














Størrelser:                            2         4        6         8      10      12 år  

Overvidde:        ca.              70      75      80      86      91     96 cm 

Hel lengde:        ca.              37      42      46      49      52     56 cm 

Ermelengde:       ca.             24     28      31       35      39     42 cm 

MATERIALER: Viking superwash (100% superwash ull), 
eller Viking Sportsgarn (100 % ull), Viking Sportsragg (60% 
ull, 20% nylon, 20% akryl), nøster à 50 g. 

 

JAKKE OG LUE 

grått  nr 115     ca.               6       7          8      8       9      10 nøster 

hvitt nr 101       ca               4       5          6      6       7      7 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ og 3½.  

+ 6-6-7-7-8-8 knapper 

 

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 151-163-175-187-199-211 m med grått på rundp nr 
2½. Strikk 1 r, 1 vr frem og tilbake 2 cm. Strikk 1 knapphull på 
knappehullsiden, over 2 m og 4 m fra kanten (hvert knapphull 
strikkes ved å felle 2 m som legges opp igjen på neste p). Strikk 
til vrangborden måler ca 4-4-4-5-5-5 cm. Sett de 10 første og 10 
siste m på p over på en hjelpep/tråd = forkanter som strikkes til 
slutt. Skift til p nr 3½, og strikk 1 p rett fra retten og øk samtidig 
26 m (likt for alle størrelser) jevnt fordelt = 157-169-181-193-
205-217 m (forkantene er ikke medregnet). På slutten av p legges 
det opp 3 ekstra m som hele tiden strikkes uten mønster (til å 
klippe opp i til slutt). Fortsett rundt med mønster I etter 
diagrammet som strikkes 2-2-2½-2½-2½-3 ganger i høyden. 
Fortsett videre med mønster II etter diagrammet som gjentas til 
arb måler ca 24-27-31-32-35-39 cm (slutt med en grå stripe). 
Strikk mønster III, og deretter mønster IIII som gjentas til hel 
lengde, men samtidig når arb måler 33-37-41-43-46-50 cm, settes 
et merke i hver side med 38-41-44-47-50-53 m på hver forstykke 
(de 3 midtmaskene er ikke medregnet), og 81-87-93-99-105-111 
m til ryggen. Fell de midterste 15-15-17-17-17-19 m på 
forstykket av (de 3 maskene midt foran er nå medregnet). Fortsett 
videre frem og tilbake og fell på hver 2. p med 2 m 2 ganger (likt 
for alle størrelser), deretter 1 m 2-3-3-4-4-4 ganger. Strikk til arb 
måler hel lengde. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer.      

 

Ermer 

Legg opp 38-40-42-44-46 m med grått på strømpep nr 2½. Strikk 
1 r, 1 vr rundt 4-4-4-5-5-5 cm. Skift til strømpep nr 3½ og strikk 
1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 56-58-62-66-
70-70 m. Fortsett rundt i glattstrikk og mønster I etter 
diagrammet som gjentas likt som på bolen, men sett et merke 
midt under ermet og øk 1 m på hver side ca hver 2 cm likt for alle 
størrelser) til det er 74-80-88-92-102-106 m i omgangen. Når 

mønster I er ferdig fortsettes det videre med mønster II etter 
diagrammet som gjentas til ermet måler 15-19-22-26-30-33 cm 
(slutt med en grå stripe). Strikk mønster III. Vend vrangsiden ut 
og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av til en pen, jevn kant 
som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt. 

 

Montering 

Merk av til ermehull (ca 16-17-19-20-22-23 cm) i hver side, eller 
tilsvarende vidden øverst på ermene. Sy 2 maskinsømmer rundt 
hvert ermehull og på hver side av midtmaskene midt foran og 
klipp opp mellom sømmene. Sy eller mask sammen skuldrene. 

Forkanter: Sett de 10 m på knappesiden over på p nr 2½, og 
legg opp 4 ekstra m inn mot forstykket til belegg (disse strikkes 
hele tiden i glattstrikk). Fortsett videre med grått og 
vrangbordstrikk til forkanten når opp til beg av halsfellingen 
(strekk litt i forkanten når det måles). Fell av belegget og sett m 
på en hjelpep/tråd. Sy fast forkanten og sy belegget til på 
vrangen. 

Sett merker for i alt 6-6-7-7-8-8 knapper med jevne mellomrom, 
og beregn at den øverste skal plasseres  midt på halskanten. 
Strikk den andre forkanten med tilsvarende knapphull og belegg. 
Sy forkanten til på samme måte som den forrige. 

Halskant:  Plukk eller strikk opp med grått og liten rundp nr 2½ 
rundt halsen (inkludert begge forkanter) = ca 99-103-107-111-
115-117 m. Strikk vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr til kanten måler ca 
1½ cm. Strikk nå det siste knapphullet. Fortsett videre til kanten 
måler ca 3 cm. Fell av de 10 første og 10 siste m på p, og strikk 
ytterligere 3 cm vrangbord. Fell av til en pen, jevn kant som ikke 
strammer. Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den til med 
løse sting. 

Sy i ermene og sy belegget til på vrangen.  

 

LUE           (2 – 4/6 – 8/10 – 12 år) 

Legg opp 96-96-108-108 m med grått (evt rosa til pike) på p nr 
2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt 2 cm. Skift til p nr 3½ og strikk videre i 
glattstrikk og mønster III etter diagrammet. Deretter strikkes 
mønster IIII som gjentas til arb måler 16-18-20-22 cm. Strikk 2 
og 2 m rett sammen omg rundt, deretter 1 omg rett. Gjenta 
fellingen 2 ganger til med 1 omg mellom hver felling = 12-12-
14-14 m igjen i omg. Klipp av tråden og trekk den gjennom de 
resterende m. Stram godt og fest tråden på vrangen. Lag en dusk i 
grått (rosa) garn og fest den i toppen.          

 

 

 

 

Viking Superwash – Sportsgarn - Sportsragg 
Jakke og lue                                                                                                   0709-3 



Størrelser:                            2         4        6         8      10      12 år  

Overvidde:        ca.              70      75      80      86      91     96 cm 

Hel lengde:        ca.              37      42      46      49      52     56 cm 

Ermelengde:       ca.             24     28      31       35      39     42 cm 

MATERIALER: Viking superwash (100% superwash ull), 
eller Viking Sportsgarn (100 % ull), Viking Sportsragg (60% 
ull, 20% nylon, 20% akryl), nøster à 50 g. 

 

JAKKE OG LUE 

grått  nr 115     ca.               6       7          8      8       9      10 nøster 

hvitt nr 101       ca               4       5          6      6       7      7 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ og 3½.  

+ 6-6-7-7-8-8 knapper 

 

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 151-163-175-187-199-211 m med grått på rundp nr 
2½. Strikk 1 r, 1 vr frem og tilbake 2 cm. Strikk 1 knapphull på 
knappehullsiden, over 2 m og 4 m fra kanten (hvert knapphull 
strikkes ved å felle 2 m som legges opp igjen på neste p). Strikk 
til vrangborden måler ca 4-4-4-5-5-5 cm. Sett de 10 første og 10 
siste m på p over på en hjelpep/tråd = forkanter som strikkes til 
slutt. Skift til p nr 3½, og strikk 1 p rett fra retten og øk samtidig 
26 m (likt for alle størrelser) jevnt fordelt = 157-169-181-193-
205-217 m (forkantene er ikke medregnet). På slutten av p legges 
det opp 3 ekstra m som hele tiden strikkes uten mønster (til å 
klippe opp i til slutt). Fortsett rundt med mønster I etter 
diagrammet som strikkes 2-2-2½-2½-2½-3 ganger i høyden. 
Fortsett videre med mønster II etter diagrammet som gjentas til 
arb måler ca 24-27-31-32-35-39 cm (slutt med en grå stripe). 
Strikk mønster III, og deretter mønster IIII som gjentas til hel 
lengde, men samtidig når arb måler 33-37-41-43-46-50 cm, settes 
et merke i hver side med 38-41-44-47-50-53 m på hver forstykke 
(de 3 midtmaskene er ikke medregnet), og 81-87-93-99-105-111 
m til ryggen. Fell de midterste 15-15-17-17-17-19 m på 
forstykket av (de 3 maskene midt foran er nå medregnet). Fortsett 
videre frem og tilbake og fell på hver 2. p med 2 m 2 ganger (likt 
for alle størrelser), deretter 1 m 2-3-3-4-4-4 ganger. Strikk til arb 
måler hel lengde. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer.      

 

Ermer 

Legg opp 38-40-42-44-46 m med grått på strømpep nr 2½. Strikk 
1 r, 1 vr rundt 4-4-4-5-5-5 cm. Skift til strømpep nr 3½ og strikk 
1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 56-58-62-66-
70-70 m. Fortsett rundt i glattstrikk og mønster I etter 
diagrammet som gjentas likt som på bolen, men sett et merke 
midt under ermet og øk 1 m på hver side ca hver 2 cm likt for alle 
størrelser) til det er 74-80-88-92-102-106 m i omgangen. Når 

mønster I er ferdig fortsettes det videre med mønster II etter 
diagrammet som gjentas til ermet måler 15-19-22-26-30-33 cm 
(slutt med en grå stripe). Strikk mønster III. Vend vrangsiden ut 
og strikk 5 omg glattstrikk til belegg. Fell av til en pen, jevn kant 
som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt. 

 

Montering 

Merk av til ermehull (ca 16-17-19-20-22-23 cm) i hver side, eller 
tilsvarende vidden øverst på ermene. Sy 2 maskinsømmer rundt 
hvert ermehull og på hver side av midtmaskene midt foran og 
klipp opp mellom sømmene. Sy eller mask sammen skuldrene. 

Forkanter: Sett de 10 m på knappesiden over på p nr 2½, og 
legg opp 4 ekstra m inn mot forstykket til belegg (disse strikkes 
hele tiden i glattstrikk). Fortsett videre med grått og 
vrangbordstrikk til forkanten når opp til beg av halsfellingen 
(strekk litt i forkanten når det måles). Fell av belegget og sett m 
på en hjelpep/tråd. Sy fast forkanten og sy belegget til på 
vrangen. 

Sett merker for i alt 6-6-7-7-8-8 knapper med jevne mellomrom, 
og beregn at den øverste skal plasseres  midt på halskanten. 
Strikk den andre forkanten med tilsvarende knapphull og belegg. 
Sy forkanten til på samme måte som den forrige. 

Halskant:  Plukk eller strikk opp med grått og liten rundp nr 2½ 
rundt halsen (inkludert begge forkanter) = ca 99-103-107-111-
115-117 m. Strikk vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr til kanten måler ca 
1½ cm. Strikk nå det siste knapphullet. Fortsett videre til kanten 
måler ca 3 cm. Fell av de 10 første og 10 siste m på p, og strikk 
ytterligere 3 cm vrangbord. Fell av til en pen, jevn kant som ikke 
strammer. Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den til med 
løse sting. 

Sy i ermene og sy belegget til på vrangen.  

 

LUE           (2 – 4/6 – 8/10 – 12 år) 

Legg opp 96-96-108-108 m med grått (evt rosa til pike) på p nr 
2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt 2 cm. Skift til p nr 3½ og strikk videre i 
glattstrikk og mønster III etter diagrammet. Deretter strikkes 
mønster IIII som gjentas til arb måler 16-18-20-22 cm. Strikk 2 
og 2 m rett sammen omg rundt, deretter 1 omg rett. Gjenta 
fellingen 2 ganger til med 1 omg mellom hver felling = 12-12-
14-14 m igjen i omg. Klipp av tråden og trekk den gjennom de 
resterende m. Stram godt og fest tråden på vrangen. Lag en dusk i 
grått (rosa) garn og fest den i toppen.          

 

 

 

 

Viking Superwash – Sportsgarn - Sportsragg 
Jakke og lue                                                                                                   0709-3 











Størrelser:              4     6/8      10/12år      liten   middels     stor  

Overvidde:  ca.      75     85          96            96       111     117 cm 

Hel lengde:  ca.      40     46          55           68        69         70 cm 

Ermelengde: ca.    30     36           44          48        49         50 cm 

MATERIALER: Viking superwash (100% superwash ull), 
eller Viking Sportsgarn (100 % ull), nøster à 50 g. 

 

Bunnfarge: sort nr 103 (rødt nr 160) marineblått nr 126 

ca.                             6       7            7             8         9      10 nøster 

Mønsterfarge 1: grått nr 115 (brunt nr 118) lys blått nr 120        

ca                              4       5            5               6         7      8 nøster 

Mønsterfarge 2: hvitt nr 101 (gjelder alle modeller) 

ca                              2       2            2               2         3      3 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ og 3½. 

6-6-8-8-8-8 knapper  

 

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 165-189-213-221-245-269 m med bunnfargen på rundp 
nr 2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt 6-6-6-8-8-8 cm, men når arb måler 
ca 3-3-3-4-4-4 cm strikkes det 1 knapphull midt på forkanten i 
høyre side for dame/pike (venstre side for herre/gutt), hvert 
knapphull strikkes ved å felle 2 m som legges opp igjen på neste 
p. Skift til p nr 3½, og strikk 1 omg rett, men sett de 10-10-10-
12-12-12 første og 10-10-10-12-12-12 siste m over på en hjelpep 
(= forkanter som strikkes til slutt). Strikk 1 omg til samtidig som 
det økes jevnt fordelt til 169-193-217-217-241-265 m, OBS! i 
slutten av pinnen legges det opp 4 ekstra m som hele tiden 
strikkes vrangt (=oppklippsmasker). Disse er ikke medregnet i 
det videre maskeantall. Fortsett videre med mønster I etter 
diagrammet (NB! det er diagram for både barn og voksen), 
deretter mønster II som gjentas til arb måler ca 16-22-31-36-37-
38 cm. Strikk nå mønster III etter diagrammet, men samtidig når 
arb måler 35-40-49-61-62-62 cm, settes et merke i hver side med 
41-47-53-53-59-65 m til hvert forstykke og 87-99-111-111-123-
135 m til ryggen (de 4 oppklippsmaskene midt foran er ikke 
medregnet). Fell de midterste 16-18-20-20-22-24 m på forstykket 
av til halsringning. Fortsett videre frem og tilbake og fell på hver 
2. p med 3-3-3-4-4-4 m 1 gang, og videre på hver 2. p med 
2,1,1,1 (likt for alle størrelser). Strikk til arb måler hel lengde, og 
mønsteret er ferdig strikket (fortsett evt med bunnfargen til hel 
lengde). Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer 

 

Ermer 

Legg opp 40-42-44-48-48-50 m med bunnfargen på strømpep nr 

2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt som nede på bolen. Skift til strømpep nr 
3½ og strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 
53-61-67-73-75-77 m. Fortsett rundt i glattstrikk og mønster I 
etter diagrammet (NB! husk riktig diagram for barn eller voksen), 
deretter fortsettes det med mønster II som gjentas, men den siste 
m i omg strikkes hele tiden vrangt og det økes 1 m på hver side 
av denne ca hver 2. cm (likt for alle størrelser) til det er 73-87-
97-111-115-119 m i omgangen. Når ermet måler 21-27-35-37-
38-39 cm strikkes mønster IIII etter diagrammet. Når mønsteret 
er ferdig, og ermet måler oppgitt lengde, vendes vrangsiden ut. 
Strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell av til en pen, jevn kant som 
ikke strammer. Strikk det andre ermet likt. 

Montering 

Merk av til ermehull (ca 16-19-21-24-25-26 cm) i hver side, eller 
tilsvarende vidden øverst på ermene. Sy 2 maskinsømmer rundt 
hvert ermehull og langs de 4 vr oppklippsmaskene midt foran. 
Klipp opp mellom sømmene. Sy eller mask sammen skuldrene. 

Forkant uten knapphull: Sett de 10-10-10-12-12-12 
forkantmaskene over på p nr 2½. Strikk videre med bunnfargen i 
1 r, 1 vr som før til forkanten når opp til halsfellingen. Sett m på 
en hjelpep. Sett merker for i alt 6-6-6-8-8-8 knapphull, det 
nederste er allerede strikket, og det øverste skal strikkes midt på 
halskanten. Strikk neste forkant lik, men med tilsvarende 
knapphull.   

Halskant: Plukk eller strikk opp rundt halsen med sort ca 111-
117-121-129-133-139 m på liten rundp nr 2½ (forkantmaskene er 
medregnet). Strikk vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr rundt til kanten 
måler ca 4 cm (husk knapphull). Fell av de 10-10-10-12-12-12 
første og siste m og fortsett videre med vrangbordstrikk over de 
resterende m til halskanten måler ca 8 cm. Fell av til en pen, jevn 
kant som ikke strammer. Brett halskanten dobbelt mot vrangen 
og sy den til med løse sting. 

Sy i ermene og sy belegget til på vrangen.  

 

 

 

Viking Superwash – Sportsgarn - Sportsragg 
Setesdal jakke til barn og voksen                                                0709-5 og 0709-6 



Størrelser:              4     6/8      10/12år      liten   middels     stor  

Overvidde:  ca.      75     85          96            96       111     117 cm 

Hel lengde:  ca.      40     46          55           68        69         70 cm 

Ermelengde: ca.    30     36           44          48        49         50 cm 

MATERIALER: Viking superwash (100% superwash ull), 
eller Viking Sportsgarn (100 % ull), nøster à 50 g. 

 

Bunnfarge: sort nr 103 (rødt nr 160) marineblått nr 126 

ca.                             6       7            7             8         9      10 nøster 

Mønsterfarge 1: grått nr 115 (brunt nr 118) lys blått nr 120        

ca                              4       5            5               6         7      8 nøster 

Mønsterfarge 2: hvitt nr 101 (gjelder alle modeller) 

ca                              2       2            2               2         3      3 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ og 3½. 

6-6-8-8-8-8 knapper  

 

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 165-189-213-221-245-269 m med bunnfargen på rundp 
nr 2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt 6-6-6-8-8-8 cm, men når arb måler 
ca 3-3-3-4-4-4 cm strikkes det 1 knapphull midt på forkanten i 
høyre side for dame/pike (venstre side for herre/gutt), hvert 
knapphull strikkes ved å felle 2 m som legges opp igjen på neste 
p. Skift til p nr 3½, og strikk 1 omg rett, men sett de 10-10-10-
12-12-12 første og 10-10-10-12-12-12 siste m over på en hjelpep 
(= forkanter som strikkes til slutt). Strikk 1 omg til samtidig som 
det økes jevnt fordelt til 169-193-217-217-241-265 m, OBS! i 
slutten av pinnen legges det opp 4 ekstra m som hele tiden 
strikkes vrangt (=oppklippsmasker). Disse er ikke medregnet i 
det videre maskeantall. Fortsett videre med mønster I etter 
diagrammet (NB! det er diagram for både barn og voksen), 
deretter mønster II som gjentas til arb måler ca 16-22-31-36-37-
38 cm. Strikk nå mønster III etter diagrammet, men samtidig når 
arb måler 35-40-49-61-62-62 cm, settes et merke i hver side med 
41-47-53-53-59-65 m til hvert forstykke og 87-99-111-111-123-
135 m til ryggen (de 4 oppklippsmaskene midt foran er ikke 
medregnet). Fell de midterste 16-18-20-20-22-24 m på forstykket 
av til halsringning. Fortsett videre frem og tilbake og fell på hver 
2. p med 3-3-3-4-4-4 m 1 gang, og videre på hver 2. p med 
2,1,1,1 (likt for alle størrelser). Strikk til arb måler hel lengde, og 
mønsteret er ferdig strikket (fortsett evt med bunnfargen til hel 
lengde). Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer 

 

Ermer 

Legg opp 40-42-44-48-48-50 m med bunnfargen på strømpep nr 

2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt som nede på bolen. Skift til strømpep nr 
3½ og strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 
53-61-67-73-75-77 m. Fortsett rundt i glattstrikk og mønster I 
etter diagrammet (NB! husk riktig diagram for barn eller voksen), 
deretter fortsettes det med mønster II som gjentas, men den siste 
m i omg strikkes hele tiden vrangt og det økes 1 m på hver side 
av denne ca hver 2. cm (likt for alle størrelser) til det er 73-87-
97-111-115-119 m i omgangen. Når ermet måler 21-27-35-37-
38-39 cm strikkes mønster IIII etter diagrammet. Når mønsteret 
er ferdig, og ermet måler oppgitt lengde, vendes vrangsiden ut. 
Strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell av til en pen, jevn kant som 
ikke strammer. Strikk det andre ermet likt. 

Montering 

Merk av til ermehull (ca 16-19-21-24-25-26 cm) i hver side, eller 
tilsvarende vidden øverst på ermene. Sy 2 maskinsømmer rundt 
hvert ermehull og langs de 4 vr oppklippsmaskene midt foran. 
Klipp opp mellom sømmene. Sy eller mask sammen skuldrene. 

Forkant uten knapphull: Sett de 10-10-10-12-12-12 
forkantmaskene over på p nr 2½. Strikk videre med bunnfargen i 
1 r, 1 vr som før til forkanten når opp til halsfellingen. Sett m på 
en hjelpep. Sett merker for i alt 6-6-6-8-8-8 knapphull, det 
nederste er allerede strikket, og det øverste skal strikkes midt på 
halskanten. Strikk neste forkant lik, men med tilsvarende 
knapphull.   

Halskant: Plukk eller strikk opp rundt halsen med sort ca 111-
117-121-129-133-139 m på liten rundp nr 2½ (forkantmaskene er 
medregnet). Strikk vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr rundt til kanten 
måler ca 4 cm (husk knapphull). Fell av de 10-10-10-12-12-12 
første og siste m og fortsett videre med vrangbordstrikk over de 
resterende m til halskanten måler ca 8 cm. Fell av til en pen, jevn 
kant som ikke strammer. Brett halskanten dobbelt mot vrangen 
og sy den til med løse sting. 

Sy i ermene og sy belegget til på vrangen.  

 

 

 

Viking Superwash – Sportsgarn - Sportsragg 
Setesdal jakke til barn og voksen                                                0709-5 og 0709-6 



Størrelser:       4/6     8/10     12/14 år      M         S       X-Stor 

Overvidde:    73      83         94               104       115    125 cm 

Hel lengde:     42      48         56               68          69       70 cm 

Ermelengde:   30     38         45               48          49      50 cm 

MATERIALER: Viking superwash (100% superwash ull), 
eller Viking Sportsgarn (100 % ull), nøster à 50 g. 

 

Dame (Pike) Gutt 

bunnfarge: sort  nr 103 (rødt nr 160) marineblått nr 126:      

ca.                        6       6          7         7       8        9 nøster 

mønsterfarge 1: grått nr 115 (sort nr 102) lys blått nr 120:        

ca                          4         4           5            6          6          7nøster 

mønsterfarge 2: hvitt nr 101 (hvitt nr 101) hvitt nr 101:         

ca                          2         2           2            2          3          3 nøste 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ 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. 

 

Bolen 

Legg opp 152-176-200-208-228-246 m med bunnfargen på rundp 
nr 2½. Strikk 1 r, 1 vr frem og tilbake5-5-6-7-7- 7 cm. Skift til p 
nr 3½ og strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 
168-192-216-240-264-288 m. Fortsett rundt med glattstrikk 
mønster I etter diagrammet (NB! det er diagram for både barn 
og voksen), deretter fortsettes det med mønster II som gjentas til 
arb måler ca 19-25-33-36-37-38 cm. Strikk mønster III etter 
diagrammet, men samtidig når arb måler 36-42-49-60-61-62 cm, 
settes et merke i hver side med 85-97-109-121-133-145 m til 
forstykke og 83-95-107-119-131-143 m til ryggen. Fell de 
midterste 15-15-17-19-21-23 m på forstykket av til halsringning. 
Fortsett videre frem og tilbake og fell på hver 2. p med 2 m 2 
ganger (likt for alle størrelser), fell deretter 1 m på hver 2. p 3-3-
3-4-4-4 ganger. Strikk til arb måler hel lengde, og mønsteret er 
ferdig strikket (fortsett evt med bunnfargen til hel lengde). Fell av 
til en pen, jevn kant som ikke strammer.      

 

Ermer 

Legg opp 40-42-44-48-48-50 m med bunnfargen på strømpep nr 
2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt som nede på bolen. Skift til strømpep nr 
3½ og strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 
53-61-67-73-75-77 m. Fortsett rundt i glattstrikk og mønster I 
etter diagrammet, deretter fortsettes det med mønster II som 
gjentas, men siste m i omg strikkes hele tiden vrangt og det økes 
1 m på hver side av denne ca hver 2 cm (likt for alle størrelser) til 
det er 73-91-97-111-115-119 m i omgangen. Når ermet måler 21-
29-36-37-38-39 cm strikkes mønster IIII etter diagrammet. Når 

mønsteret er ferdig, og ermet måler oppgitt lengde, vrenges 
vrangsiden ut. Strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell av til en pen, 
jevn kant som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt. 

 

Montering 

Merk av til ermehull (ca 16-20-21-24-25-26 cm) i hver side, eller 
tilsvarende vidden  øverst på ermene. Sy 2 maskinsømmer rundt 
hvert ermehull og klipp opp mellom sømmene. Sy eller mask 
sammen skuldrene. 

Halskant:   

Plukk eller strikk opp ca 94-98-104-114-120-124 m med 
bunnfargen på liten rundp nr 2½ rundt halsen. Strikk 
vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr rundt til kanten måler ca 7 cm. Fell av 
til en pen, jevn kant som ikke strammer. Brett kanten dobbelt mot 
vrangen og sy den til med løse sting. 

Sy i ermene og sy belegget til på vrangen.  

 

LUE 

Legg opp 96-104-112-120-120-128 m med bunnfargen på p nr 
2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt 10-10-10-12-12-12 cm. Skift til p nr 3½ 
og strikk videre i glattstrikk og mønster I etter diagrammet. 
Deretter strikkes mønster II som gjentas til arb måler 18-20-22-
22-25-27 cm. Strikk 2 og 2 m rett sammen omg rundt, deretter 2 
omg rett. Gjenta fellingen 2 ganger til med 2 omg mellom hver 
felling = 12-13-14-15-15-16 m igjen i omg. Klipp av tråden og 
trekk den gjennom de resterende m. Stram godt og fest tråden på 
vrangen. Lag en dusk i bunnfargen garn og fest den i toppen.          

 

 

 

 

Viking Superwash – Sportsgarn 
Setesdal genser og lue til barn og voksen                                   0709-5 og 0709-6 



Størrelser:       4/6     8/10     12/14 år      M         S       X-Stor 

Overvidde:    73      83         94               104       115    125 cm 

Hel lengde:     42      48         56               68          69       70 cm 

Ermelengde:   30     38         45               48          49      50 cm 

MATERIALER: Viking superwash (100% superwash ull), 
eller Viking Sportsgarn (100 % ull), nøster à 50 g. 

 

Dame (Pike) Gutt 

bunnfarge: sort  nr 103 (rødt nr 160) marineblått nr 126:      

ca.                        6       6          7         7       8        9 nøster 

mønsterfarge 1: grått nr 115 (sort nr 102) lys blått nr 120:        

ca                          4         4           5            6          6          7nøster 

mønsterfarge 2: hvitt nr 101 (hvitt nr 101) hvitt nr 101:         

ca                          2         2           2            2          3          3 nøste 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ 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. 

 

Bolen 

Legg opp 152-176-200-208-228-246 m med bunnfargen på rundp 
nr 2½. Strikk 1 r, 1 vr frem og tilbake5-5-6-7-7- 7 cm. Skift til p 
nr 3½ og strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 
168-192-216-240-264-288 m. Fortsett rundt med glattstrikk 
mønster I etter diagrammet (NB! det er diagram for både barn 
og voksen), deretter fortsettes det med mønster II som gjentas til 
arb måler ca 19-25-33-36-37-38 cm. Strikk mønster III etter 
diagrammet, men samtidig når arb måler 36-42-49-60-61-62 cm, 
settes et merke i hver side med 85-97-109-121-133-145 m til 
forstykke og 83-95-107-119-131-143 m til ryggen. Fell de 
midterste 15-15-17-19-21-23 m på forstykket av til halsringning. 
Fortsett videre frem og tilbake og fell på hver 2. p med 2 m 2 
ganger (likt for alle størrelser), fell deretter 1 m på hver 2. p 3-3-
3-4-4-4 ganger. Strikk til arb måler hel lengde, og mønsteret er 
ferdig strikket (fortsett evt med bunnfargen til hel lengde). Fell av 
til en pen, jevn kant som ikke strammer.      

 

Ermer 

Legg opp 40-42-44-48-48-50 m med bunnfargen på strømpep nr 
2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt som nede på bolen. Skift til strømpep nr 
3½ og strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 
53-61-67-73-75-77 m. Fortsett rundt i glattstrikk og mønster I 
etter diagrammet, deretter fortsettes det med mønster II som 
gjentas, men siste m i omg strikkes hele tiden vrangt og det økes 
1 m på hver side av denne ca hver 2 cm (likt for alle størrelser) til 
det er 73-91-97-111-115-119 m i omgangen. Når ermet måler 21-
29-36-37-38-39 cm strikkes mønster IIII etter diagrammet. Når 

mønsteret er ferdig, og ermet måler oppgitt lengde, vrenges 
vrangsiden ut. Strikk 2 cm glattstrikk til belegg. Fell av til en pen, 
jevn kant som ikke strammer. Strikk det andre ermet likt. 

 

Montering 

Merk av til ermehull (ca 16-20-21-24-25-26 cm) i hver side, eller 
tilsvarende vidden  øverst på ermene. Sy 2 maskinsømmer rundt 
hvert ermehull og klipp opp mellom sømmene. Sy eller mask 
sammen skuldrene. 

Halskant:   

Plukk eller strikk opp ca 94-98-104-114-120-124 m med 
bunnfargen på liten rundp nr 2½ rundt halsen. Strikk 
vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr rundt til kanten måler ca 7 cm. Fell av 
til en pen, jevn kant som ikke strammer. Brett kanten dobbelt mot 
vrangen og sy den til med løse sting. 

Sy i ermene og sy belegget til på vrangen.  

 

LUE 

Legg opp 96-104-112-120-120-128 m med bunnfargen på p nr 
2½. Strikk 1 r, 1 vr rundt 10-10-10-12-12-12 cm. Skift til p nr 3½ 
og strikk videre i glattstrikk og mønster I etter diagrammet. 
Deretter strikkes mønster II som gjentas til arb måler 18-20-22-
22-25-27 cm. Strikk 2 og 2 m rett sammen omg rundt, deretter 2 
omg rett. Gjenta fellingen 2 ganger til med 2 omg mellom hver 
felling = 12-13-14-15-15-16 m igjen i omg. Klipp av tråden og 
trekk den gjennom de resterende m. Stram godt og fest tråden på 
vrangen. Lag en dusk i bunnfargen garn og fest den i toppen.          

 

 

 

 

Viking Superwash – Sportsgarn 
Setesdal genser og lue til barn og voksen                                   0709-5 og 0709-6 







Størrelser:                                    2         4/6       8/10           12 år 

Overvidde:                                   69        76         83            90 cm 

Hel lengde:                                   37        45        51             58 cm 

Ermelengde:                                28         33        38            42 cm 

MATERIALER: Viking superwash (100% superwash ull), 
eller Viking Sportsgarn (100 % ull), nøster à 50 g. 

 

rosa  nr 164     ca.                      7           8            9           10 nøster 

oransje nr 151  ca                      2           2            2             2 nøster 

grønt nr 132         ca                  1            1            1             1 nøste 

hvitt nr 101        ca                    1            1            1             1 nøste   

brunt nr 118       ca                    1            1            1             1 nøste     

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ 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. 

 

Bolen 

Legg opp 160-176-192-208 m med rosa på rundp nr 2½. Strikk 2 
r, 2 vr rundt 5-6-6-7 cm. Skift til p nr 3½ og fortsett rundt med 
glattstrikk til arb måler ca 19-26-30-36 cm. Sett et merke i hver 
side med 81-89-97-105 m til forstykket og 79-87-95-103 m til 
ryggen. Fell nå 8 m i hver side (4 m på hver side av merket). 
Legg arb til side mens ermene strikkes.  

 

Ermer 

Legg opp 40-44-44-48 m med rosa på strømpep nr 2½. Strikk 2 r, 
2 vr rundt 4 omg, skift til oransje og strikk 4 omg 
vrangbordstrikk, skift til rosa og strikk til vrangborden måler 5-6-
6-7 cm. Skift til strømpep nr 3½ og strikk 1 omg rett samtidig 
som det økes jevnt fordelt til 55-59-63-67 m. Fortsett rundt i 
glattstrikk, men sett et merke midt under ermet og øk 1 m på 
hver side av dette ca hver 2 cm (likt for alle størrelser) til det er 
83-87-97-101 m i omgangen. Strikk til ermet måler oppgitt eller 
passe lengde. Fell 8 m på undersiden (4 m på hver side av 
merket). Strikk ett erme til på samme måte 

Bærestykke: Sett ermene inn på samme rundp som for- og 
bakstykket, over de avfelte sidemaskene = i alt 294-318-354-378 
m. La omg begynne med bakstykkets m, og fell på første omg 
jevnt fordelt til 288-312-352-376 m. Strikk nå 1-4-7-10 omg 
glattstrikk over alle m. Videre strikkes bærestykke med mønster 
og fellinger som forklart på diagrammet = 96-100-108-112 m 
igjen til halskant. Strikk videre med oransje og vrangbordstrikk 
med 2 r, 2 vr til halskanten måler ca 12-12-14-14 cm. Fell av i 
rette og vrange m og brett halskanten dobbelt utover.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen og sy sammen under 
ermene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Superwash – Sportsgarn (rettelse av garnmengde) 
Barnegenser med rund sal                                                                           0709-7 



Størrelser:                                    2         4/6       8/10           12 år 

Overvidde:                                   69        76         83            90 cm 

Hel lengde:                                   37        45        51             58 cm 

Ermelengde:                                28         33        38            42 cm 

MATERIALER: Viking superwash (100% superwash ull), 
eller Viking Sportsgarn (100 % ull), nøster à 50 g. 

 

rosa  nr 164     ca.                      7           8            9           10 nøster 

oransje nr 151  ca                      2           2            2             2 nøster 

grønt nr 132         ca                  1            1            1             1 nøste 

hvitt nr 101        ca                    1            1            1             1 nøste   

brunt nr 118       ca                    1            1            1             1 nøste     

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ 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. 

 

Bolen 

Legg opp 160-176-192-208 m med rosa på rundp nr 2½. Strikk 2 
r, 2 vr rundt 5-6-6-7 cm. Skift til p nr 3½ og fortsett rundt med 
glattstrikk til arb måler ca 19-26-30-36 cm. Sett et merke i hver 
side med 81-89-97-105 m til forstykket og 79-87-95-103 m til 
ryggen. Fell nå 8 m i hver side (4 m på hver side av merket). 
Legg arb til side mens ermene strikkes.  

 

Ermer 

Legg opp 40-44-44-48 m med rosa på strømpep nr 2½. Strikk 2 r, 
2 vr rundt 4 omg, skift til oransje og strikk 4 omg 
vrangbordstrikk, skift til rosa og strikk til vrangborden måler 5-6-
6-7 cm. Skift til strømpep nr 3½ og strikk 1 omg rett samtidig 
som det økes jevnt fordelt til 55-59-63-67 m. Fortsett rundt i 
glattstrikk, men sett et merke midt under ermet og øk 1 m på 
hver side av dette ca hver 2 cm (likt for alle størrelser) til det er 
83-87-97-101 m i omgangen. Strikk til ermet måler oppgitt eller 
passe lengde. Fell 8 m på undersiden (4 m på hver side av 
merket). Strikk ett erme til på samme måte 

Bærestykke: Sett ermene inn på samme rundp som for- og 
bakstykket, over de avfelte sidemaskene = i alt 294-318-354-378 
m. La omg begynne med bakstykkets m, og fell på første omg 
jevnt fordelt til 288-312-352-376 m. Strikk nå 1-4-7-10 omg 
glattstrikk over alle m. Videre strikkes bærestykke med mønster 
og fellinger som forklart på diagrammet = 96-100-108-112 m 
igjen til halskant. Strikk videre med oransje og vrangbordstrikk 
med 2 r, 2 vr til halskanten måler ca 12-12-14-14 cm. Fell av i 
rette og vrange m og brett halskanten dobbelt utover.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen og sy sammen under 
ermene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Superwash – Sportsgarn (rettelse av garnmengde) 
Barnegenser med rund sal                                                                           0709-7 











Størrelser:                           liten         middels      stor      X-stor  

Overvidde:        ca.               99               104         110      115 cm 

Hel lengde:        ca.              68                 69           70         72 cm 

Ermelengde:       ca.             48                 49           50        52 cm 

MATERIALER: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 
20% akryl),  eller Viking superwash (100% superwash ull), 
Viking Sportsgarn (100 % ull),  nøster à 50 g. 

 

GENSER OG LUE 

Gråmelert  nr 520     ca.           13            14           15      16 nøster 

sort nr 550                ca            5                5             6       6 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ 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. 

 

GENSER 

Legg opp 228-240-252-264 m med sort på rundp nr 2½. Strikk 3 
omg vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr. Fortsett rundt i striper slik: 4 omg 
gråmelert, 4 omg sort som gjentas til vrangborden måler ca 7-7-
8-8 cm (det blir penest om du slutter med 4 omg sort). Skift til p 
nr 3½, og strikk 1 omg rett med gråmelert. Fortsett rundt med 
mønster etter diagrammet som gjentas til arb måler ca 45-45-45-
46 cm. Sett et merke i hver side med 114-120-126-132 m til hver 
del. Del arb ved merkene og strikk hver del ferdig for seg. 

Ryggen 

Fortsett frem og tilbake med mønster etter diagrammet til arb 
måler 68-69-70-72 cm, og ermehullet måler ca 23-24-25-26 cm. 
Fell av. 

Forstykket 

Strikk på samme måte som til ryggen, men når arb måler 61-62-
62-64 cm felles de midterste 20-22-22-24 m på forstykket av til 
halsringning. Fortsett videre frem og tilbake og fell videre til 
halsringning på hver 2. p med 2 m 3 ganger (likt for alle 
størrelser), deretter 1 m 4-4-5-5 ganger. Strikk til arb måler like 
langt som ryggen. Fell av til en pen, jevn kant som ikke 
strammer.      

 

Ermer 

Legg opp 44-46-48-50 m med sort på strømpep nr 2½. Strikk 
vrangbord og striper som nede på bolen. Skift til strømpep nr 3½ 
og strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 66-68-
70-72 m. Fortsett rundt i glattstrikk og mønster etter diagrammet 
som gjentas likt som på bolen, men sett et merke midt under 
ermet og øk 1 m på hver side ca hver 2-2-1½-1½ cm til det er 
104-108-116-120 m i omgangen. Strikk til ermet måler 48-49-50-
52 cm. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer. Strikk det 

andre ermet likt. 

Montering 

Sy eller mask sammen skuldrene. 

Halskant:   

Plukk eller strikk opp rundt halsen med gråmelert ca 112-116-
120-124 m på liten rundp nr 2½. Strikk 3 omg vrangbordstrikk. 
Fortsett rundt med striper som nede på bolen til halskanten måler 
ca 7-7-8-8 cm. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer. 
Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den til med løse sting. 

Sy i ermene og fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

LUE 

Legg opp 120-120-126-126 m med sort på liten rundp nr 2½. 
Strikk 3 omg vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr. Fortsett rundt i striper 
slik: 4 omg gråmelert, 4 omg sort som gjentas til vrangborden 
måler 16 cm (det blir penest om du slutter med en sort stripe). 
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg rett med gråmelert. Fortsett 
videre med mønster etter diagrammet til arb måler ca 24-24-25-
25 cm (målt fra opplegget). Fortsett videre i gråmelert uten 
mønster og fell slik: strikk 4 m rett, 2 m rett sammen omg rundt, 
2 omg glattstrikk, 3 m rett, 2 m rett sammen omg rundt, 2 omg 
glattstrikk, 2 m rett, 2 m rett sammen omg rundt, 2 omg 
glattstrikk, 1 m rett, 2 m rett sammen omg rundt, 2 omg 
glattstrikk, 2 og 2 m rett sammen omg rundt = 20-20-21-21 m 
igjen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m. 
Stram godt og fest tråden på vrangen. 

Lag en sort dusk og fest i toppen.   

 

 

 

 

Viking Sportsragg - Superwash – Sportsgarn 
Islender genser                                                                                            0709-10 



Størrelser:                           liten         middels      stor      X-stor  

Overvidde:        ca.               99               104         110      115 cm 

Hel lengde:        ca.              68                 69           70         72 cm 

Ermelengde:       ca.             48                 49           50        52 cm 

MATERIALER: Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 
20% akryl),  eller Viking superwash (100% superwash ull), 
Viking Sportsgarn (100 % ull),  nøster à 50 g. 

 

GENSER OG LUE 

Gråmelert  nr 520     ca.           13            14           15      16 nøster 

sort nr 550                ca            5                5             6       6 nøster 

 

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2½ 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. 

 

GENSER 

Legg opp 228-240-252-264 m med sort på rundp nr 2½. Strikk 3 
omg vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr. Fortsett rundt i striper slik: 4 omg 
gråmelert, 4 omg sort som gjentas til vrangborden måler ca 7-7-
8-8 cm (det blir penest om du slutter med 4 omg sort). Skift til p 
nr 3½, og strikk 1 omg rett med gråmelert. Fortsett rundt med 
mønster etter diagrammet som gjentas til arb måler ca 45-45-45-
46 cm. Sett et merke i hver side med 114-120-126-132 m til hver 
del. Del arb ved merkene og strikk hver del ferdig for seg. 

Ryggen 

Fortsett frem og tilbake med mønster etter diagrammet til arb 
måler 68-69-70-72 cm, og ermehullet måler ca 23-24-25-26 cm. 
Fell av. 

Forstykket 

Strikk på samme måte som til ryggen, men når arb måler 61-62-
62-64 cm felles de midterste 20-22-22-24 m på forstykket av til 
halsringning. Fortsett videre frem og tilbake og fell videre til 
halsringning på hver 2. p med 2 m 3 ganger (likt for alle 
størrelser), deretter 1 m 4-4-5-5 ganger. Strikk til arb måler like 
langt som ryggen. Fell av til en pen, jevn kant som ikke 
strammer.      

 

Ermer 

Legg opp 44-46-48-50 m med sort på strømpep nr 2½. Strikk 
vrangbord og striper som nede på bolen. Skift til strømpep nr 3½ 
og strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 66-68-
70-72 m. Fortsett rundt i glattstrikk og mønster etter diagrammet 
som gjentas likt som på bolen, men sett et merke midt under 
ermet og øk 1 m på hver side ca hver 2-2-1½-1½ cm til det er 
104-108-116-120 m i omgangen. Strikk til ermet måler 48-49-50-
52 cm. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer. Strikk det 

andre ermet likt. 

Montering 

Sy eller mask sammen skuldrene. 

Halskant:   

Plukk eller strikk opp rundt halsen med gråmelert ca 112-116-
120-124 m på liten rundp nr 2½. Strikk 3 omg vrangbordstrikk. 
Fortsett rundt med striper som nede på bolen til halskanten måler 
ca 7-7-8-8 cm. Fell av til en pen, jevn kant som ikke strammer. 
Brett kanten dobbelt mot vrangen og sy den til med løse sting. 

Sy i ermene og fest alle løse tråder pent på vrangen. 

 

LUE 

Legg opp 120-120-126-126 m med sort på liten rundp nr 2½. 
Strikk 3 omg vrangbordstrikk i 1 r, 1 vr. Fortsett rundt i striper 
slik: 4 omg gråmelert, 4 omg sort som gjentas til vrangborden 
måler 16 cm (det blir penest om du slutter med en sort stripe). 
Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg rett med gråmelert. Fortsett 
videre med mønster etter diagrammet til arb måler ca 24-24-25-
25 cm (målt fra opplegget). Fortsett videre i gråmelert uten 
mønster og fell slik: strikk 4 m rett, 2 m rett sammen omg rundt, 
2 omg glattstrikk, 3 m rett, 2 m rett sammen omg rundt, 2 omg 
glattstrikk, 2 m rett, 2 m rett sammen omg rundt, 2 omg 
glattstrikk, 1 m rett, 2 m rett sammen omg rundt, 2 omg 
glattstrikk, 2 og 2 m rett sammen omg rundt = 20-20-21-21 m 
igjen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m. 
Stram godt og fest tråden på vrangen. 

Lag en sort dusk og fest i toppen.   
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