
Viking Mohair og Chicago 
Jakke                                           1215-1 
Størrelse                                 liten               middels              stor       

Overvidde                              112                   120               134 cm 

Hel lengde bak                        68                     71                 74 cm 

Hel lengde foran                      62                     65                 68 cm 

Ermelengde                            46                      48                 48 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Svart  nr 303                         8                    8                      9 nøster 

Chicago 

Brunt nr 736                         8                    9                    10 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10 måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  56 – 60 – 66 masker  på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 68 – 71 – 

74 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKE 

Legg opp 28 – 30 – 34 masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk. Når arbeidet måler ca 22 cm settes av masker til 

lomme slik : Strikk  6 – 7 – 9 masker , strikk de neste 15 

maskene over på en hjelpetråd ( bruk et glatt garn, da denne 

tråden skal trekkes ut til slutt ) og strikk til slutt 7 – 8 – 10 

masker. Fortsett fram og tilbake med rillestrikk over alle 

maskene som før. Når arbeidet måler ca 56 – 59 – 62 cm felles 

de 5 – 6 – 6  første maskene for hals. Fell deretter for halsrigning 

på hver 2. pinne med 1 m i alt 4 ganger. Strikk til arbeidet måler 

ca 62 – 65 – 68 cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 36 – 38 – 42 masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 50 – 52 – 56 masker på 

pinnen og ermet måler 46 – 48 – 48 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side ( 

NB: Jakken skal være lenger bak ), men la det være igjen en 

splitt på ca 7 – 8 – 8 cm opp fra forstykket og ca 25 – 26 – 28 cm 

åpning igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy dem i 

bolen. 

 Lommer: Plukk opp 15 masker over og  15 masker under 

hjelpetråden for lomme, på 2 pinner  nr 10.  Trekk ut 

hjelpetråden. NB: maskene på oversiden  strikkes nedover i 

glattstrikk  og danner baksiden av lommen .  Strikk til lommen 

måler ca 16 cm. Fell av.  

Strikk 2 rette , 2 vrange i vrangbordstrikk  på maskene under 

hjelpetråden. Strikk til kanten måler 4 cm. Fell av med rette og 

vrange masker. Brett vrangborden nedover på framsiden og sy 

endene av vrangborden til forstykket.  

Sy lommefôret lett til på vrangen av forstykket. Dette danner 

lommen.  

                               

 

Viking Mohair og Alpaca Silk 
Lang jakke                                 1215-2 
Størrelse                               liten               Medium              Stor      

Overvidde                             104                   120                128cm 

Hel lengde bak                        81                    87                   87cm   

Hel lenge foran                       74                    78                    80cm 

Ermelengde                            49                     51                   51cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Mørk grå                                  7                      8               9 nøster 

Alpaca silk 

Grå nr 415                               6                       7                8 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm,   nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10 måler 

ca 10 cm. Husk at strikkefastheteh må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp 52 – 60 – 64 masker på pinne nr 10. Strikk rett fram og 

tilbake = riller, til arbeidet måler 81 – 87 – 87 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKET 

Legg opp  26 – 30 – 32 masker på pinne nr 10. Strikk rett fram 

og tilbake som på ryggen. Når arbeidet måler 23 – 26 – 29 cm, 

settes det av masker til lomme slik: Strikk  6 – 7 – 7 masker rett, 

strikk de neste 14 – 16 – 18 maskene over på en hjelpetråd, og 

fortsett med rett på de siste 6– 7 – 7 maskene. Fortsett fram og 

tilbake med riller som før. Når arbeidet måler 67– 71 – 73 cm, 

felles de  5 – 6 – 6 første maskene til hals. Fell videre til 

halsringning 1 maske på hver 2. pinne, 4 ganger. Strikk til 

arbeidet måler  74 – 78 – 80 cm. Fell av. 

Strikk det andre forstykket likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 38 – 40 – 40 masker på pinne nr 10. Strikk rett fram og 

tilbake, men øk 1 maske i hver side ca hver  8 –7 ½  – 7 ½  cm 

til det er 50 – 54 – 54 masker på pinnen. Strikk til ermet måler 

oppgitt eller ønsket lengde. Fell av. Strikk det andre ermet likt. 

 

MONTERING 

Sy sammen jakken øverst på skuldrene. Sy sammen i hver side 

(NB: Jakken skal være lenger bak ), men la det være igjen en 

splitt på ca 7 cm opp fra forstykket og ca 25 –27 – 27 cm åpning 

til ermehull. 

Lommer : Plukk opp masker over og under hjelpetråden for 

lomme på 2 hjelpepinner.( NB: maskene på oversiden taes opp 

ved å snu arbeidet med toppen av arbeidet nedover ). Ta ut 

hjelpetråden. Strikk videre på maskene på oversiden i rillestrikk, 



ca 12 cm. Fell av. Strikk videre 12 cm i rillestrikk på maskene på 

undersiden. Fell av. Legg begge klaffene mot hverandre på  

innsiden av arbeidet, og sy de sammen til en lomme. Strikk den 

andre lommen likt. 

 Sy lommene pent til på baksiden av arbeidet. 

Sy sammen under ermene og sy dem i bolen.  

 

Viking Mohair og Chicago 
Genser                                         1215-3 
Størrelse                              liten                middels                 stor       

Overvidde                           108                     120                132 cm 

Hel lengde bak                     68                       71                  74 cm 

Hel lengde foran                  62                       65                   68 cm 

Ermelengde                          46                      48                   48 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Lilla nr 367                      8                         9                      9 nøster 

Chicago 

Lilla nr 601                       8                       10                   11 nøster 

 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,    nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10 måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  54 – 60 – 66 masker  på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 68 – 71 – 

74 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKET 

Legg opp likt og strikk som ryggen, men når arbeidet måler ca 

56 – 59 – 62 cm felles de  10-12-12 midterste maskene for hals 

og hver del strikkes for seg. Fell deretter for halsrigning på hver 

2. pinne med 1 m i alt 4 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 62 – 

65 – 68 cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 36 – 38 – 42 masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 50 – 52 – 56 masker på 

pinnen og ermet måler 46 – 48 – 48 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

HALS 

Legg opp 60 – 66 – 68 masker på pinne nr 10, og strikk 

rillestrikk til arbeidet måler ca 28 cm. Fell av.  

Sy sammen side mot side og sy halsen til i halsåpningen med 

sømmen midt bak. 

 

LOMMER 

Legg opp 16 – 16 – 18  masker  på pinne nr 10 , og strikk 

rillestrikk 20 cm. Fell av. 

Strikk en tilsvarende lomme. 

Sy lommene på ca 2 cm fra vrangborden,  og  ca  5 – 6 – 8  cm 

fra sidesømmen. 

 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side (NB: 

Genseren skal være lenger bak ), men la det være igjen en splitt 

på ca 7 – 8 – 8 cm opp fra forstykket og ca 25 – 26 – 28 cm 

åpning igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy dem i 

bolen. 

                                    

Viking Mohair og Chicago 
Jakke                                           1215-4 
Størrelse                                 liten               middels               stor       

Overvidde                              112                   120               132 cm 

Hel lengde bak                        58                     61                 64 cm 

Hel lengde foran                      52                     55                 58 cm 

Ermelengde                            46                      48                 48 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Hvitt nr 300                          7                    7                      8 nøster 

Chicago 

Hvit/Gull  nr 700                  7                    8                      8 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10 måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  56 – 60 – 66 masker  på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 58 – 61 – 

64 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKE 

Legg opp 28 – 30 – 34 masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk. Når arbeidet måler ca 46 – 49 – 52 cm felles de 5 – 6 

– 6  første maskene for hals. Fell deretter for halsrigning på hver 

2. pinne med 1 m i alt 4 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 52 – 

55 – 58 cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 36 – 38 – 42 masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 50 – 52 – 56 masker på 

pinnen og ermet måler 46 – 48 – 48 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side (NB: 

Jakken skal være lenger bak ) , men la det være igjen en splitt på 

ca 7 – 8 – 8 cm opp fra forstykket og ca 25 – 26 – 28 cm åpning 

igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy dem i bolen. 



 Viking Mohair og Chicago 

Genser                                         1215-5 
Størrelse                             liten                  middels                stor       

Overvidde                          108                     120                 132 cm 

Hel lengde bak                    68                       71                   74 cm 

Hel lengde foran                  62                       65                   68 cm 

Ermelengde                        46                        48                   48 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Beige  nr 307                    8                       9                   10 nøster 

Chicago 

Gull  nr 384                     9                       10                   11 nøster 

 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm, nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10 måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  54 – 60 – 66  masker  på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 68 – 71 – 

74 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKET 

Legg opp likt og strikk som ryggen, men når arbeidet måler ca 

56 – 59 – 62 cm felles de  10-12-12 midterste maskene for hals 

og hver del strikkes for seg. Fell deretter for halsrigning på hver 

2. pinne med 1 m i alt 4 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 62 – 

65 – 68 cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 36 – 38 – 42 masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 50 – 52 – 56 masker på 

pinnen og ermet måler 46 – 48 – 48 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

HETTE 

Legg opp 58 – 62 – 66 masker på pinne nr 10  og strikk 2 rette, 2 

vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk  4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk til arbeidet måler ca 28 – 30 – 32 cm. Fell de 14 

midterste maskene og strikk hver del for seg. Strikk 6 cm på hver 

side av de avfelte maskene. Mask sammen de 2 delene som du nå 

har på pinnen = midt bak på hetten. Sy enden til de avfelte 

maskene i toppen. 

Sy hetten til bolen langs halsfellingen med åpningen midt foran.  

 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side ( 

NB: Genseren skal være lenger bak ), men la det være igjen en 

splitt på ca 7 – 8 – 8 cm opp fra forstykket og ca 25 – 26 – 28 cm 

åpning igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy dem i 

bolen. 

Viking Mohair og Chicago 

Vest                                              1215-6 
Størrelser                      liten                middels             stor 

Overvidde:                                112                  120             128 cm 

Hel lengde bak:                           46                    48              49 cm 

Hel lengde foran:                         42                   44               45 cm 

Ermelengde:                         11                    12              14 cm                                                

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Viking Mohair 

Grått nr 315 ca              4                    4             5 nøster  

Chicago 

Grått nr 599                                    5                   5             6 nøster 

 

Veiledende pinner : Rundp nr 10  

  

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

cm.  

Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli 

vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGG 

Legg opp 56-60-64 m med dobbelt garn på p nr 10, og strikk 4 

pinner frem og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fortsett 

videre i rillestrikk (rett på alle p) til arb måler ca 46-48-49 cm. 

Fell av.  

 

FORSTYKKE 

Legg opp 56-60-64 m med dobbelt garn på p nr 10 og strikk 4 

pinner frem og tilbake i vrangbordstrikk med 2r, 2vr. Fortsett 

videre i rillestrikk (rett på alle p) til arb måler ca 13-14-15 cm. 

Fell nå av de midterste 6 m og strikk hver side ferdig for seg.  

Beg med høyre forstykke og strikk videre i riller, men fell 1 m i 

begynnelsen av hver 4. pinne 7 ganger ved å strikke 2 m vridd 

rett sammen. Strikk til hele arb måler ca 42-44-45 cm. Fell av. 

Strikk den andre siden likt, og fell mot halsen på samme måte.  

 

ERMER 

Legg opp 56-58-60 m med dobbelt garn på p nr 10 og strikk 4 

pinner frem og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fortsett 

videre i rillestrikk (rett på alle p) til arb måler ca 11-12-14 cm. 

Fell av. Strikk det andre ermet likt.  

 

MONTERING 

Sy sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side, men la det 

være en splitt på ca 5 igjen opp fra forstykket. Husk også å la det 

være ca 28-29-30 cm igjen til ermehull.  

Sy i ermene.  

Halskant: Beg nede på høyre side og plukk eller strikk opp med 

dobbelt garn ca 78-80-82 m - opp langs forstykket – bak i nakken 

– og ned langs venstre forstykke med p nr 10. Strikk 4 pinner 

frem og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fell av i rette og 

vrange masker.  

Legg halskanten dobbelt over hverandre midt foran og sy pent 

sammen i de avfelte m på forstykket.  

Fest alle løse tråder pent på vrangen.   

 

 



Viking Mohair og Alpaca silk 
Genser                                         1215-7 
Størrelse                            liten                 middels                  stor       

Overvidde                         108                     120                  132 cm 

Hel lengde bak                   68                       71                    74 cm 

Hel lengde foran                62                       65                     68 cm 

Ermelengde                        46                       48                    48 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Svart  nr 303                       7                       8                     9 nøster 

Alpaca silk 

Mørk grå nr 415                 6                       7                     8 nøster 

 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10 måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  54 – 60 – 66 masker  på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 68 – 71 – 

74 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKET 

Legg opp likt og strikk som ryggen, men når arbeidet måler ca 

56 – 59 – 62 cm felles de  10-12-12 midterste maskene for hals 

og hver del strikkes for seg. Fell deretter for halsrigning på hver 

2. pinne med 1 m i alt 4 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 62 – 

65 – 68 cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 36 – 38 – 42 masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 50 – 52 – 56 masker på 

pinnen og ermet måler 46 – 48 – 48 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side ( 

NB: Genseren skal være lenger bak ), men la det være igjen en 

splitt på ca 7 – 8 – 8 cm opp fra forstykket og ca 25 – 26 – 28 cm 

åpning igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy dem i 

bolen. 

                                    

 

 

 

 

Viking Mohair og Chicago 
Hals                                              1215-8 
Størrelse                                                                              Dame      

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair    

Rust nr 362                                                                        1 nøster 

Chicago 

Brunt nr 736                                                                      1 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10  måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

 

HALS 

Legg opp  65  masker på pinne nr 10 og strikk rillestrikk til det 

ikke er mer glittergarn igjen. Fell av med enkel mohair. 

Sy sammen side mot side . 

 

 

                                    

Viking Mohair og Chicago 
Hals og lue                                  1215-9 
Størrelse                                                                              Dame      

Overvidde skjerf:                                                              150 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair    

svart nr 303                                                                        2 nøster 

Chicago 

svart nr 100                                                                        3 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 og 40 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10  måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

LUE 

Legg opp 48 m på p nr 10. Strikk 4 omg rundt i vrangbordstrikk 

med 2 r, 2 vr. Fortsett rundt i glattstrikk til arb måler ca 24 cm. 

På neste omg strikkes 2 og 2 m rett sammen omgangen rundt. 

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

tråden godt og fest den på vrangen. 

 

 

 



HALS 

Legg opp  150  masker på pinne nr 10. Strikk 4 omg rundt i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fortsett rundt i glattstrikk til arb 

måler ca 15 cm. Strikk 4 omg rundt i vrangbordstrikk på samme 

måte som i beg. Fell av med rette og vrange masker.  

 

 

                                    

Viking Mohair og Chicago 
Lue og ermevarmere                1215-10 
Størrelse                                                                              Dame      

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair    

Grått nr 315                                                                        1 nøster 

Chicago 

Grått nr 599                                                                        2 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne  eller parpinner nr 

10 + 2 duffelcoat hekter. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10  måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

 

LUE 

Legg opp 48 m på p nr 10. Strikk 4 p frem og tilbake i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fortsett frem og tilbake med 

rillestrikk (rett på alle p) til arb måler ca 24 cm. På neste p 

strikkes 2 og 2 m rett sammen pinnen ut. Klipp av tråden og 

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

den på vrangen. Sy sammen luen bak. 

 

ERMEVARMERE 

Legg opp  20  masker på pinne nr 10. Strikk rillestrikk (rett på 

alle p) til arb måler ca 20 cm. Fell av.  

Sy sammen oppleggskanten mot avfellingskanten, men la det stå 

igjen ca 3 cm øverst. Sy på en duffelcoat hekte til pynt i 

overgangen til splitt. Strikk den andre ermevarmeren likt.  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Mohair og Chicago 
Hals                                            1215-11 
Størrelse                                                                              Dame      

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair    

Lys grå nr 313                                                                    1 nøster 

Chicago 

Grå nr 599                                                                          1 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10  måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

HALS 

Legg opp  65  masker på pinne nr 10 og strikk rillestrikk til det 

ikke er mer glittergarn igjen. Fell av med enkel mohair. 

Sy sammen side mot side . 

 

 

Viking Mohair og Alpaca Silk 

Genser                                       1215-12 
Størrelse                                   4                    6-8               10-12år      

Overvidde                                76                    88                  96 cm 

Hel lengde bak                        46                    56                  61 cm 

Hel lengde foran                      41                    51                  55 cm 

Ermelengde                             31                     36                 42 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Lilla nr 367                              5                    6                   7 nøster 

Alpaca Silk 

Lilla nr 467                             4                     5                   6 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10 måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  38 – 44 – 48  masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 46 – 56 – 

61 cm. Fell av. 

 



FORSTYKKET 

Legg opp likt og strikk som ryggen, men når arbeidet måler ca 

36 – 46 – 50 cm felles de 8 – 10 – 10 midterste maskene for hals 

og hver del strikkes for seg. Fell deretter for halsrigning på hver 

2. pinne med 1 m i alt 3 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 41 – 

51 – 55 cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 28 – 30 – 32 masker på pinne nr 10  og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6 ½   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 36 – 40 – 44 masker på 

pinnen og ermet måler  31 – 36 – 42 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

HETTE 

Legg opp 52 – 56 – 58 masker på pinne nr 10  og strikk 2 rette, 2 

vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk  4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk til arbeidet måler ca 24 – 26 – 28 cm. Fell de 12 

midterste maskene og strikk hver del for seg. Strikk 5 cm på hver 

side av de avfelte maskene. Mask sammen de 2 delene som du nå 

har på pinnen = midt bak på hetten. Sy kortsidene til de avfelte 

maskene i toppen.  

Sy hetten til bolen langs halsfellingen med åpningen midt foran.  

 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side ( 

NB: Genseren skal være lenger bak ), men la det være igjen en 

splitt på ca  5  –  6  – 7  cm opp fra forstykket og ca 18 – 20 – 22 

cm åpning igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy 

dem i bolen.  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Mohair og Alpaca Silk 
Genser                                       1215-13 
Størrelse                                   4                    6-8               10-12år      

Overvidde                                76                    88                  96 cm 

Hel lengde bak                        46                    56                  61 cm 

Hel lengde foran                      41                    51                  55 cm 

Ermelengde                             31                     36                 42 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Hvit nr 300                         5                       6                     7 nøster 

Alpaca Silk 

Lys grå  nr 413                   4                       5                     6 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10  måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  38 – 44 – 48  masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 46 – 56 – 

61 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKET 

Legg opp likt og strikk som ryggen, men når arbeidet måler ca 

36 – 46 – 50 cm felles de 8 – 10 – 10 midterste maskene for hals 

og hver del strikkes for seg. Fell deretter for halsrigning på hver 

2. pinne med 1 m i alt 3 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 41 – 

51 – 55 cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 28 – 30 – 32 masker på pinne nr 10  og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6 ½   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 36 – 40 – 44 masker på 

pinnen og ermet måler  31 – 36 – 42 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

HALS 

Legg opp 46 – 50 – 54 masker på pinne nr 10 og strikk rillestrikk 

til arbeidet måler ca 22 – 24 – 25 cm. Fell av 

Sy sammen side mot side og sy halsen til i halsåpningen med 

sømmen midt bak. 

LOMMER 

Legg opp  12 – 14 – 15  masker på pinne nr 10, og strikk 

rillestrikk 15 – 16 – 18 cm. Fell av. 

Sy lommene på ca 2 cm fra vrangborden nede,  og  ca 5 – 5 – 6  

cm fra sidesømmen. 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side ( 

NB: Genseren skal være lenger bak ), men la det være igjen en 

splitt på ca  5  –  6  – 7  cm opp fra forstykket og ca 18 – 20 – 22 

cm åpning igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy 

dem i bolen.  



Viking Mohair og Chicago 

Lue og ermevarmere                1215-14 
Størrelse                                               4/6 år                     8/10 år      

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair    

Hvitt nr 300                                           1                           1 nøster 

Chicago 

Hvitt/gull nr 700                                    2                           2 nøster 

 

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne  eller parpinner nr 

10 + 2 pynteknapper. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10  måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

LUE 

Legg opp 40-44 m på p nr 10. Strikk 4 p frem og tilbake i 

vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fortsett frem og tilbake med 

rillestrikk (rett på alle p) til arb måler ca 18-20 cm. På neste p 

strikkes 2 og 2 m rett sammen pinnen ut. Klipp av tråden og 

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

den på vrangen. Sy sammen luen bak. 

 

SKJERF 

Legg opp  60  masker på pinne nr 10. Strikk 15 cm frem og 

tilbake i rillestrikk (rett på alle p). Fell av. 

Legg stykket til en ring og sy 2 pynteknapper gjennom begge 

lag. 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viking Mohair og Alpaca Silk 
Genser                                       1215-15 
Størrelse                                    4                   6-8               10-12år      

Overvidde                                76                    84                  96 cm 

Hel lengde bak                        46                    56                  61 cm 

Hel lengde foran                      41                    51                  55 cm 

Ermelengde                             31                     36                 42 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Rust  nr 362                             4                     5                  6 nøster 

Alpaca Silk 

Rosa nr 465                             4                     4                  5 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm, nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10  måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  38 – 42 – 48  masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 46 – 56 – 

61 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKET 

Legg opp likt og strikk som ryggen, men når arbeidet måler ca 

36 – 46 – 50 cm felles de 8 – 10 – 10 midterste maskene for hals 

og hver del strikkes for seg. Fell deretter for halsringning på hver 

2. pinne med 1 m i alt 3 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 41 – 

51 – 55 cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 28 – 30 – 32 masker på pinne nr 10  og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6 ½   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 36 – 40 – 44 masker på 

pinnen og ermet måler  31 – 36 – 42 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side ( 

NB: Genseren skal være lenger bak ), men la det være igjen en 

splitt på ca  5  –  6  – 7  cm opp fra forstykket og ca 18 – 20 – 22 

cm åpning igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy 

dem i bolen.  

                                    

 
 

 

 

 

 



Viking Mohair og Chicago 
Jakke                                         1215-16 
Størrelse                                4                     6-8                 10-12år      

Overvidde                            72                     86                    96 cm 

Hel lengde bak                     38                     48                    53 cm 

Hel lengde foran                  33                     43                     48 cm 

Ermelengde                          31                     36                    42 cm 

GARNALTERNATIV :Viking Mohair (78% mohair, 13% 

ull, 9% nylon), Viking Alpaca Superfine ( 100% alpakka 

superfine), Viking Naturgarn ( 100% ull ) à 50 gr nøster. 

Viking Balder ( 100% ull, superwash) à 100 gr hespel. Lana 

Stop Chicago (84% viskose, 13% polyester, 3% polyamid). 

 

Mohair 

Lys grå  nr 313                    4                      4                     5 nøster 

Chicago 

Sølv nr 505                          4                      5                     5 nøster 

 

Veiledende pinner: Rundpinne  80 cm,  nr 10. 

 

Strikkefasthet: 10 m glattstrikk i bredden på pinne nr 10 måler 

ca 10 cm.  Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet 

skal bli vellykket. 

 

STRIKKES MED DOBBELT GARN. EN TRÅD FRA 

HVER GARNTYPE 

 

RYGGEN 

Legg opp  36 – 42 – 48  masker på pinne nr 10  og strikk 2 rette, 

2 vrange  fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i 

rillestrikk ( = rett på alle pinner ) til arbeidet måler ca 38 – 48 – 

53 cm. Fell av. 

 

FORSTYKKE 

Legg opp  18 – 22 – 24 masker og strikk 2 rette, 2 vrange fram 

og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i rillestrikk. Når 

arbeidet måler ca 28 – 38 – 43 cm felles de 4 – 4 – 5  første 

maskene for hals. Fell deretter for halsringning på hver 2. pinne 

med 1 m i alt 3 ganger. Strikk til arbeidet måler ca 33 – 43 – 48 

cm. Fell av. 

Den andre delen strikkes likt, men speilvendt. 

 

ERMER 

Legg opp 28 – 30 – 32 masker på pinne nr 10 og strikk 2 rette, 2 

vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i 

rillestrikk , samtidig som det økes 1 maske i hver side , ca hver  

6 ½   –   6 ½   –  6 ½ cm . Strikk til det er 36 – 40 – 44 masker på 

pinnen og ermet måler  31 – 36 – 42 cm. Fell av. 

Strikk det andre ermet likt. 

 

MONTERNING  

Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side ( 

NB: Jakken skal være lenger bak ), men la det være igjen en 

splitt på ca  5  –  6  – 7  cm opp fra forstykket og ca 18 – 20 – 22 

cm åpning igjen til ermehull. Sy sammen under ermene og sy 

dem i bolen.  

                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 


