
Viking Fox4you     
Jakke                                           1211-1 
Størrelse:                  liten                    middels                      stor 

Overvidde ca                92                       100                       111cm 

Hel lengde ca               65                         66                         68cm 

Ermelengde ca             34                         35                         36cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 722                26                          28                    30nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør:  Rundpinne  nr 8 + 12 hekter. 

 

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

ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

NB: På større plagg vil arbeidet sige litt. Det kan derfor være 

lurt å måle arb hengende. Du vil da få et bedre resultat til 

slutt. 

 

JAKKE 

Legg opp  på  pinne  nr 8,   162 – 170 – 182 m og strikk  rett 

frem og tilbake (riller),  samtidig som det felles 6 m jevnt fordelt 

hver 4. cm 10 ganger . Det er da 102 – 110 – 122 masker på 

pinnen. Strikk til arbeidet måler ca 41 – 41 – 42 cm fra 

oppleggskanten. Sett et merke i hver side med 50 – 54 – 60 

masker til ryggen og 26 – 28 – 31 masker til hvert forstykke. Del 

nå i hver side for ermeåpning og strikk  hver del for seg. Sett en 

sikkerhetsnål som merke på begynnelsen  og slutten av pinnen, 

og mål videre herfra.   

 

Ryggen: Strikk til ryggen måler ca 24 – 25 – 26 cm. Hel lengde 

er nå ca 65 – 66 – 68cm. Fell av 15 – 16 – 18 masker = 

skuldermasker. Sett et merke med en sikkerhetsnål.  Fell av 20 – 

22 – 24 masker = masker til halsen. Sett et merke med en 

sikkerhetsnål og fell til slutt 15 – 16 – 18 masker = skulderm.  

 

Forstykket:  Strikk fram og tilbake som ryggen, men når 

forstykket måler  ca 15 – 16 – 17 cm felles de første 7 – 8 – 9 

maskene av for hals. Fell videre for halsringning på hver 2. p 

med 2 masker 1 gang og 1 maske 2 ganger. Strikk til forstykket 

er like langt som ryggen. Fell av. Strikk det andre forstykket likt 

, men speilvendt.  

 

Ermer   
Legg opp på pinne nr 8,  74 – 80 – 86 masker og strikk rett fram 

og tilbake (riller), samtidig som det felles 9 – 10 – 11 masker 

jevnt fordelt hver 4. pinne 4 ganger.  Det er nå 38 – 40 -42 

masker på pinnen.  Strikk til arbeidet måler ca 34 – 35 – 36 cm. 

Fell av. Sy sammen under ermet med sytråd. Strikk det andre 

ermet likt. 

 

Montering  
Sy sammen med dobbel sytråd de 15 – 16 – 18 maskene på hver 

skulder.    

 

Halskant: Begynn foran og strikk eller plukk opp rundt halsen 

på pinne nr 8 , ca 38 – 42 – 46 masker og strikk rett (riller) fram 

og tilbake til halskanten måler ca 20 cm (eller til det ikke er mer 

garn igjen). Pass på at det er nok garn igjen til felle av med. Fell 

av. Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den pent til med 

dobbel sytråd. 

Sy i ermene med dobbel sytråd. Sy i 12 hekter jevnt fordelt midt 

foran. 

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

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

børster.  

 

Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

Viking Fox4you 
Skjørt                                           1211-2                
Størrelse:                  liten                   middels                       stor 

Hoftevidde ca              80                        90                        100 cm 

Hel lengde ca               44                        45                          46 cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 510              10                         11                      12 nøster 

 

Veiledende pinner:  Rundpinne  nr 8 + en bred elastikk . 

 

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

ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket.  
 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

Begynn nede på skjørtet : Legg opp  på  pinne  nr 8,   80 – 92 – 

102 m og strikk  glattstrikk rundt. Etter 10 cm økes 4 m jevnt 

fordelt. Fortsett rundt med glattstrikk.  Når arbeidet måler 22 cm 

økes det igjen 4 m jevnt fordelt. Strikk til skjørtet måler 36 – 37 

– 38 cm. Strikk 1 omgang og fell på denne omgang jevnt fordelt 

til 56 – 64 – 72 m. Strikk til skjørtet måler 44 – 45 – 46 cm. Fell 

løst av. Fest en bred elastikk med sytråd på innsiden av livet. 

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

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

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Fox4you 
Kort jakke med striper  1211-3 
Størrelser Liten  Medium         Large 

Overvidde ca 96  104         112 cm 

Hel lengde ca 34   38           42 cm 

Ermelengde ca 16   17           18 cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 708         8  8               9 n 

Farge nr 706         9  9             10 n 

 

Veiledende pinner: 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 

 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

Jakken strikkes på tvers i tre deler. 

Ermer bak og ryggen: 

Beg med ermet, og legg opp med farge 708, 14-16-18 m på p nr 

8. Strikk rett frem og tilbake (riller) og striper ved å strikke 4 

pinner med farge 708 – 4 pinner med farge 706 vekselvis hele 

tiden. Når arb måler 16-17-18 cm, legges 24-26-28 nye m opp i 

slutten av pinnen i alt 38-42-46 m = ryggen. Fortsett frem og 

tilbake i stripemønster som før . Når ryggen måler ca 48-52-56 

cm, felles de ekstra ryggmaskene = 14-16-18 m igjen til ermet ( 

NB: fell med samme farge på stripen som i opplegget til ryggen, 

slik at hver side av ryggen blir lik.). Strikk videre som før til til 

det er like mange striper som på det første ermet.  Fell løst av. 

 

Erme foran og forstykke: 

Beg med ermet, og legg opp 14-16-18 m med farge 708 på p nr 

8. Strikk rett frem og tilbake (riller) og stripemønster som på 

ryggen, og legg opp samme antall masker til bolen når ermene er 

ferdig. Når forstykket måler 24-26-28 cm = ½ delen av ryggen, 

felles løst av. Strikk det andre ermet og forstykke  likt. 

 

Montering 

Sy sammen jakken  med dobbel sytråd i sidene, under- og oppå 

ermene og til slutt skuldrene slik at det gjenstår ca 20-20-22 cm  

til hals. Mål fra midt foran ut mot skuldrene ca 10-10-11 cm til 

hver side. 

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

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

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

 

 

 

VikingFox4you 

Vest                      1211-4 
Størrelser:   X-liten    liten    middels    stor   X-stor    XX-stor 

Overvidde:     84         87           91          98     105        113  cm 

Hel lengde:     38         39           40            40      41           41  cm 
GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon – 3% 

polyamid). Nøster à 50 gr 

 

Farge nr 792     6           7           8             9         10        11 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: rundp og strømpep nr 8 + evt en 

hekte til å feste midt foran. 

 

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

10cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket.  

 

NB! VESTEN STRIKKES I 3 STYKKER – RYGG OG 2 

FORSTYKKER.  

 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

Rygg 

Legg opp 46-48-50-54-58-62 m på p nr 8. Strikk 4 p rett frem og 

tilbake (riller) til arb måler ca 17-18-18-18-18-18 cm. Fell til 

ermehull i begge sider på hver 2. p med 2 m 1 gang, og 1 m 1 

gang = 40-42-44-48-52-56 m igjen. Strikk videre rett opp til arb 

måler hel lengde, og ermehullet måler ca 21-21-22-22-23-23 cm. 

Fell av.  

 

Høyre forstykke 

Legg opp på p nr 8 i alt 23-24-25-27-29-31 m.  Strikk rett frem 

og tilbake (riller). Strikk til arb måler ca 17-18-18-18-18-18 cm. 

Fell til ermehull i siden som på ryggen, samtidig som det felles 

til V-hals hver 4. p slik: Fell 1 m i beg av p ved å strikke 2 m  rett 

sammen i alt 9-9-10-10-11-11 ganger. Det er nå 11-12-12-14-15-

17  m igjen til skulder. Strikk til forstykket måler like langt som 

ryggen. Fell av.  

 

Strikk det venstre forstykket likt, men speilvendt.  

 

Montering 

NB! Det blir penest om plagget monteres /sys sammen med 

dobbel sytråd.  

Legg rygg og forstykker over hverandre og sy sammen i hver 

side, samt øverst på hver skulder. Fest løse tråder. Sy til en hekte 

i overgangen til 1. V-felling. 

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

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

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

 

 

 

 



Viking Fox4you 
Jakke m/korte ermer                  1211-5 
Størrelse:                   liten                   middels                       stor 

Overvidde ca                93                      100                        111cm 

Hel lengde ca               65                        66                          68cm 

Ermelengde ca             11                        11                          11cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 722                 18                         19                    20nøster 

Farge nr 702                   4                           4                      4nøster 

 

Veiledende pinner:  Rundpinne  nr 8 . 

 

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

10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

NB: På større plagg vil arbeidet sige litt. Det kan derfor være 

lurt å måle arb hengende. Du vil da få et bedre resultat til 

slutt. 

 

Jakke 

Legg opp  med farge  nr 722  på  pinne  nr 8,   98 – 106 – 118 

masker og strikk  rett fram og tilbake (riller). Når arbeidet måler 

8cm felles 4 masker jevnt fordelt. Gjenta denne fellingen  hver 8. 

cm , i alt 5 ganger. Det er da 78 – 86 – 98 masker på pinnen. Sett 

et merke i hver side med 50 – 54 – 60 masker til ryggen og 14 – 

16 – 19 masker til hvert forstykke. Når arbeidet måler ca 41 – 41 

– 42 cm deles arb i hver side for ermeåpning. Strikk  hver del for 

seg.  

 

Ryggen: Legg opp 12 nye masker på begynnelsen og slutten av 

pinnen = ermekanter. Det er nå 74 – 78 – 84 masker på pinnen. 

Strikk frem og tilbake til ermehullet måler ca 24 – 25 – 26 cm, 

og hel lengde er ca 65 – 66 – 68cm. Fell av  26 – 28 – 31 masker 

(=skulder), sett merke, fell 22 masker midt bak i nakken, sett 

merke. Fell deretter av de resterende skuldermaskene. Det settes 

merker  med sikkerhetsnåler etterhvert som det felles siden det er 

vanskelig å telle i strikket etterpå.    

 

Venstre forstykke:  Legg opp 12 masker på begynnelsen av 

pinnen (= ermekanter). Strikk fram og tilbake som på ryggen. 

Fell av. Strikk det andre forstykket likt , men speilvendt.  

 

Montering: Sy sammen med dobbel sytråd de 26 – 28 – 31 

maskene på hver skulder.  

 

Kant rundt foran: Legg opp med farge nr 702 på pinne nr 8, 12 

masker og strikk fram og tilbake til alle 4 nøstene er ferdig 

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

Fell av.  

Fest kanten med en sikkerhetsnål nede på hver side og fest midt 

bak i nakken. Strekk lett i kanten og sy den til 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 mens du 

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

Viking Fox4you 
Jakke                                           1211-6 

Størrelser:           liten   middels       stor        x-stor       xx-stor 

Overvidde:          87        91           100           110         120 cm 

Hel lengde:          50        52              52             54            54 cm 

Ermelengde:       50        52              52             53            53 cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 102               18         19         20           21         21 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rundp 8 til pelsgarn + 10 

hekter. 

 

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

cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket. 

 

NB! ALLE DELER STRIKKES FREM OG TILBAKE. 

 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

NB: På større plagg vil arbeidet sige litt. Det kan derfor være 

lurt å måle arb hengende. Du vil da få et bedre resultat til 

slutt. 

 

Bakstykket 

Legg opp 48-50-55-60-65 m på p nr 8. Strikk rett frem og tilbake 

(riller) til arb måler ca 28-29-28-29-28 cm. Fell nå 2 m i hver 

side til ermehull. Fortsett frem og tilbake og fell videre til 

ermehull med 1 m i hver side på hver 2. p i alt 2 ganger = 40-42-

47-52-57  m igjen. Strikk videre rett opp til arb måler ca 50-52-

52-54-54 cm, og ermehullet måler ca 22-23-24-25-26 cm. Fell 

av. 

 

Venstre forstykke 

Legg opp 24-25-28-30-33 m på p nr 8. Strikk rettstrikk frem og 

tilbake (riller) til arb måler ca 28-29-28-29-28 cm. Fell 2 m i 

siden til ermehull. Fortsett frem og tilbake og fell videre til 

ermehull med 1 m på hver 2. p i alt 2 ganger = 20-21-24-26-29 m 

igjen. Strikk til arb måler like langt som ryggen. Fell av (det skal 

ikke felles ned til halsringning)  

 

Høyre forstykke 

Strikkes likt venstre forstykke, men speilvendt. Når arb måler 

like langt som ryggen felles m av. 

 

Ermer 

Legg opp 24-26-28-28-30 m på p nr 8. Strikk rettstrikk frem og 

tilbake, men øk 1 m i hver side ca hver 4. cm (likt for alle str). 

Strikk og øk til det er 48-50-52-54-56 m på p. Når arb måler 

oppgitt eller passe lengde felles det 2 m i hver side. Strikk videre 

og fell 1 m i hver side på hver 2. p i alt 2 ganger. Fell de 

resterende m rett av.  

Strikk det andre ermet likt. 

 

Montering 

NB! Det blir penest om plagget monteres /sys sammen med 

dobbel sytråd.  

Legg rygg og forstykke over hverandre og sy sammen i hver 

side, samt på hver skulder (ca 8-9-10-13-15 cm inn fra hver 

ytterkant). Det skal stå igjen ca 18-20 cm midt bak i nakken til 

hals. 



Sy sammen under ermene. Sy ermene til bolen. Sy i hekter foran, 

den nederste ca 5 cm fra kanten og den øverste ca 25 cm fra 

kanten. De andre plasseres med jevne mellomrom. 

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

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

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

Viking Fox4You 
Bolero              1211-7 
Størrelser X-Liten   Liten         Middels         Stor 

Overvidde ca   80      87  99               108 cm 

Hel lengde ca   36      39                41         42 cm 

Ermelengde ca   48      49   50         51 cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 512 13     14               15     16 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rundp nr 8 + evt en hekte 

 

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

cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

Bolero 

Legg opp 63-72-85-95 m på p nr 8. Strikk rett frem og tilbake ( 

riller), samtidig som det økes i hver side på hver 2. p slik: 3 m 2 

ganger, 2 m 2 ganger og 1 m 2 ganger = 87-96-109-119 m. 

Strikk til arbeidet måler ca 15-15-16-16 cm fra oppleggskant. 

Del arbeidet ved ermene,  med 22-24-27-30 m til hvert forstykke 

og 43-48-55-59 til ryggen. Strikk hver del ferdig for seg. 

 

Ryggen 

Fortsett med rett frem og tilbake med (riller) som før til 

ermehullet måler  ca 21-23-25-26 cm. Fell av. 

 

Høyre forstykke 

Fortsett med rett frem og tilbake (riller), men fell samtidig 1 m 

på hver 2. p  til V-hals. Strikk slik til det gjenstår 12-14-16-18 m 

til skulder. Strikk til arb måler like langt som ryggen. Fell av.  

Strikk det venstre forstykket likt men speilvendt. 

 

Ermer 

Legg opp 20-20-22-24 m på p nr 8. Strikk 6 pinner rett frem og 

tilbake (riller). På neste p økes det jevnt fordelt til 24-26-28-32 

m. Strikk videre frem og tilbake som før, men øk 1 m i hver side 

av p ( innenfor kantmaskene) = 2 m, på hver 5.p, til det i alt er 

46-50-54-58 m på p. Strikk til ermet måler oppgitt eller ønsket 

lengde. Fell av. 

 

Montering 

Sy sammen på skuldrene med dobbel sytråd. 

Sy ermene sammen langs undersiden. 

Sy ermene i jakken. 

Sy evt til en hekte i spissen på hvert forstykke. 

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 mens du 

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

 

 

Viking Fox 4 You 
Vest med skråskjæring        1211-8 
Størrelser Liten Medium Stor    X-Stor 

Overvidde ca   84      95  105            116 cm 

Hel lengde ca   80      82                85      85 cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 102 21     22               23 24 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: 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 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

 

NB: På større plagg vil arbeidet sige litt. Det kan derfor være 

lurt å måle arb hengende. Du vil da få et bedre resultat til 

slutt. 

 

Merk av med store sikkerhetsnåler i stedet for merketråder. 

VEST 

Legg opp 94-104-116-126 m på p nr 8. Strikk rett frem og 

tilbake ( = riller), samtidig som det økes 1 m i beg og slutten av 

hver 5. p. ( Tips: Sett en sikkerhetsnål i hver side av arb, for hver 

økning, for å ha bedre kontroll på økningene ). 

Når arb måler 57-58-59-59 cm, deles arb for ermehull. Sett de 

midterste 46-52-58-64 m på en egen rundp (= ryggen). Strikk 

hver del ferdig for seg. 

 

Ryggen 

Fortsett med rett frem og tilbake over de midterste m som før, til 

arbeidet måler oppgitt lengde. Fell av. 

 

Høyre forstykke 

Strikk videre i rett frem og tilbake som før. Fortsett å øke i 

ytterkanten som før til arbeidet måler like langt som ryggen og 

det er ca 46-52-58-64 m på p. Fell av. 

 

Venstre forstykke strikkes likt det høyre, men speilvendt. 

 

Montering 

Sy sammen på skuldrene med dobbel sytråd, ca 10-12-14-16 cm 

inn på hver side. 

Sy en trykk-knapp på innsiden av venstre forstykke (øverst i 

spissen). 



Sy en tilsvarende trykk-knapp på motsatt skulderside slik at 

forstykkene  legges over hverandre.  

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 mens du 

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

Viking Fox4you 
Jakke            1211-9 
Størrelser: x-liten liten Middels Stor  x-stor xx-stor 

Overvidde 85 91 95 102 109 120 cm 

Hel lengde 68 69 70 70 71 71 cm 
Ermelengde 48 50 50 51 52 52 cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 702      23           24          24          25          26          27 n 

Farge nr 792 4 4 4 4 4 4 n 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rundp nr 8 

+ 7 hekter. 

 

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

cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal 

bli vellykket 

 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

NB: På større plagg vil arbeidet sige litt. Det kan derfor være 

lurt å måle arb hengende. Du vil da få et bedre resultat til 

slutt. 

Merk av med store sikkerhetsnåler i stedet for merketråder. 

 

Jakke 

Legg opp med farge 702 på p nr 8, 112-118-122-130-138-150 m. 

Strikk rett frem og tilbake (riller) til arb måler ca 18-19-20-21-

22-22 cm Fell 6 m jevnt fordelt . Gjenta fellingen etter 6 cm og 

12 cm. Det er nå 94-100-104-112-120-132 m på p.  

Når arb måler 46 cm ( likt for alle str), eller ønsket lengde før 

ermehull, deles arb ved ermene,  med 24-26-27-29-31-34 m til 

hvert forstykke og 46-48-50-54-58-64 m til ryggen. Strikk hver 

del ferdig for seg. 

 

Ryggen 

Strikk videre som før rett opp til arb måler hel lengde, og 

ermehullet måler ca 22-23-24-24-25-25 cm. Fell av. 

 

Høyre forstykke 

Strikk videre som før rett opp til ermehullet måler ca 15-16-17-

17-18-18 cm. Fell av til halsringning på hver 2. p slik: 4-5-5-5-5-

5-m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang = 14-15-16-

18-20-23 m igjen til skulder. Strikk til forsykket måler like langt 

som ryggen. Fell av. 

 

Venstre forstykke 

Strikkes likt det høyre, men speilvendt. 

 

 

Ermer 

Legg opp med farge 792 på p nr 8, 20-20-22-22-24-24 m. Strikk 

rett frem og tilbake, ca 8 cm. Skift til farge 702. Strikk 1 p rett 

samtidig som det økes jevnt fordelt til 24-24-26-28-30-30 m. 

Fortsett frem og tilbake i rettstrikk, men øk samtidig 1 m i beg og 

slutten av p,  ca hver 3 cm til i alt 48-50-52-54-56-56 m. (Tips 

for lettere kontroll ved økning:  sett et merke med sikkerhetsnål).  

Når ermet måler oppgitt eller ønsket lengde, felles alle m løst av.  

 

Montering 

Sy sammen på skuldrene og under ermene med dobbel sytråd.  

 

Hals 

Legg opp ca 40 m med farge 792 på p nr. 8. Strikk rett frem og 

tilbake til halsen måler ca 24 cm (eller til resterende garn av 

farge 792 er ferdig strikket). NB! Pass på at det er nok garn igjen 

til å felle av. Fell løst av.  

Sy kanten til fra retten mot halsringningen med dobbel sytråd. 

Brett halsen dobbelt mot vrangen og sy til med løse sting. 

Sy i ermene med dobbel sytråd. 

 

Sy til 7 hekter jevnt fordelt langs forkantene, den øverste midt på 

kragen. 

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

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

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Fox4you 
Sjal                                             1211-10 
Størrelse:                   liten                    middels                     stor 

Hel lengde ca               30                           32                        35cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

   

Farge nr 705                 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. 

 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker 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 masker og strikk  rett  fram 

og tilbake. Sett et merke midt i arbeidet  med  36 – 40 – 44 

masker til hver del. Når arbeidet måler 2 cm *strikkes  det  til det 

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

Snu og strikk ut pinnen, samtidig som det nå økes 1m på hver 

side av merket* . Fortsett over alle maskene . Når arbeidet måler 

4cm ( målt ved ytterkanten) 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 *.  Fortsett fram og tilbake og 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 mens du 

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Fox4you 
Cape                                          1211-11 
Størrelse:                                                                        Dame 

Hel lengde ca                                                                     35cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge  nr 736                                                             10 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør:  Rundpinne  nr 8 + 2 meter sort 

silkebånd (3 cm bredde) 

 

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

ca 10cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket.  
 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

Cape 

Legg opp  på  pinne  nr 8,   120 masker og strikk rett fram og 

tilbake. Når arbeidet måler ca 25 cm felles det jevnt fordelt til 

100 m. Strikk 3 pinner. Fell på neste pinne jevnt fordelt til 80 m. 

Strikk 2 pinner. Fell på neste pinne jevnt fordelt til 60 m. Strikk 

1 pinne og fell på neste pinne jevnt fordelt til 40 m.  Fortsett 

fram og tilbake over disse 40 m, 8cm = halskant. Fell av.  Fest 

evt løse tråder. 

Træ silkebåndet gjennom maskene i overgangen til halskanten. 

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

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

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viking Fox4you 
Vest med hette                          1211-12 
Størrelse:            liten           middels            stor               x-stor 

Overvidde ca          93               100                107             116 cm 

Hel lengde ca         58                 60                  60               62 cm 

GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 % 

polyamid), nøster à 50 g 

 

Farge nr 705           18                19               19                20nøster 

 

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. 

 

Fest tråden ved å strikke sammen endene slik: Legg slutten 

av tråden du strikker med over begynnelsen av det nye 

nøstet og strikk minimum 3 masker med dobbelt garn. Da er 

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

 

NB: På større plagg vil arbeidet sige litt. Det kan derfor være 

lurt å måle arb hengende. Du vil da få et bedre resultat til 

slutt. 

 

VEST 

Legg opp  på  pinne  nr 8,  102 –  110 – 118 –  128  masker  og 

strikk  rett fram og tilbake (riller).  Når arbeidet måler 37 – 38 – 

38 – 39 cm, deles i hver side for ermeåpning med 26 – 28 – 30 – 

33 masker til hvert forstykke og 50 – 54 – 58 – 62 masker til 

ryggen.  Strikk  hver del for seg. 

 

Ryggen 

Strikk til arbeidet måler 58 – 60 – 60 – 62 cm. Fell 15 – 16 – 17 

– 19 masker på hver side til skulder.  

 

Forstykke 

Strikk som ryggen ( det er ingen halsfelling  på forstykkene).  

Fell av 15-16-17-19 m til skulder 

Strikk det andre forstykke likt. 

 

Montering 

Sy  sammen  med  dobbel sytråd  på hver skulder . Strikk hette 

over de resterende  42 – 46 – 50 – 52 maskene (= 11 – 12 – 13 – 

14 masker fra hvert forstykke og 20 – 22 – 24 – 24 masker fra 

ryggen).  Alle videre mål måles fra skuldersømmen.   

 

Hette: Strikk rett fram og tilbake. Sett et merke midt bak  med 

en sikkerhetsnål , med 21 – 23 – 25 – 26 masker til hver del. Når 

arbeidet måler 4 cm økes 4 masker på hver skulder (2 masker  på 

hver side av skuldersømmen med 1maske imellom) - øk samtidig  

2 masker midt bak = 6 m økt.  Øk videre med 2 masker midt bak  

ca hver 5cm 4 ganger. Når arbeidet måler ca 28 cm  felles  2 

masker midt bak på hver 2. pinne til arbeidet måler ca 38 cm. 

Fell av. Fest alle løse tråder. 

 Sy sammen hetten i toppen 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 mens du 

børster.  

 
Plagg strikket i Fox4you må renses. 

 
 


