
Viking Fox4you 
Bolero                                          1210-1 
Størrelse:                                                                           One sice                             

Hel lengde ca                                                                         25cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon – 3% 

Polyamid). Nøster à 50 gr 

 

Farge nr 702                                                                         4 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør:  Rundpinne   nr 8  + 1m tynt 

silkebånd. 

 

Strikkefasthet:  11 m glattstrikk i bredden på pinne nr 8 måler ca 

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken. 

 

BOLERO 

Legg opp på pinne nr 8,  80 masker og strikk rett fram og tilbake 

(riller), samtidig  som du feller 1 maske på begynnelsen av hver 

pinne 20 ganger ( 10 ganger i hver side ). Fell deretter 2 masker på 

begynnelsen av hver pinne 8 ganger ( 4 ganger i hver side ) og 

deretter 4 masker på begynnelsen av hver pinne 6 ganger ( 3 ganger 

i hver side ).  Det er nå 20 masker på pinnen. Fell av.  

Ta den løse enden fra oppleggskanten og fest denne til den første av 

de 20 siste avfelte maskene. Ta den løse tråden fra den siste avfelte 

masken og fest denne til den siste masken i oppleggskanten. Du har 

nå fått 2 ermehull. Fest et tynt silkebånd ( med sytråd ) i den ene 

sammenføyningen og træ dette videre langs hele oppleggskanten og 

avslutt i den andre sammenføyningen. Ta på deg boleroen og stram 

silkesnoren slik at den sitter godt, før du fester silkebåndet i den 

andre sammenføyningen.( Kanten med silkebåndet vender opp mot 

nakken ). 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Viking Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 
Skjerf                             1210-2 

Størrelser                                         Dame 

Bredde:                         23 cm 

Hel lengde:                                                                        ca 140 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon – 3% 

Polyamid). Nøster à 50 gr 

 

Farge nr 722                                                                      10 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundp eller rette p nr 8. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

 

 

 

SKJERF 

Legg opp 25 m på p nr 8. Strikk rett frem og tilbake(riller) til alle 10 

nøstene er ferdig strikket. Pass på at det er nok garn til å felle av. 

Fell av. 

Fest alle løse tråder.  

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Viking Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 
Hals                                              1210-3 

Størrelser                          Dame 

Hel lengde midt foran:                                                 ca  45-50 cm 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon – 3% 

Polyamid). Nøster à 50 gr 

 

Farge nr 792                                                                       8 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundp nr p nr 8. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken. 

 

HALS 

Beg øverst i halsen og legg opp 48 m på p nr 8. Strikk ca 10 cm 

rundt i glattstrikk. Sett merker midt foran og midt bak. Fortsett 

videre rundt i glattstrikk, men øk 1 m på hver side av merkene på 

hver omg i alt 5 ganger, deretter hver 2. omg. Øk slik til alle 8 

nøstene er ferdig strikket (pass på at det er igjen nok garn til å felle 

av med). Fell ekstra løst av. Fest evt løse tråder. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

Viking Fox 
Rundt sjal                                   1210-4 

Størrelser                             Dame 

GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon – 3% 

Polyamid). Nøster à 50 gr 

 

Farge nr 510                                                                      9 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundp nr p nr 8. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

 

SJAL 

Legg opp 90 m på p nr 8. Strikk rett frem og tilbake (riller) til arb 



måler ca 30 cm (eller til alle 9 nøster et strikket ferdig). Pass på at 

det er nok garn igjen til å felle av med. Fell løst av. Sy sammen 

kortsidene slik at det dannes en ring, men vri den ene siden opp ned. 

Sjalet blir nå vridd midt foran. Fest evt løse tråder. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 
Lue, hals og pulsvarmere        1210-5  
Størrelse     Dame 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

LUE 

Farge nr 702      3 nøster 

PULSVARMERE 

Farge nr 702     2 nøster  

HALS 

Farge nr 702      3 nøster  

 

Veiledende pinner: Liten rundp 40 cm  og strømpep nr 8 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken. 

 

LUE 

Legg opp 52 m på en liten rundp nr 8. Strikk rundt i glattstrikk til 

arb måler ca 18 cm. Fell til topp slik: strikk 2 m rett, 2 m rett 

sammen, gjenta ut omg. Strikk 2 omg uten felling. Strikk 1 m rett, 2 

m rett sammen. Strikk 1 omg uten felling. Strikk 2 og 2 m rett 

sammen på hver 2. omg til det er 13 m igjen i omg. Klipp tråden og 

trekk den gjennom de resterende m. 

Fest tråden. 

PULSVARMERE 

Beg ved fingrene. Legg opp 22 m på 4 strømpep nr 8. Strikk ca 4 cm 

rundt i glattstrikk. Sett merker i hver side med 11 m til hver del. Beg 

ved ene merket og fell for tommel ved å strikke 1 m rett, fell 3 m, 

(legg opp 3 nye m i neste omg over de avfelte m ), og strikk rett ut 

omg. Fortsett i glattstrikk til ønsket lengde, eller nøstet er slutt. Fell 

av.( NB: Husk å ha nok tråd igjen til å felle av med.) 

Strikk 1 pulsvarmer til lik. 

Fest evt løse  tråder. 

 

HALS 

Legg opp 66 m på rundp nr 8. Strikk rundt i glattstrikk til arb måler 

ca 25 cm, eller til alle 3 nøster er ferdig. Pass på at det er nok garn 

igjen til å felle av med. Fell løst av.  

Fest løse tråder pent på vrangen med en stor stoppenål eller ullnål. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Viking Fox4you må renses. 

 

 

Viking Fox 
Lue med dusk            1210-6 

Størrelser                         Dame 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 702            3 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundp nr p nr 8. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4youLegg slutten av tråden du strikker 

med over begynnelsen av det nye nøstet, og strikk minimum 3 m 

med dobbelt garn. Da er det festet, og du kan klippe av endene 

ganske nær masken 

 

LUE 

Legg opp 52 m på p nr 8. Strikk glattstrikk rundt til arb måler ca 20 

cm. Fell for topp ved å strikke 2 m rett, 2 m rett sammen omg rundt. 

Strikk 1 omg uten felling. Gjenta fellingen på hver 2. omg, men med 

1 m mindre mellom hver felling til det er 13 m igjen i omg. Klipp av 

tråden og trekk den gjennom de resterende m. Stram godt og fest 

tråden. 

Børst pelsen med en grov kam  ( permanentkam ), helst av tre. 

Pelsen kan også samtidig sprayes lett med litt vann fra en 

sprayflaske og gre deretter lett over pelsen. 

 

Plagg strikket i Viking Fox4you må renses. 

 

DUSK 

NB: Stram garnet godt på p, slik at m ikke faller av. Legg opp 4 m 

på p nr 8. Strikk 1 p rett  og øk til 8 m. Øk på neste p til 16 m, og 

fordel m på 4 p. Strikk 1 omg rett. Øk på neste omg til 24 m. Strikk 

4 omg rett. Fell på neste omg til 16 m. Strikk 1 omg rett. Fell på 

neste omg til 8 m. På siste omg strikkes 2 og 2 m rett sammen = 4 

m. Klipp av tråden og  trekk den gjennom de resterende m. Stram 

tråden godt og fest den til luen. Bruk enden av oppleggstråden og 

træ den gjennom oppleggsmaskene. Stram til og fest tråden. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Viking Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 

Sjal                                            1210-7 
Størrelse:                   liten                     middels                      stor 

Hel lengde ca               30                           32                        35cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 512                  6                          6                       7  nøster 

 

Veiledende pinner:  Rundpinne   nr 8. 

 

Strikkefasthet:  11 m glattstrikk i bredden på pinne nr 8 måler ca 

10cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

 

 

 



 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

SJAL 

Legg opp på pinne nr 8, 72 – 80 – 88 m og strikk  rett frem og 

tilbake (riller). Sett et merke midt i arbeidet  med  36 – 40 – 44 m til 

hver del. Når arbeidet måler 2 cm *strikkes  det  til det gjenstår  8 m 

på p, snu og strikk  til det gjenstår 8 m i den andre siden. Snu og 

strikk ut pinnen, samtidig som det økes 1m på hver side av merket* 

. Fortsett over alle maskene . Når arbeidet måler 4 cm ( målt ved 

yttekanten ) gjentas fra * til *. Fortsett over alle maskene.  Når 

arbeidet måler 6 cm ( målt ved ytterkanten) gjentas fra * til *. 

Fortsett over alle maskene. Når arbeidet måler 8 cm ( målt ved 

ytterkanten ) gjentas fra * til *. Fortsett over alle maskene. Når 

arbeidet måler 10 cm ( målt ved ytterkanten ) gjentas fra * til *, men 

snu når det gjenstår 10 m i hver side, og fortsett med å snu  med 2 m 

mindre for hver pinne,  samtidig som det økes 1 m på hver side av 

merket ca hver 2 cm ( målt midt bak ). Strikk til sjalet måler ca 30 – 

32 – 35 cm ( målt midt bak ). Strikk 1 pinne over alle maskene. Fell 

løst av. Fest evt løse tråder. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses 

 

Viking Fox4you 
Skjerf med hette                         1210-8 

Størrelser                          Dame 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 705                                                                     10 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundp nr p nr 8 + om ønskerlig ca 1,5 meter 

silkebånd til å træ gjennom hetten til slutt. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

 

SKJERF MED HETTE 

Beg nederst på ene siden og legg opp 12 m på p nr 8. Strikk rett 

frem og tilbake  (riller) til arb måler ca 60 cm (eller til ca 2 ½ nøster 

er ferdig strikket). Øk nå 2 m i ene siden (= bak) på hver 2. p i alt 5 

ganger = 22 m. Fortsett frem og tilbake til arb måler ca 87 cm (eller 

til det er i alt strikket 4 ½ nøster). Halve skjerfet er nå ferdig. Sett et 

merke. Strikk på samme måte ned langs andre siden, men etter ca 20 

cm (eller ved samme p for siste øking på motsatt side) fra merket 

felles det 2 m i ene siden (samme side som økingen) på hver 2. p i 

alt 5 ganger = 12 m igjen. Strikk rett frem og tilbake (riller) til arb 

måler like langt på begge sider, og det er brukt i alt 9 nøster (det 

siste nøste skal brukes til kant rundt hetten foran). Fell av.  

 

Montering 

Sy hetten til ned langs midt bak, også over økingene/fellingene. (det 

blir penest om det sys med sytråd). 

 

 

Kant foran på hetten:  

Plukk opp ca 56 m rundt hetten foran med p nr 8. Strikk rett frem og 

tilbake (riller). Strikk ferdig et helt nøste med garn (pass på at det er 

nok garn igjen til å felle av med). Fell av. Brett kanten dobbelt mot 

vrangen og sy den til (det blir penest om det sys med  dobbel 

sytråd). 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Tre evt et silkebånd gjennom løpegangen foran på hetten. 

  

Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 
Pannebånd                                       1210-9 
Størrelser                           Dame 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr  102                                                                         1 nøste 

 

Veiledende pinner: 40 cm rundp nr 8. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

 

PANNEBÅND 

Legg opp 52 m på p nr 8. Strikk rundt i glattstrikk til hele nøstet er 

ferdig strikket. NB! Pass på at det er nok garn igjen til å felle av 

med.  Fest løse tråder. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 
Skjerf                           1210-10 

Størrelser                          Dame 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 792                                                                     10 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundp eller rette p nr 8. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

 

SKJERF 

Legg opp 25 m på p nr 8. Strikk rett frem og tilbake (riller) til alle 

10 nøster er ferdig strikket. Pass på at det er nok garn til å fell av 



med. Fell av. Fest løse tråder. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Alle plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 
Skopynt                           1210-11 og-12 
Størrelse:                                                                           one sice 

BEIGE SKOPYNT: 

Høyde ca                                                                              12 cm 

SVART SKOPYNT: 

Høyde ca                                                                              10 cm              

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Beige skopynt farge nr 708                                              3 nøster 

Svart skopynt farge nr 102                                               2 nøster 

 

Veiledende pinner:  Rundpinne  nr 8 . 

 

Strikkefasthet:  11 m glattstrikk i bredden på pinne nr 8 måler ca 

10cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket.  

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

 

Skopynt til for eksempel UGGs: 

 Legg opp på pinne nr 8,  30 m og strikk rett fram og tilbake (riller) 

til arbeidet måler ca 12 cm (eller til 1 ½ nøste er ferdig strikket). Fell 

av. Sy sammen kortsidene med sytråd. Fest evt løse tråder. 

Strikk en til på samme måte.  

 

Skopynt til høy støvlett: 

Legg opp på pinne nr 8, 26 masker og strikk rett frem og tilbake 

(riller) til hele nøstet er ferdig strikket (NB! Pass på at det er nok 

garn igjen til å felle av med). Fell av. Sy sammen kortsidene med 

sytråd. Fest evt løse tråder. 

Strikk en til på samme måte.  

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Fox4you må renses. 

Viking Fox4you 
Skopynt/leggvarmere                   1210-13 
Størrelser                            Dame 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % polyamid), 

nøster à 50 g 

 

Farge nr 792         4 nøster 

 

Veiledende pinner: strømpep nr 8. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

 

 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

 

SKOPYNT/LEGGVARMER 

Legg opp 36 m på strømpep nr 8. Strikk rundt i glattstrikk til 2 

nøster er ferdig strikket. NB! Pass på at det er nok garn igjen til å 

fell av med. Fell av. Fest evt løse tråder. 

Strikk den andre leggvarmeren likt. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spay lett mens 

du børster.  

 

Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 
Pannebånd, pulsvarmer, hals      1210-14 
Størrelser                          Dame 

GARNKVALITET: Viking Fox4You ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

PANNEBÅND 

Farge nr  722                                                                       1 nøster 

PULSVARMER 

Farge nr 722         2 nøste 

RUND HALS 

Farge nr 722         3 nøster 

 

Veiledende pinner: 40 og 60 cm rundp + strømpep nr 8. 

 

Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm. 

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli 

vellykket. 

 

Feste av tråden med Fox4you 

Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av det 

nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da er det 

festet, og du kan klippe av endene ganske nær masken 

 

PANNEBÅND 

Legg opp 52 m på p nr 8. Strikk rundt i glattstrikk til hele nøstet er 

ferdig strikket. NB! Pass på at det er nok garn igjen til å felle av 

med. Fell av. Fest evt løse tråder.   

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske og spray lett 

mens du børster.  

 

PULSVARMERE 

Legg opp 22 m på strømpep nr 8. Strikk rundt til hele nøstet er 

ferdig strikket. NB! Pass på at det er nok garn igjen til å fell av med.  

Fell av. Strikk den andre pulsvarmeren likt. Fest evt løse tråder. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske, og spray lett 

mens du børster.  

 

RUND HALS 

Legg opp 70 m på p nr 8. Strikk rundt i glattstrikk til 3 nøster er 

strikket ferdig. NB! Pass på at det er nok garn igjen til å fell av med. 

Fell av. Fest evt løse tråder. 

 

Børst plagget med en grov permanentkam (helst av tre). Plagget kan 

også fuktes lett med vann. Bruk evt en sprayflaske, og spray lett 

mens du børster.  

 

Plagg strikket i Fox4you må renses. 


