












Størrelser:                              4                 6              8           10 år 

Overvidde:        ca.                75               78            84        89 cm 

Hel lengde:        ca.               42                46            50        54 cm 

Ermelengde:      ca.               30               33            36        40 cm 

MATERIALER: Viking superwash Ull (100% superwash 
ull), ellerViking sportsgarn (100% ull, ) nøster à 50 g 

 

hvitt nr 100                    ca.       6               7              8       9 nøster 

mørk rosa nr 162           ca        1               1              1       1 nøster 

grønt nr 132                   ca       1               1              1        1nøster 

lys rosa nr 165               ca       1               1              1        1nøster 

        

Pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr. 2,5 og 3,5 

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 167-175-187-199 m på rundp nr 2½ med hvitt. Strikk 
vrangbordstrikk 1 r, 1 vr frem og tilbake i striper slik: Strikk 4 p 
hvitt, 2 p mørk rosa, 4 p hvitt, 2 p grønt, 4 p hvitt, 2 p lys rosa og 
4 p hvitt igjen. Men etter ca 9 p lages et knapphull i høyre side, 
(knapphullet strikkes etter 4 m ved å felle 2 m som legges opp 
igjen på neste p.) Det strikkes i alt 6 knapphull, med ca 6-6-7-7½ 
cm mellomrom. Strikk til vrangborden er ferdig. Skift til p 3½ og 
fortsett frem og tilbake i glattstrikk samtidig som det på 1. p økes 
jevnt fordelt til 179-187-199-211 m. Men de 10 første og 10 siste 
m strikkes hele tiden i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr (= stolpene). 
Fortsett frem og tilbake med glattstrikk og striper slik: *strikk 10-
12-14-16 p med hvitt, over de neste 2 p strikkes det vekselsvis 1 
m hvitt, og 1 m med mørk rosa over hverandre*. Gjenta fra *-* 
men skift til grønt ved neste stripe og deretter lys rosa (gjenta 
stripene med disse 3 fargene til hel lengde). Tvinn trådene på 
baksiden ved overgangen til stolpene i hver side, slik at det ikke 
blir hull i arb. Sett et merke i hver side med 83-87-93-99 m til 
ryggen og 48-50-53-56 m til hvert forstykke. Når arbeidet måler 
27-30-33-36 cm felles det 6 m i hver side (3 m på hver side av 
merket). Strikk hver del ferdig for seg.  

 

Ryggen  

Fortsett med glattstrikk og stripemønster frem og tilbake som før. 
Når arb måler ca 42-46-50-54 cm og ermehullet måler 15-16-17-
18 cm, felles m rett av til en pen, jevn kant som ikke strammer.  

 

Forstykket 

Fortsett med mønster og glattstrikk som på ryggen. Når arb måler 
ca 37-40-44-48 cm, settes de 10 stolpe m over på en hjelpep/tråd. 
Fell videre 6-8-8-9 m til halsringning. Fell videre på hver 2. p 
med 3,2,1,1 m (likt for alle størrelser).  Strikk til arb måler like 
langt som ryggen. Fell de resterende m pent av. Strikk den andre 

siden av halsen lik med speilvendt. 

Ermer 

Legg opp 34-40-44-44 m med hvitt på strømpep nr 2½. Strikk 
vrangbord som nede på bolen. Skift til p nr 3½ og strikk 1 omg 
rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 47-49-51-53 m. 
Fortsett rundt i glattstrikk, og striper 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 69-73-79-83 m i omg. Fortsett til hel 
lengde. Del arb midt under ermet og fortsett frem og tilbake med 
glattstrikk 2½ cm. Fell av til en pen jevn kant som ikke strammer. 
Strikk det andre ermet likt. 

 

Montering 

Sy sammen skuldrene. Sy i ermene (sy splitten midt under ermet 
langs de avfelte m på bolen).  

Halskant: 

Plukk eller strikk opp ca 89-93-97-101 m (inkludert stolpem) 
med hvitt på liten rundp nr 3½. Strikk 1r, 1vr 4 p, strikk 2 p med 
fargen som kommer etter den som du sluttet med på sist stripe på 
bolen, 4 p hvitt. Fell nå av de 10 m i hver side (= stolpemaskene). 
Fortsett med hvitt og 1 r, 1 vr til halsen måler ca 6 cm. Fell av i 
vrangbordstrikk til en pen jevn kant som ikke strammer. Brett 
kanten dobbelt mot vrangen og sy den til med løse sting. Tvinn 
en snor av alle 4 fargene og træ gjennom halskanten.  
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