side og strikk ermer.

ERMER
Legg opp (32) 34 (34) 36 (36) 38 masker med 
oker/mørk blå på strømpepinne nr 3½, og 
strikk 4 cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang.
Sett et merke rundt første og siste maske.
Skift til strømpepinne nr 4.
Strikk glattstrikk og øk 1 maske på hver side 
av merke.
Gjenta økningen ca hver (3.) 3½. (2½.) 2½. 
(2½.) 3. cm til i alt (44) 46 (52) 56 (58) 62 
masker.
Strikk til erme måler (23) 26 (29) 32 (35) 40 
cm, eller ønsket lengde.
Fell 8 masker midt under ermet (= merke + 3 
masker på hver side av merke).
Legg arbeidet til side og strikk et erme til på 
samme måte.

RUNDFELLING
Sett ermene inn på for- og bakstykke = (182) 
196 (216) 230 (244) 264 masker.
Sett et merke i hver sammenføyning.
Omgangen begynner i en sammenføyning 
på bakstykke.
Fell til raglan ved hvert merke slik:
Ta 1 maske løs av, 1 rett, trekk den løse 
masken over før hvert merke, 2 rett sammen 
etter hvert merke = 8 masker felt.
Gjenta fellingene annenhver omgang i alt (1) 
2 (3) 4 (5) 6 ganger = (174) 180 (192) 198 
(204) 216 masker.
Strikk diagram og fell slik diagrammet viser = 
(78) 82 (86) 90 (94) 98 masker.
La maskene være på pinnen til hals.

MONTERING
Sy sammen under ermene.

HALS
Ta med maskene fra hjelpepinnen og strikk 3 
cm vrangbord rundt 1 rett, 1 vrang med oker/
mørk blå på rundpinne nr 3½.
Fell av i vrangbord.
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Gjenta

= (146)151(161)166(171)181 masker

= (117)121(129)133(137)145 masker

= (88)91(97)100(103)109 masker

Fell (9)8(10)9(8)10 masker jevnt fordelt
= (79)83(87)91(95)99 masker

  Oker/Mørk blå
  Natur/Brent gulbrun
  Isblå/Natur
  2 rett sammen
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