
SKJERF 
Design: Berit Ramsland 
 

Størrelser:                x-liten      liten      middels    stor     x-stor 

Overvidde:        ca.     87          95           105           112    120 cm 

Hel lengde:        ca.     60          63            65             66      67 cm 

Ermelengde:       ca      48         50             50            52        52 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Superwash (10% superwash 

ull) , Viking Sportsgarn (100% ull), Viking Sportsragg (60% 

ull, 20% nylon, 20% akryl), nøster à 50 g. 

 

Dame  

Lys grått nr 613 ca.       13       14              15             16          17 n 

 

Pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 3 og 3½. 

 

Strikkefasthet: 23 m glattstrikk i bredden på p nr 3½ måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

JAKKE 

Legg opp 200-218-240-258-276 m på p nr 3. Strikk 6-6-6-7-7 cm 

glattstrikk frem og tilbake. Strikk 1 p rett fra vrangen = brettekant 

+ 6-6-6-7-7 cm glattstrikk. Skift til p nr 3½ og strikk videre frem 

og tilbake i glattstrikk. Sett merke i hver side med 104-114-124-

134-142 m til ryggen, og 48-52-58-62-67m til hvert forstykke. 

Fortsett frem og tilbake i glattstrikk.. Når arb måler ca 40-42-43-

43-44 cm, deles arb i hver side. Strikk hver del ferdig for seg. 

 Ryggen 
Fortsett frem og tilbake med glattstrikk og mønster som før til arb 

måler ca 60-63-65-66-67 cm, og ermehullet måler ca 20-21-22-

23-23 cm. Fell av.  

Høyre forstykke  

Strikk som ryggen, men når arb måler ca 55-57-59-59-60 cm 

felles de første 13-15-15-17-17 m av. Fell videre til halsringning 

på hver 2. p med 3 m 1 gang, 2 m 1 gang, og til slutt 1 m 1 gang. 

Strikk videre rett opp uten felling til arb måler like langt som 

ryggen. Fell av.  

Strikk venstre forstykke likt, men speilvendt.  

 

Ermer 

Legg opp 56-56-64-64 m på p nr 3. Strikk videre rundt i 

glattstrikk og strikk samme kant som nede på bolen.. Skift til p nr 

3½ og strikk 1 omg glattstrikk samtidig som det økes jevnt 

fordelt til 70-70-74-74-74 m. Strikk glattstrikk, men sett merke 

midt under ermet, og øk 1 m på hver side av dette ca hver 3 cm til 

i alt 92-96-100-106-106 m. Når arb måler oppgitt eller passe 

lengde felles maskene av. Strikk det andre ermet likt. 

 

Høyre forkant 

Plukk eller strikk opp ca 126-130-136-140-140 m langs forkanten 

på p nr 3. Strikk 3 cm glattstrikk frem og tilbake. Strikk deretter 1 

p rett fra vrangen = brettekant + 3 cm glattstrikk. Fell av. Brett 

kanten dobbelt mot vrangen og sy den til med løse sting. Strikk 

venstre forkant likt.  

Halskant: Plukk eller strikk opp ca 116-120-124-124-132 m 

rundt halsen (også over forkantene midt foran). Strikk samme 

kant som til forkantene. Brett kanten dobbelt og sy den til på 

vrangen. 

Sy på 2 par med store duffelcoat knapper/hemper, den øverste 

plasseres rett under halskanten, og den andre plasseres ca 10 cm 

nedenfor.  

Hette: Legg opp 140 m på p nr 3½. Strikk 3 cm glattstrikk frem 

og tilbake. Strikk 1 p rett fra vrangen = brettekant + 3 cm 

glattstrikk. Fortsett frem og tilbake i glattstrikk samtidig som det 

felles 1 m i hver side på hver 4. p i alt 8 ganger. Strikk videre 

frem og tilbake uten felling til arb måler ca 30 cm fra 

brettekanten. Fell løst av, eller sett m på en hjelpetråd. Brett 

kanten foran dobbelt mot vrange og sy den til med løse sting. 

Brett hetten dobbelt og mask eller sy sammen midt bak (dette 

danner spiss bak på hetten). Montèr hetten til genseren slik: Beg 

midt bak i nakken og sy hetten til med løse sting  helt frem til 

forkanten på forstykket. Sy på samme måte i den andre siden. Sy 

i ermene og sy belegget til på vrangen. Tvinn en snor og træ den 

gjennom løpegangen foran. Lag 2 runde dusker og fest i hver 

ende av snoren. 


