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Størrelse 

S (M) L (XL) XXL (XXXL)  

Plaggets mål 

Overvidde: 88 (96) 104 (112) 124 (134) cm 

Hel lengde: 48 (50) 52 (56) 58 (60) cm 

Ermhull: 20 (21) 22 (23) 24 (25) cm 

Strikkefasthet 

17 m glattstrikk på pinne nr.5 = 10 cm 

Anbefalte pinner 

Rundpinne 80 cm nr. 4,5 og 5 

Rundpinne 40 cm nr. 4,5 

Garn  

Drops air fra garnstudio, 65 % Alpakka, 28 % polyamid, 7 % ull. 50 g = 150 m 

Garnmengde  

150 (200) 200 (200) 250 (250) g 

Farge  

Farge nr. 10, tåke 

Bol  

Legg opp 156 (172) 184 (200) 220 (240) m på rundpinne nr. 4,5 med air. Strikk rundt 1 omg rett,så 

vrangbord 2 r, 2 vr, 3 cm. Bytt til rundpinne nr. 5, strikk glattstrikk og fell samtidig 8 m jevnt fordelt 

på første omg = 148 (164) 176 (192) 212 (232) m. 

Sett et merke i begynnelsen av omg, og etter 74 (82) 88 (96) 106 (116) m. Fortsett med glattstrikk 

rundt til arbeidet måler 28 (29) 30 (33) 34 (35) cm.  

Fell 6 (6) 6 (8) 8 (8) m i hver side til ermhull, 3 (3) 3 (4) 4 (4) m på hver side av merket = 136 (152) 

164 (176) 196 (216) m. Nå strikkes for- og bakstykke for seg med 68 (76) 82 (88) 98 (108) m til 

hver del.  

Forstykke 

Strikk glattstrikk frem og tilbake, og fell til ermhull i hver side på begynnelsen av hver pinne slik: 2 

m 1 gang, og fell 1 m 1 (3) 4 (6) 9 (12) ganger = 62 (66) 70 (72) 76 (80) m. Strikk videre i 

glattstrikk til arbeidet måler ca 38 (40) 40 (44) 44 (46) cm.  

På neste pinne fra retten felles de miderste 12 (12) 14 (14) 16 (16) m til hals. Skuldrene strikkes 

ferdig hver for seg, høyre skulder strikkes videre fra vrangen herfra.  

Høyre skulder forstykke = 25 (27) 28 (29) 30 (32) m.  

Strikk glattstrikk med start fra vrangen, og fell til hals på begynnelsen av pinnen retten slik: Fell 2 

m, 2 ganger, og 1 m, 4 ganger = 17 (19) 20 (21) 22 (24) m. Strikk videre til arb måler 48 (50) 52 

(56) 58 (60) cm. Fell løst av.  

Venstre skulder forstykke 

Strikkes som høyre men motsatt.  

Bakstykke = 68 (76) 82 (88) 98 (108) m.  

Strikk glattstrikk og fell til ermhull på hver pinne slik: 2 m, 1 gang, og 1 m, 1 (3) 4 (6) 9 (12) ganger 

= 62 (66) 70 (72) 76 (80) m. Strikk videre til arb måler 44 (46) 48 (52) 54 (56) cm.  



På neste pinne fra retten fell av de miderste 26 (26) 28 (28) 30 (30) m til hals. Skuldrene strikkes 

ferdig hver for seg, venstre skulder strikkes videre fra vrangen herfra.  

Venstre skulder bakstykke = 18 (20) 21 (22) 23 (25) m.  

Fortsett i glattstrikk , og fell 1 m fra retten = 17 (19) 20 (21) 22 (24) m. Strikk videre til arbeidet 

måler 48 (50) 52 (56) 58 (60) cm. Fell løst av. 

Høyre skulder bakstykke 

Strikkes som venstre men motsatt.  

Montering  

Sy skuldrrsømmene med maskesting.  

Hals 

Plukk opp 76 (80) 80 (84) 88 (92) m med pinne nr. 4,5. Strikk vrangbord 2 r, 2 vr, 2 cm, fell av med 

rette og vrange m.  

Kant rundt ermhull 

Plukk opp 84 (92) 100 (108) 116 (124) m med pinne nr. 4,5. Strikk vrangbord rundt 2 r, 2 vr, 2 cm. 

Fell av med rette og vrange masker.  

Strikk en kant rundt det andre ermhullet på samme måte. Og fest alle tråder.  

 

 

 


