Veiledene pinner og tilbehør: Rundp nr 5 til sjal og strømpep
og liten rundp nr 8 til lue og pulsvarmere

Viking Eco Alpaca - Fox4you
Sjal, lue og pulsvarmere

1209-1

Strikkefasthet: Eco Alpaca: 24 m mønsterstrikk i bredden på p
nr 5 måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis
resultatet skal bli vellykket.

Størrelse
Dame
Lengde x bredde
136 x35 cm
Hodeomkrets ca
50 cm
GARNALTERNATIV: Eco Alpaca ( 100 % alpakka),
hespler à 100 g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à
100 g.
SJAL
Eco Alpaca
Svart nr 404
LUE OG PULSVARMERE
Fox4you
Nr 102

SJAL
Strikkes i to deler og syes sammen midt bak .
Legg opp 2+3+2 = 7 m med Eco Alpaca på p nr 5. Strikk 2
pinner rett frem og tilbake = 1 rille. Strikk mønster etter
diagrammet, og øk 2 m på hver p som anvist. NB: de 2 første og
2 siste m på p er kantmasker og strikkes alltid rett. Øk til i alt 83
m på p og 3,5 mønsterrapporter. Fortsett med mønster til arb
måler ca 86 cm
= ½ sjalets lengde målt fra midt bak . Fell alle m løst av.
Strikk den andre delen på sjalet likt.
Sy sammen sjalet langs de avfelte maskene midt bak.

5h

4n

1 rapport

slutt mønster slik
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Fortsett økning
til totalt
3, 5 rapport
i bredden
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Fortsett å øke
på hver p
til 83 m på p
= 3,5 rapporter i bredden

<o
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= rett på retten, vrang på vrangen

o
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<o
o

v

= vrang på retten, rett på vrangen

= sett 5 m på hjelpep foran arb,
strikk de 4 neste m rett,
strikk m på hjelpep rett

<

= ta 1 m løst av, strikk 2 m rett sammen
løft den løse m over
= 2 m rett sammen

= sett 4 m på hjelpep bak arb,
strikk de neste 5 m rett,
strikk m på hjelpep rett

>

= 2 m vridd rett sammen

o

= 1 kast

Feste av tråden med Fox4you
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
LUE
Beg på høyre øreklaff: Legg opp 6 m på p nr 8 og strikk
rettstrikk frem og tilbake samtidig som det økes 1 m i hver side
på hver 2. p til det er 10 m på p. Strikk til øreklaffen måler ca 6
cm. Legg arb til side og strikk venstre øreklaff lik. Legg nå opp
10 m mellom øreklaffene = midt bak. Fortsett frem og tilbake i
rettstrikk til arb måler ca 12 cm fra nederst på øreklaffene. Legg
nå opp 18 nye m midt foran (= 48 m) og strikk videre rundt i
glattstrikk til luen måler ca 23 cm midt bak (målt fra opplegget
mellom klaffene). Fell for topp ved å strikke 4 m rett – 2 m rett
sammen omg rundt. Strikk 1 omg uten felling. Gjenta fellingen
på hver 2. omg, men med 1 m mindre mellom hver felling til det
er 16 m i omg. Strikk 2 omg glattstrikk. Fell deretter ved å
strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt = 8 m igjen. Klipp av
tråden og trekk den gjennom de resterende m. Stram tråden og
fest den på vrangen.
PULSVARMERE
Legg opp 20 m på p nr 8. Strikk til arb måler ca 6-7 cm (eller til
halve nøste er strikket). Fell av. Strikk den andre pulsvarmeren
likt.
Børst pelsen med en grov kam (permanentkam) . Pelsen kan også
samtidig sprayes lett med litt vann fra en vanlig sprayflaske. Gre
deretter pelsen.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

Viking Eco Alpaca – Fox4you
Hals og pulsvarmere

1209-2

Størrelser:
Dame
Hodevidde:
ca.
50 cm
GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka),
à 100 gr hespel. Viking Odin (100% ull, superwash), 100 gr
nøster.
HALS
Eco alpaca grått farge 415
Fox4you farge 512
PULSVARMERE
farge nr 512 ca
Eco Alpaca farge 415 – (bruk garn fra halsen).

1 hespler
5 nøster
2 nøster

Pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 4 ½ til Eco Alpaca
og pinn nr 8 til Fox4you.
Strikkefasthet Fox4you: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8
måler ca 10 cm.
Strikkefasthet Eco Alpaca: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 4
½ måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis
resultatet skal bli vellykket.
NB! Strikk pulsvarmerne først, da det skal brukes litt av Eco
Alpaca fra halsen
Feste av tråden med Fox4you
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
PULSVARMERE
Legg opp 36 m med Eco Alpaca og strømpep nr 4 ½. Strikk 2 r,
2 vr rundt 3 cm. Skift til Fox4you og p nr 8. Strikk 1 omg rett og
fell jevnt fordelt til 22 m. Strikk 15 cm rundt i glattstrikk (evt til
hele nøste er ferdig strikket). Vend vrangsiden ut. Skift til p nr
4½ og Eco Alpaca . Strikk 1 omg rett og øk jevnt fordelt til 36 m.
Strikk 3 cm rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fell av.
HALS
Beg øverst: Legg opp 88 m med Eco Alpaca og p nr 4 ½. Strikk
2 r, 2 vr rundt til hespelen er ferdig strikket. Skift til p nr 8 og
strikk videre rundt i glattstrikk med Fox4you, men fell på første
omg jevnt fordelt til 70 m. Sett 7 merker rundt med 10 m mellom
hvert merke. Strikk videre rundt og øk ved hvert merke ved å
strikke 1 rett forfra, 1 rett bakfra, 1 rett forfra i samme maske (=
2 økte masker ved hvert merke). Øk slik ved hvert merke ca hver
6. omg 4 ganger (= 126 m). Fell løst av.
Børst pelsen med en grov kam (permanentkam) . Pelsen kan også
samtidig sprayes lett med litt vann fra en sprayflaske (OBS spray
lett på) og gre deretter pelsen.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

Viking Eco Alpaca – Fox4you
Lue, hals og pulsvarmere

1209-3

Størrelser
Hodeomkrets lue
Hals
Lengde pulsvarmere

Dame
50 cm
25x 188 cm
25 cm

GARNALTERNATIV: Eco Alpaca ( 100 % alpakka), hespler à 100
g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à 100 g.
LUE
Eco Alpaca
Svart nr 404
1h
Naturhvit nr 402
1h
Fox4You
nr 102
1n
HALS
Eco Alpaca
Svart nr 404
3h
Naturhvit nr 402
2h
Fox4You
nr 102
2n
PULSVARMERE
Eco Alpaca
Svart nr 404
1h
Naturhvit nr 402
1h
Fox4You
nr 102
1n
HELE SETTET:
Eco Alpaca
Svart nr 404
4h
Naturhvit nr 402
2h
Fox4you
Nr 102
5n

Veiledene pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 4 ½, 5 og
8
Strikkefasthet Eco Alpaca:18 m glattstrikk i bredden på p nr 5
måler ca 10 cm. Fox4You: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8
måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis
resultatet skal bli vellykket
FESTE AV TRÅDEN, FOX4YOU:
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær
masken.
LUE
Legg opp 55 m med Fox4You på p nr 8. Strikk 5 cm rundt i
glattstrikk. Skift til Eco Alpaca , svart og p nr 5. Strikk 1 omg
rett, og øk samtidig jevnt fordelt til 90 m. Fortsett med mønster
etter diagrammet. Strikk til luen måler ca 21 cm, målt fra
oppleggskanten. Avslutt med en hel mønsterrapport. Strikk 2
omg med 2 og 2 m rett sammen. Klipp av tråden og trekk den
gjennom de resterende m. Stram tråden godt og fest den på
vrangen.
Dusk
NB: Stram garnet godt på p, slik at m ikke faller av.
Legg opp 4 m på p nr 8 med Fox4You. Strikk 1 p rett og øk til 8
m. Øk på neste p til 16 m, og fordel m på 4 p. Strikk 1 omg rett.
Øk på neste omg til 24 m. Strikk 4 omg rett. Fell på neste omg til
16 m. Strikk 1 omg rett. Fell på neste omg til 8 m. På siste omg
strikkes 2 og 2 m rett sammen = 4 m. Klipp av tråden og trekk
den gjennom de resterende m og fest tråden.
Sy fast dusken i toppen av lua.
.

Gjenta s

Gjenta s
= mørk ros a ba rn, s va rt voks en
= l ys ros a ba rn, na turhvi t voks en

HALS
Legg opp med svart Eco Alpaca på p nr 4 ½ , 330 m. Strikk 5 cm
rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd rett, 1 vrang. Skift til p nr 5.
Fortsett med mønster etter diagrammet. Når arb måler 20 cm,
skift til Fox4You nr og p nr 8. Strikk 1 omg rett og fell jevnt
fordelt til 200 m. Strikk 5 cm glattstrikk . Fell av.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Halsen tvinnes som et åttetall, og skal ligge dobbelt rundt halsen.
PULSVARMERE
Legg opp 24 m på p nr 8 med Fox4You. Strikk 6 cm rundt i
rettstrikk. Skift til svart Eco Alpaca og p nr 4 ½ . Fortsett i
vrangbordstrikk med 1 rett, 1 vrang, men øk på 1. omg jevnt
fordelt til 32 m. Når vrangborden måler 6 cm, skift til p
nr 5. Strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 40
m. Fortsett med mønster etter diagrammet. Strikk til arb måler
ca23 cm. Sett av til tommel slik: sett et merke i hver side med 20
m til hver del. Strikk 1 m, sett 4 m på en hjelpetråd, legg opp 4 m
bak de avsatte m, og fortsett med mønsterstrikk ut omg.
Strikk 2 cm videre med mønster som før. Strikk 1 omg rett og
fell samtidig jevnt fordelt til 32 m. Strikk 3 cm rundt i
vrangbordstrikk med 1 vridd rett, 1 vrang. Fell av.
Tommel Eco Alpaca Sett 4 m fra hjelpetråden på p nr 4 ½ .
Plukk eller strikk opp 6 m på baksiden av tommelen, og fordel m
på 3 p. Strikk 5 omg i vrangbordstrikk med 1 vridd rett, 1 vrang.
Fell av.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Brett skinnkanten dobbelt mot retten, slik at den skjuler
vrangborden.
Strikk den andre pulsvotten lik, men med tommel i motsatt side.
Børst pelsen med en grov kam (permanentkam) . Pelsen kan også
samtidig sprayes lett med litt vann fra en sprayflaske og gre
deretter pelsen. NB! Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

Viking Fox4you
Lue med klaff

Viking Eco Alpaca - Fox4you
1209-4 Lue, hals og votter

Størrelser:
Dame
Hodevidde:
ca.
50 cm
GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka),
à 100 gr hespel. Viking Odin (100% ull, superwash), 100 gr
nøster.
LUE
Fox4you nr 706 ca
Eco Alpaca nr 404 (evt rester i sort ullgarn)

4 nøster

Pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 8.
Strikkefasthet: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10
cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal
bli vellykket.
Feste av tråden med Fox4you
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
LUE
Beg på høyre øreklaff: Legg opp 6 m på p nr 8 og strikk
rettstrikk frem og tilbake samtidig som det økes 1 m i hver side
på hver 2. p til det er 10 m på p. Strikk til øreklaffen måler ca 6
cm. Legg arb til side og strikk venstre øreklaff lik. Legg nå opp
10 m mellom øreklaffene = midt bak. Fortsett frem og tilbake i
rettstrikk til arb måler ca 12 cm fra nederst på øreklaffene. Legg
arb til side.
Brem: Legg opp 18 m på p nr 8. Strikk rettstrikk frem og tilbake
til arb måler ca 7-8 cm.
Sett alle m inn på samme rundp nr 8 (= 48 m) og strikk videre
rundt i glattstrikk til luen måler ca 23 cm midt bak (målt fra
opplegget mellom klaffene). Fell nå for topp ved å strikke 4 m
rett – 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 1 omg uten felling.
Gjenta fellingen på hver 2. omg, men med 1 m mindre mellom
hver felling til det er 16 m i omg. Strikk 1 omg glattstrikk. Fell
deretter ved å strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt = 8 m
igjen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m.
Stram tråden og fest den på vrangen.
Brett klaffen foran opp og fest den til luen med noen enkle sting.
Tvinn 2 stk snorer i sort Eco Alpaca (eller restegarn) som måler
ca 30 cm. Sy dem fast i hver ende av øreklaffene.
Børst pelsen med en grov kam (pemanentkam) . Pelsen kan også
samtidig sprayes lett med litt vann fra en sprayflaske. Gre
deretter pelsen.
Plagg strikket i Fox4you må renses.

1209-5

Størrelse
Dame
Hodeomkrets
50 cm
Omkrets hals
68 cm
GARNALTERNATIV: Eco Alpaca ( 100 % alpakka),
hespler à 100 g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à
100 g.
LUE
Eco Alpaca
Naturhvit nr 402
Fox4you
nr 702
HALS
Eco Alpaca
Naturhvit nr 402
Fox4you
Nr 702
VOTTER
Eco Alpaca
Naturhvit nr 402
Fox4you
Nr 702
HELE SETTET
Eco Alpaca
Naturhvit nr 402
Fox4you
Nr 702

1 hespel
1 nøste

2 hespler
3 nøster

1 hespel
1 nøste

3 hespler
5 nøster

Veiledene pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 4 ½, 5 og
8
Strikkefasthet:
Eco Alpaca:18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 måler ca 10 cm.
Fox4you: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.
Feste av tråden med Fox4you
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
LUE
Legg opp 55 m med Fox4you på p nr 8. Strikk 10 cm rundt i
glattstrikk. Skift til Eco Alpaca og p nr 5. Strikk 1 omg rett, og
øk på 2.omg jevnt fordelt til 96 m. Strikk mønster etter
diagrammet. Når arb måler ca 20 cm felles 1 m i hvert vrange
felt hver 3. omg 2 ganger. Strikk 1 omg uten felling. Strikk 2 og
2 m rett sammen til det gjenstår 12 m i omg. Klipp av tråden og
trekk den gjennom resterende m.
Stram tråden godt og fest den på vrangen.
Dusk
NB: Stram garnet godt på p, slik at m ikke faller av.
Legg opp 4 m på p nr 8 med Fox4You. Strikk 1 p rett og øk til 8
m. Øk på neste p til 16 m, og fordel m på 4 p. Strikk 1 omg rett.
Øk på neste omg til 24 m. Strikk 4 omg rett. Fell på neste omg til
16 m. Strikk 1 omg rett. Fell på neste omg til 8 m. På siste omg
strikkes 2 og 2 m rett sammen = 4 m. Klipp av tråden og trekk
den gjennom de resterende m og fest tråden.
Sy fast dusken i toppen av lua. Plagg strikket i Fox4you må
renses.

Viking Eco Alpaca - Fox4you
vvv
vvv
vvv
vvv

vvv
vvv
vvv
vvv

vvv
vvv
vvv
vvv

gje nta s

gje nta s
be g he r
= re tt på re tte n,
på vra nge n l øfte s m l øs t a v me d trå de n fora n a rb
NB: Når arb strikkes kun fra retten, skal m løftes av
med tråden bak på hver 2. omg

v = vra ng på retten, rett på vra ngen

Lue og votter

1209-6

Størrelser:
Dame
Hodevidde:
ca.
50 cm
GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka),
à 100 gr hespel. Viking Odin (100% ull, superwash), 100 gr
nøster.
LUE OG VOTTER
Eco Alpaca beige nr 407 ca
Fox4you nr 792 ca

1 hespel
4 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Rundp 8, og strømpep nr 5 og
8.
HALS
Legg opp 88 m med Fox4you på p nr 8. Strikk 5 cm rundt i
glattstrikk. Skift til Eco Alpaca og p nr 5. Strikk 2 omg rett, og
øk på 2.omg jevnt fordelt til 144 m. Strikk mønster etter
diagrammet. Når arbeidet måler 25 cm felles jevnt fodelt til 88
m. Skift til Fox4you og p nr 8. Fortsett i glattstrikk, 5 cm. Fell
av. Fest alle løse tråder pent på vrangen. Alle plagg strikket i
Fox4you må renses.
VOTTER
Legg opp i Eco Alpaca på p nr 4 ½ , 36 m. Strikk rundt 5 cm i
vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 5. Fortsett 3 cm i
glattstrikk. Sett et merke i hver side med 18 m til hver del.
Felling til tommel : beg ved det ene sidemerket, strikk 1 m, sett 5
m på en hjelpetråd, legg opp 5 m bak de avsatte m, og strikk rett
omg ut.
Fortsett i glattstrikk til arb måler 8 cm fra tommel, eller ca 3 cm
fra hel lengde.
Fell slik: strikk 2 m vridd rett sammen før sidemerket, og 2 m
rett sammen etter sidemerket, likt på begge sider. Gjenta denne
fellingen på hver omg til det gjenstår 4 m i omg. Klipp av tråden
og trekk den gjennom resterende m.
Tommel : Sett 5 m fra hjelpetråden på p nr 5. Plukk opp 7 m bak
tommelen, og fordel maskene på 3 p. Strikk rundt i glattstrikk til
tommelen måler ca.6 cm ( eller ønsket lengde). Fell av ved å
strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og
trekk den gjennom resterende m.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Plukk eller strikk opp med Fox4you på p nr 8, 22 m langs
vrangbordkanten. Strikk 8 cm rundt i glattstrikk ,( eller slik 1
nøste holder til skinnkant på begge vottene). Fell av.
Strikk den andre votten lik men med tommel i motsatt side.
Fest alle løse tråder på vrangen. Alle plagg strikket i Fox4you må
renses.

Strikkefasthet Eco Alpaca: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5
måler ca 10 cm. Strikkefasthet fox4you: 11 m glattstrikk i
bredden på p nr 8 måler ca 10 cm Husk at strikkefastheten må
holdes hvis resultatet skal bli vellykket.
Feste av tråden med Fox4you
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
LUE
Beg på høyre øreklaff: Legg opp 6 m med Fox4you på p nr 8 og
strikk rettstrikk frem og tilbake samtidig som det økes 1 m i hver
side på hver 2. p til det er 10 m på p. Strikk til øreklaffen måler
ca 6 cm. Legg arb til side og strikk venstre øreklaff lik. Legg nå
opp 10 m mellom øreklaffene = midt bak. Fortsett frem og
tilbake i rettstrikk til arb måler ca 12 cm fra nederst på
øreklaffene. Legg arb til side.
Brem: Legg opp 18 m på p nr 8. Strikk rettstrikk frem og tilbake
til arb måler ca 7-8 cm.
Sett alle m inn på samme rundp nr 8 (= 48 m) og strikk videre
rundt i glattstrikk til luen måler ca 23 cm midt bak (målt fra
opplegget mellom øreklaffene). Fell nå for topp ved å strikke 4 m
rett – 2 m rett sammen omg rundt. Strikk 1 omg uten felling.
Gjenta fellingen på hver 2. omg, men med 1 m mindre mellom
hver felling til det er 16 m i omg. Strikk 1 omg glattstrikk. Fell
deretter ved å strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt = 8 m
igjen. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m.
Stram tråden og fest den på vrangen.
Brett bremmen foran opp og fest den til luen med noen enkle
sting.
Børst pelsen med en grov kam (permanentkam) . Pelsen kan også
samtidig sprayes lett med litt vann fra en sprayflaske, gre deretter
pelsen.
Plagg strikket i Fox4you må renses.
VOTTER
Legg opp 20 m med Fox4you på strømpep nr 8. Strikk 6 omg
rundt i glattstrikk. Vend vrangsiden ut. Skift til p nr 5 og Eco
Alpaca . Strikk 1 omg rett og øk jevnt fordelt til 36 m. Sett
merker i sidene med 18 m til hver del. Fortsett videre i glattstrikk
og mønsterflette over 6 m (plasseres midt på overstykket). Strikk
til arb måler ca 10 cm fra opplegget.
Kile til tommel: Beg fra ene sidemerket og strikk 2 m rett, øk nå
1 m ved å ta opp løkken før neste m og sett denne vridd på pinne,
strikk 1 m rett, øk igjen på samme måte = 3 m. Fortsett rundt
som før, og øk videre til kile på hver 3. omg til det er 11 m til
kile. Sett disse på en hjelpetråd. Legg opp 1 ny m på baksiden av
disse og fortsett rundt i glattstrikk (og flette midt oppå) til arb

måler ca 10 cm fra de avsatte maskene (eller ønsket lengde). Fell
nå i hver side på hver 2. omg 3 ganger ved å strikke 2 m vridd
rett sammen foran merket, og 2 m rett sammen etter merket (NB!
Fortsett med flettemønster så langt det lar seg gjøre). Fortsett nå
å fell på hver omg til det er 4 m igjen i omg. Klipp av tråden og
trekk den gjennom de resterende m. Stram godt og fest tråden på
vrangen.
Tommel: Ta m fra hjelpep/tråden over på p nr 5. Strikk eller
plukk opp 1 ny m bak tommelen = 12 m. Strikk glattstrikk til
tommelen måler ca 6 cm (eller ønsket lengde). Fell ved å strikke
2 og 2 m rett sammen omg rundt = 6 m igjen. Klipp av tråden og
trekk den gjennom de resterende m. Stram godt og fest tråden på
vrangen.
Strikk en vott t til på samme måte, men med tommel i motsatt
side. Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

m. Strikk til begge nøstene er ferdig strikket. Skift til p nr 4 ½ og
Eco Alpaca. Strikk 1 omg rundt samtidig som det økes 1 m i hver
m omg rundt = 72 m. Strikk 6 cm rundt i vrangbordstrikk som i
begynnelsen. Fell av i rette og vrange m.
Brett kantene i hver side dobbelt mot vrangen til en løpegang. La
endene være åpne til å træ snor gjennom. Sy sammen langs
kanten på pelsstykke med sytråd.
Snor rundt halsen
Flett en snor (med 4 tråder i hver av de 3 snorene). Flett til
snoren måler ca 200-220 cm. Træ denne gjennom løpegangen i
hver side på muffen, og knyt den bak i halsen.
Børst pelsen med en grov kam (pemanentkam) . Pelsen kan også
sprayes lett med litt vann fra en sprayflaske, gre deretter pelsen.
Plagg strikket i Fox4you må renses.

Viking Eco Alpaca – Fox4you
Votter og skjerf

1209-8

Størrelser:
Dame
GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka),
à 100 gr hespel. Viking Odin (100% ull, superwash), 100 gr
nøster.

gjentas

VOTTER OG SKJERF
Eco alpaca beige nr 407
Fox4you brunt nr 792

= rett
= sett 3 m på hjelpep foran arb,
strikk 3 m rett, strikk m på hjelpep
rett

4 hespel
2 nøster

Pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 5 til Eco Alpaca og
pinne nr 8 til Fox4you. + heklenål 6 mm.
Strikkefasthet Fox4you: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8
måler ca 10 cm.
Strikkefasthet Eco Alpaca: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 5
måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis
resultatet skal bli vellykket.

Viking Eco Alpaca – Fox4you
Muffe

1209-7

Størrelser:
Dame
GARNALTERNATIV: Viking Eco Alpaca (100% alpakka),
à 100 gr hespel. Viking Odin (100% ull, superwash), 100 gr
nøster.
Eco alpaca naturhvitt nr 402
Fox4you brunt nr 792

1 hespler
2 nøster

Pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 4 ½ til Eco Alpaca
og pinne nr 8 til Fox4you.
Strikkefasthet Fox4you: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8
måler ca 10 cm.
Strikkefasthet Eco Alpaca: 18 m glattstrikk i bredden på p nr 4
½ måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis
resultatet skal bli vellykket.
Feste av tråden med Fox4you
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
MUFFE
Legg opp 72 m med Eco Alpaca og p nr 4 ½. Strikk 6 cm
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til Fox4you og p nr 8. Strikk
1 omg rett samtidig som det strikkes 2 og 2 m rett sammen = 36

VOTTER
Legg opp 20 m med Fox4you på strømpep nr 8. Strikk 6 omg
rundt i glattstrikk. Vend vrangsiden ut. Skift til p nr 5 og Eco
Alpaca . Strikk 1 omg rett og jevnt fordelt til 36 m. Sett merker i
sidene med 18 m til hver del. Fortsett videre i glattstrikk og
mønsterflette over 6 m (plasseres midt på overstykket). Strikk til
arb måler ca 10 cm fra opplegget.
Kile til tommel: Beg fra ene sidemerket og strikk 2 m rett, øk nå
1 m ved å ta opp løkken før neste m og sett denne vridd på pinne,
strikk 1 m rett, øk igjen på samme måte = 3 m. Fortsett rundt
som før, og øk videre til kile på hver 3. omg til det er 11 m til
kile. Sett disse på en hjelpetråd. Legg opp 1 ny m på baksiden av
disse og fortsett rundt i glattstrikk (og flette midt oppå) til arb
måler ca 10 cm fra de avsatte maskene (eller ønsket lengde). Fell
nå i hver side på hver 2. omg 3 ganger ved å strikke 2 m vridd
rett sammen foran merket, og 2 m rett sammen etter merket (NB!
Fortsett med flettemønster så langt det lar seg gjøre). Fortsett nå
å fell på hver omg til det er 4 m igjen i omg. Klipp av tråden og
trekk den gjennom de resterende m. Stram godt og fest tråden på
vrangen.
Tommel: Ta m fra hjelpep/tråden over på p nr 5. Strikk eller
plukk opp 1 ny m bak tommelen = 12 m. Strikk glattstrikk til
tommelen måler ca 6 cm (eller ønsket lengde). Fell nå ved å
strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt = 6 m igjen. Klipp av
tråden og trekk den gjennom de resterende m. Stram godt og fest
tråden på vrangen.
Strikk en vott t til på samme måte, men med tommel i motsatt
side.

Viking Eco Alpaca - Fox4you
Lue, votter og leggvarmere
gjentas

= rett
= sett 3 m på hjelpep foran arb,
strikk 3 m rett, strikk m på hjelpep
rett

SKJERF
Legg opp 36 m på p nr 5 med Eco Alpaca. Strikk videre slik: 3 m
perlestrikk (1 r, 1 vr vekselvis over hverandre på hver omg) – 6
m flettemønster – 6 m rett – 6 m flettemønster – 6 m rett – 6 m
flettemønster – 3 m perlestrikk. Fortsett frem og tilbake med
denne inndelingen til arb måler ca 180 cm. Fell av.
Hekle en rad med fastmasker og Fox4you med heklenål 6 mm.
Hekle fra vrangen slik at pelsen legger seg pent ut mot rettsiden.
Strekk hele tiden i arb slik at kanten ikke blir for løs eller for
stram.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

1209-9

Størrelser
Dame
Hodeomkrets lue
50cm
Lengde leggvarmere
38 cm
GARNALTERNATIV: Eco Alpaca ( 100 % alpakka),
hespler à 100 g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à
100 g.
LUE
Eco Alpaca
Lilla nr 468
Grått nr 413
Fox4you
nr 512
LEGGVARMERE
Eco Alpaca
Lilla nr 468
Grått nr 413
Fox4you
Nr 512
VOTTER
Eco Alpaca
Lilla nr 468
Grått nr 413
Fox4you
Nr 512
HELE SETTET:
Eco Alpaca
Lilla nr 468
Grått nr 413
Fox4you
Nr 512

1hespel
1hespel
1 nøste

1 hespel
1 hespel
1 nøste

1 hespel
1 hespel
1 nøste

3 hespler
2 hespler
1 nøster

Veiledene pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr og 4 ½,
5og 8 + heklenål nr 6
Strikkefasthet:
Eco Alpaca:18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.
BJØRNEBÆRMØNSTER
(NB: Når bjørnebærmønsteret strikkes rundt vil rettsiden
komme på innsiden av arbeidet, og må derfor vendes med
vrangsiden ut før en går videre med annet strikk).
1 omg: vrangt
2 omg: * strikk 3 m i samme m ved å strikke 1 rett, 1 vrang, 1
rett. Strikk de neste 3 m vrangt sammen*, gjenta fra * til * omg
rundt
3 omg: vrangt
4 omg: * 3 m vrangt sammen, 3 m i samme maske (som i
2.omg)*, gjenta fra * til * omg rundt.
Disse 4 omg danner mønsteret og gjentas til arb måler ca 15 cm
fra oppleggskanten.
LUE
Legg opp på p nr 4 ½ med Eco Alpaca i grått, 89 m. Strikk 3
omg rundt i perlestrikk med 1 r, 1 vr, vekselvis på hver omg.
Strikk 1 omg vrangt og øk samtidig jevnt fordelt til 96 m.
Fortsett med Bjørnebærmønster som forklart over til arb måler 6
cm. Vend arb med vrangsiden ut. Skift til lilla og p nr 5. Sett 4
merker rundt luen med 24 m mellom hvert merke. Strikk 2 cm i
glattstrikk. Øk 1 m på hver side av merkene = 8 m. Gjenta
økningen hver 2.cm 2 ganger = 120 m. Fortsett med glattstrikk til
arb måler 19 cm. Fell 1 m på hvert side av merkene i alt 3 ganger

hver 2.cm = 96 m. Når arb måler 23 cm felles til topp slik: strikk
6 m rett, strikk 2 m rett sammen, gjenta ut omg. Strikk 5 m rett,
strikk 2 m rett sammen, gjenta ut omg. Gjenta denne fellingen på
hver omg, men med 1 m mindre mellom hver felling til det
gjenstår 24 m . Strikk 2 og 2 m rett sammen til det gjentår 6 m.
Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m. Stram
tråden godt og fest den på vrangen
Dusk
NB: Stram garnet godt på p, slik at m ikke faller av.
Legg opp 4 m på p nr 8 med Fox4You. Strikk 1 p rett og øk til 8
m. Øk på neste p til 16 m, og fordel m på 4 p. Strikk 1 omg rett.
Øk på neste omg til 24 m. Strikk 4 omg rett. Fell på neste omg til
16 m. Strikk 1 omg rett. Fell på neste omg til 8 m. På siste omg
strikkes 2 og 2 m rett sammen = 4 m. Klipp av tråden og trekk
den gjennom de resterende m og fest.
Sy fast dusken i toppen av lua.
Hekle en kant med fm rundt hele kanten av lua med Fox4you og
heklenål nr 6. NB: Hekle fra vrangsiden, slik at pelshårene legger
seg pent på retten.
Fest alle løse tråder pent på vrangen. Plagg strikket i Fox4you
må renses.
VOTTER
Legg opp med Eco Alpaca i grått, 37 m på p nr 4 ½. Strikk 3
omg rundt i perlestrikk, med 1 r, 1 vr, vekselvis hver omg. Strikk
1 omg vrangt og øk jevnt fordelt til 40 m. Fortsett med
Bjørnebærmønster som forklart til arb måler 9 cm.Vend
vrangsiden ut. Skift til lilla og p nr 5. Fortsett i glattstrikk 5 cm.
Fell til tommel slik:
Sett et merke i hver side med 20 m til hver del. Strikk 1 m, sett 5
m på en hjelpetråd, legg opp 5 m bak de avsatte m, og strikk rett
ut omg. Fortsett i glattstrikk til arb måler ca 24 cm, eller ca 3 cm
før felling . Fell slik: strikk 2 m vridd rett sammen før
sidemerket, og 2 m rett sammen etter sidemerket, likt på begge
sider. Gjenta denne fellingen på hver omg til det gjenstår 4 m i
omg. Klipp av tråden og trekk den gjennom resterende m.
Tommel : Sett 5 m fra hjelpetråden på p nr 5. Plukk opp 7 m bak
tommelen, og fordel maskene på 3 p. Strikk rundt i glattstrikk til
tommelen måler ca 6 cm ( eller ønsket lengde). Fell av ved å
strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og
trekk den gjennom de resterende m.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Hekle en kant med fm i Fox4you langs kanten av votten med
heklenål nr 6. NB: Hekle fra vrangsiden, slik at pelshårene
legger seg pent på retten.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Strikk den andre votten lik, men med tommel i motsatt side.
Plagg strikket i Fox4you må renses.
LEGGVARMERE
Legg opp med Eco Alpaca i grått, 71 m på p nr 4 ½. Strikk 3
omg rundt i perlestrikk med 1 r, 1 vr, vekselsvis på hver omg.
Strikk 1 omg vrangt og øk jevnt fordelt til 72 m. Fortsett med
Bjørnebærmønster som beskrevet over til arb måler 10 cm. Skift
til lilla og p nr 5. Strikk glattstrikk arbeidet måler 30 cm , eller 4
cm før ønsket lengde. Fell jevnt fordelt til 51 m. Skift til p nr 4
½. Strikk 3-4 cm i perlestrikk. Fell av .
Hekle en kant med Fox4you øverst på leggvarmeren ( ved
bjørnebærmønsteret). Bruk heklenål nr 6, og hekle fastmasker fra
vrangen, slik at hårene på pelsen ligger pent på forsiden av arb.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Strikk den andre leggvarmeren lik.
Plagg strikket i Fox4you må renses.

Viking Eco Alpaca - Fox4you
Lue, skjerf, votter og leggvarmere 1209-10
Størrelse
Barn
Hodeomkrets lue
47 cm
Lengde skjerf
130 cm
Lengde leggvarmere
33 cm
GARNALTERNATIV: Eco Alpaca ( 100 % alpakka),
hespler à 100 g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à
100 g.
LUE
Eco Alpaca
Lys lilla nr 467
Lilla nr 468
Lys rosa nr 466
Fox4you
nr 702
SKJERF
Eco Alpaca
Lys lilla nr 467
Lilla nr 468
Lys rosa nr 466
Fox4you
Nr 702
VOTTER OG LEGGVARMERE
Eco Alpaca
Lys lilla nr 467
Lilla nr 468
Lys rosa nr 466
Eller rester fra lue
Fox4you
Nr 702
HELE SETTET:
Eco Alpaca
Lys lilla nr 467
Lilla nr 468
Lys rosa nr 466
Fox4you
Nr 702

2 hespler
1 hespel
1 hespel
1 nøste

2 hespler
1 hespel
2 hespler
1 nøste

2 hespler
1 hespel
1 hespel

2 nøster

4 hespler
1 hespel
2 hespler
3 nøster

Veiledene pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 4 ½,5 og 8
+ 1 krystallperler, Panduro
Strikkefasthet:
Eco Alpaca:18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 ½ måler ca 10
cm.
Fox4you: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.
FESTE AV TRÅDEN, FOX4YOU:
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
LUE
Beg med høyre øreklaff : Legg opp 7 m med Fox4you på p nr 8.
Strikk rett frem og tilbake, og øk samtidig 1 m i hver side på
hver 2. p til det er 13 m på p. Strikk til øreklaffen måler ca 9
cm. Legg arb til side og strikk den venstre øreklaffen lik.
Fortsett rundt på luen slik: strikk venstre øreklaff, legg opp 17
nye m = foran på luen , strikk høyre øreklaff, legg opp 8 nye m
= bak på luen = 51 m. Strikk 5 cm rundt i glattstrikk. Skift til Eco
Alpaca, lys lilla og p nr 5. Strikk 1 omg rett , og øk samtidig
jevnt fordelt til 84m. Beg omg midt bak og strikk mønster etter
diagrammet.

Når mønsteret er ferdig strikket, fortsett med lys lilla. Strikk til
arb måler ca 19 cm , målt midt foran. Fell til topp slik: strikk 4 r,
2 m rett sammen, gjenta ut omg. Strikk 1 omg rett. Strikk 3 r, 2
m rett sammen, gjenta ut omg. Strikk 1 omg rett. Gjenta fellingen
på hver 2. omg, men med 1 m mindre mellom hver felling til det
gjenstår 28 m i omg. Strikk 2 og 2 m rett sammen 2 omg = 7m.
Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m. Stram
tråden godt og fest den på vrangen.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Dusk
NB: Stram garnet godt på p, slik at m ikke faller av.
Legg opp 4 m på p nr 8 med Fox4You Strikk 1 p rett og øk til 8
m. Øk på neste p til 16 m, og fordel m på 4 p. Strikk 1 omg rett.
Øk på neste omg til 24 m. Strikk 4 omg rett. Fell på neste omg til
16 m. Strikk 1 omg rett. Fell på neste omg til 8 m. På siste omg
strikkes 2 og 2 m rett sammen = 4 m. Klipp av tråden og trekk
den gjennom de resterende.
Sy fast dusken i toppen av lua.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Sy til en krystallperle i midten av hvert stjernemønster.
Træ en tredobbel tråd i Eco Alpaca ca 1 m lang, i enden av hver
øreklaff. Flett to snorer til å knytte med.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.
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SKJERF
NB: Da skjerfet strikkes rundt med lukning i begge ender, er det
lurt å feste løse tråder etter hvert som en skifter farge.
Legg opp 8 m med Eco Alpaca og lys lilla på p nr 5. Fordel m på
4 p. Sett merke ved omg begynnelse. Strikk glattstrikk rundt, og
øk på hver 4. omg med 1 m i beg og slutten av hver p ved merket
til det er 56 m i omg. Fortsett med 5 cm glattstrikk. Strikk
mønster etter diagrammet. Strikk videre i lysrosa til arb måler ca
86-106 cm eller 24 cm fra ønsket lengde. Strikk mønster etter
diagrammet. Strikk 5 cm glattstrikk med lys lilla. Fell 1 m i beg
og slutten av hver p på hver 4. omg til det gjenstår 8 m i omg.
Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende m.
Strikk 2 skinndusker og lag 2 dusker i hver farge i forskjellige
størrelser.
Sy 1 dusk i hver farge + 1 skinndusk i hver ende av skjerfet.

LEGGVARMERE
Legg opp med Fox4you 34 m på p nr 8. Strikk 8 cm rundt i
glattstrikk. Skift til lys lilla Eco Alpaca og p nr 5. Fortsett i
glattstrikk men øk på første omg jevnt fordelt til 56 m. Når arb
måler ca 22 cm strikkes mønster etter diagrammet. Fortsett i lys
lilla og glattstrikk til det gjenstår 7 cm før oppgitt eller ønsket
lengde. Skift til mørk lilla. Strikk 1 omg glattstrikk, deretter 7 cm
i vrangbordstrikk med 1 vridd rett, 1 vrang. Fell av. Fest alle løse
tråder pent på vrangen.
Strikk den andre leggvarmeren lik. Plagg strikket i Fox4you må
renses.
VOTTER
Legg opp med mørk lilla i Eco Alpaca på p nr 4 ½ , 36 m. Strikk
rundt 5 cm i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 5 og lys
lilla. Fortsett 5 cm i glattstrikk. Sett et merke i hver side med 18
m til hver del.
Felling til tommel : beg ved det ene sidemerket, strikk 1 m, sett 5
m på en hjelpetråd, legg opp 4 m bak de avsatte m, og strikk rett
omg ut.
Fortsett i glattstrikk til arb måler 8 cm fra tommel, eller ca 3 cm
fra hel lengde.
Fell slik: strikk 2 m vridd rett sammen før sidemerket, og 2 m
rett sammen etter sidemerket, likt på begge sider. Gjenta denne
fellingen på hver omg til det gjenstår 4 m i omg. Klipp av tråden
og trekk den gjennom de resterende m.
Tommel : Sett 5 m fra hjelpetråden på p nr 5. Plukk opp 7 m bak
tommelen, og fordel maskene på 3 p. Strikk rundt i glattstrikk til
tommelen måler ca 5 cm ( eller ønsket lengde). Fell av ved å
strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og
trekk den gjennom resterende m.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Plukk eller strikk opp med Fox4you på p nr 8, ca 22 m langs
vrangbordkanten. Strikk 8 cm ( eller ønsket lengde) rundt i
glattstrikk. Fell av.
Strikk den andre votten lik men med tommel i motsatt side.
Fest alle løse tråder på vrangen.
Brodèr stjernen i mønsterdiagrammet midt foran på votten.
Sy til en krystallperle i midten av begge mønsterstjernene.
Plagg strikket i Fox4you må renses.

Viking Eco Alpaca – Fox4you
Hettehals og votter

1209-11

Størrelser
2/4
6/8 år
Hodeomkrets
43
46 cm
GARNALTERNATIV: Eco Alpaca ( 100 % alpakka),
hespler à 100 g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à
100 g.
HETTEHALS
Eco Alpaca
Naturhvit nr 402
2
2 hespler
Fox4you
nr 702
1
1 nøste
VOTTER
Eco Alpaca
Naturhvit nr 402
1
1hespel
Fox4you
Nr 702
1
1nøste
HELE SETTET
Eco Alpaca
Naturhvit nr 402
3
3 hespler
Fox4you
Nr 702
2
3 nøster
Veiledene pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 4 ½, 5 og
8 + 4 knapper ( hettehals)
Strikkefasthet:
Eco Alpaca:18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 måler ca 10 cm.
Fox4you: 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli
vellykket.
Feste av tråden med Fox4you
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
HETTEHALS
Beg nede på halsen.
Legg opp 54-58 m med Fox4you på p nr 8. Strikk 4 cm rett frem
og tilbake = riller. Skift til Eco Alpaca og p nr 4 ½. Strikk 1 p
rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 87-95 m. Strikk 2 cm
frem og tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr., men de 8 første
og siste m på p er stolper og strikkes alltid rett = riller. Skift til p
nr 5 . Neste p strikkes slik: 3 m rett, fell 2 m til knapphull som
legges opp igjen på neste p, 3 m r, fortsett med vrangbordstrikk
og slutt med 8 m rett. Fortsett med mønster etter diagrammet
mellom stolpene, og strikk samtidig 3 nye knapphull i høyre
stolpe med 6-7 cm i mellom. Strikk til arb måler 22-25 cm, og
strikk videre i vrangbordstrikk og stolper likt som i beg av arb.
Fell av de 8 første og siste m på p. Sett et merke midt på arb =
midt i nakken. Fortsett frem og tilbake i glattstrikk, men de 6
første og siste m på p strikkes i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr.
Øk samtidig 1 m på hver side av merket midt bak, første gang
etter 2 cm, deretter hver 5.-6. cm i alt 4 ganger. Når hetten måler
17-20 cm, settes 2 nye merker midt bak, med 11-13 m mellom =
5-6 m på hver side av tidligere merke. Fortsett i glattstrikk som
før, men fell samtidig 1 m etter 1. merke og før 2. merke på hver
2. p 5-6 ganger. Når hetten måler ca 23-26 cm, deles arb midt
bak, og halvparten av m settes en hjelpep. Mask hetten sammen.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Dusk
Skinnkant
Strikk eller plukk opp med Fox4you 50-58 m langs kanten av
hetten på p nr 8. Strikk rett frem og tilbake = til garnet er slutt,
men pass på at det er nok garn igjen til avfelling. Fell løst av

Om ønskelig kan det lages snor med dusker i hetten slik:
Strikk 2 dusker som beskrevet over
Tvinn en dobbel tråd i Eco Alpaca til duskesnor. Tilpass lengde
etter ønske. Brett skinnkanten på hetten dobbelt mot vrangen,
legg duskesnoren inni, og sy til kanten med løse sting.
Fest en dusk i hver ende av snoren.
( NB: Duskesnoren er ikke avbildet i katalogen).
Sy i knappene slik at de stemmer mot knapphullene.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

vvv
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gje nta s
be g he r
= re tt på re tte n,
på vra nge n l øfte s m l øs t a v me d trå de n fora n a rb
NB: Når arb strikkes kun fra retten, skal m løftes av
med tråden bak på hver 2. omg

v = vra ng på retten, rett på vra ngen

VOTTER
Legg opp i Eco Alpaca på p nr 4 ½ , 28-32 m. Strikk rundt 3-4
cm i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Skift til p nr 5 Fortsett 2-2
cm i glattstrikk. Sett et merke i hver side med 14-16 m til hver
del.
Felling til tommel : beg ved det ene sidemerket, strikk 1 m, sett
3-4m på en hjelpetråd, legg opp 3-4 m bak de avsatte m, og
strikk rett omg ut.
Fortsett i glattstrikk til arb måler 6-7cm fra tommel, el ca 3 cm
fra hel lengde.
Fell slik: strikk 2 m vridd rett sammen før sidemerket, og 2 m
rett sammen etter sidemerket, likt på begge sider. Gjenta denne
fellingen på hver omg til det gjenstår 4 m i omg. Klipp av tråden
og trekk den gjennom resterende m.
Tommel : Sett 3-4 m fra hjelpetråden på p nr 5. Plukk opp 5-6 m
bak tommelen, og fordel maskene på 3 p. Strikk rundt i
glattstrikk til tommelen måler ca 3-4 cm ( eller ønsket lengde).
Fell av ved å strikke 2 og 2 m rett sammen omg rundt Klipp av
tråden og trekk den gjennom resterende m.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Plukk eller strikk opp med Fox4you på p nr 8 ca 18-20 m langs
vrangbordkanten. Strikk 4-6 cm rundt i glattstrikk ,( eller slik 1
nøste holder til skinnkant på begge vottene). Fell av.
Strikk den andre votten lik men med tommel i motsatt side.
Fest alle løse tråder på vrangen.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

Viking Eco Alpaca – Fox4you
Lue, hals og pulsvarmere

1209-12

Størrelser
Barn
Hodeomkrets lue
44 cm
Hals
20 x 150 cm
Lengde pulsvarmere
20cm
GARNALTERNATIV: Eco Alpaca ( 100 % alpakka),
hespler à 100 g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à
100 g.
LUE
Eco Alpaca
Mørk rosa nr 464
Lys rosa nr 466
Fox4You
nr 702
HALS
Eco Alpaca
Mørk rosa nr 464
Lys rosa nr 466
Fox4You
nr 702
PULSVARMERE
Eco Alpaca
Mørk rosa nr 464
Lys rosa nr 466
Fox4You
nr 702
HELE SETTET:
Eco Alpaca
Mørk rosa nr 464
Lys rosa nr 466
Fox4you
Nr 702

Dusk
NB: Stram garnet godt på p, slik at m ikke faller av.
Legg opp 4 m på p nr 8 med Fox4You. Strikk 1 p rett og øk til 8
m. Øk på neste p til 16 m, og fordel m på 4 p. Strikk 1 omg rett.
Øk på neste omg til 24 m. Strikk 4 omg rett. Fell på neste omg til
16 m. Strikk 1 omg rett. Fell på neste omg til 8 m. På siste omg
strikkes 2 og 2 m rett sammen = 4 m. Klipp av tråden og trekk
den gjennom de resterende m.
Sy fast dusken i toppen av lua.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

1 hespel
1 hespel

Gjenta s

2 nøste
Gjenta s

2 hespler
2 hespler

= mørk ros a
= l ys ros a

2 nøste

1 hespel
1 hespel
1 nøste

3 hespler
2 hespler
5 nøster

Veiledene pinner og tilbehør: Rundp og strømpep nr 4 ½, 5 og
8
Strikkefasthet:
Eco Alpaca:18 m glattstrikk i bredden på p nr 5 måler ca 10 cm.
Fox4You 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10 cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli
vellykket
FESTE AV TRÅDEN, FOX4YOU:
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær
masken.
LUE
Beg med høyre øreklaff : Legg opp 6 m med Fox4You
på p nr 8. Strikk rett frem og tilbake = riller, og øk samtidig 1 m i
hver side på hver 2. p til det er 12 m på p. Strikk til øreklaffen
måler ca 8 cm. Legg arb til side og strikk den venstre øreklaffen
lik.
Fortsett rundt på luen slik: strikk venstre øreklaff, legg opp 16
nye m = foran på luen, strikk høyre øreklaff legg opp 8 nye m =
bak på luen, = 48 m. Strikk 5 cm rundt i glattstrikk. Skift til Eco
Alpaca, mørk rosa og p nr 5. Strikk 1 omg rett , og øk samtidig
jevnt fordelt til 80 m. Fortsett med mønster etter diagrammet.
Strikk til luen måler ca 18 cm, målt midt foran . Avslutt med en
hel mønsterrapport. Strikk 2 omg med 2 og 2 m rett sammen
omg rundt. Klipp av tråden og trekk den gjennom alle maskene.
Stram tråden godt og fest den på vrangen.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Strikk en dusk slik:

HALS
Legg opp med Eco Alpaca i mørk rosa, på p nr 4 ½ , 270 m.
Strikk 4-5 cm rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd rett, 1 vrang.
Skift til p nr 5. Fortsett med mønster etter diagrammet. Når arb
måler 16cm, skift til Fox4You og p nr 8. Strikk 1 omg rett og fell
jevnt fordelt til 165 m. Strikk 4cm glattstrikk . Fell av til en jevn
kant som ikke er for stram eller for løs.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Halsen tvinnes som et åttetall, og skal ligge dobbelt rundt halsen.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.
PULSVARMERE
Legg opp 26 m på p nr 8 med Fox4You. Strikk 5-6 cm rundt i
rettstrikk. Skift til mørk rosa Eco Alpaca og p nr 4 ½ . Fortsett i
vrangbordstrikk med 1 rett, 1 vrang, men øk på 1. omg jevnt
fordelt til 36 m. Når vrangborden måler 5cm, skift til p
nr 5. Strikk 1 omg rett samtidig som det økes jevnt fordelt til 40m. Fortsett med mønster etter diagrammet. Strikk til arb arb
måler 17 cm. Sett av til tommel slik: sett et merke i hver side
med 20 m til hver del. Strikk 1 m, sett 5 m på en hjelpetråd, legg
opp 5 m bak de avsatte m, og fortsett med mønsterstrikk ut omg.
Strikk videre med mønster som før til arb måler ca 18 cm. Strikk
1 omg rett og fell samtidig jevnt fordelt til 36 m. Strikk 2cm
rundt i vrangbordstrikk med 1 vridd rett, 1 vrang. Fell av.
Tommel( Eco Alpaca mørk rosa): Sett 5 m fra hjelpetråden på p
nr 4 ½ . Plukk eller strikk opp 7m på baksiden av tommelen, og
fordel m på 3 p. Strikk 4 omg i vrangbordstrikk med 1 vridd rett,
1 vrang. Fell av.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.
Strikk den andre pulsvotten lik, men med tommel i motsatt side.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

Viking Eco Alpaca - Fox4you
Lue og skjerf

1209-13

Størrelser
2/4
6/8 år
Hodeomkrets ca
43
46 cm
GARNALTERNATIV: Eco Alpaca ( 100 % alpakka),
hespler à 100 g, Viking Odin ( 100% ull, superwash), nøster à
100 g.
Eco Alpaca
Naturhvit 402
Cerise nr 463
Grått nr 415
Fox4you
Nr792

3
1
1

4 hespler
1 hespel
1 hespel

1

1 nøste

gjenstår 8 m i omg. Klipp av tråden og trekk den gjennom de
resterende m.
Fest endetråder.
Legg skjerfet flatt, og damp forsiktig med et vått klede.
Sy 2 øyne på hver ende av skjerfet.
Ører
Strikk 4 ører som forklart under luen.
Sy til to ører i hver ende av skjerfet.
Alle plagg strikket i Fox4you må renses.

Gjentas

Veiledene pinner og tilbehør: Strømpep og rundp nr 4 ½ , 5
og nr 8
Gjentas

Strikkefasthet: Eco Alpaca:18 m glattstrikk i bredden på p
nr 5 måler ca 10 cm.
Fox4You : 11 m glattstrikk i bredden på p nr 8 måler ca 10
cm.Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli
vellykket
Feste av tråden med Fox4you
Legg slutten av tråden du strikker med over begynnelsen av
det nye nøstet, og strikk minimum 3 m med dobbelt garn. Da
er det festet , og du kan klippe av endene ganske nær masken
LUE
Legg opp med naturhvit 78-84 m på p nr 4 ½. Strikk 3-4 cm
rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til cerise og p nr 5.
Strikk 1 omg cerise- 1 omg naturhvitt- 1 omg cerise. Strikk
videre med mønster etter diagrammet. Når arbeidet måler 23-25
cm, sett et merke i hver side med 39-42 m til hver del. Fortsett i
glattstrikk og naturhvit, men fell samtidig til en spiss ved å
strikke 2 m vridd rett sammen før hvert merke, og 2 m rett
sammen etter hvert merke. Når det gjenstår 26-28 m i omg, skift
til grått. Strikk og fell videre på samme måte som før til alle m er
avfelte. Klipp av tråden og fest den pent på vrangen.
Ører
Legg opp 8 m med Fox4You på p nr 8. Strikk 3 p rett frem og
tilbake.Fell 1 m i beg av hver p 3 ganger = 5 m. Fell av.
Brett spissen av luen frem mot vrangborden, slik at snuten peker
nedover.
Brodèr 2 øyne, og sy til ørene ( se foto).
Fest snuten med et par sting til luen. Alle plagg strikket i
Fox4you må renses.

SKJERF
NB: Da skjerfet strikkes rundt med lukning i begge ender, er det
lurt å feste løse tråder etter hvert som en skifter nøste.
Legg opp 8 m på med Eco Alpaca og grått på p nr 4 ½. Fordel m
på 4 p. Strikk glattstrikk rundt, og øk i beg og slutten av hver p
hver 4. omg, men når arb måler 4 cm strikkes det videre med
naturhvit.Når det er 48 m i omg, strikk 3 omg rett, og på 4. omg
økes jevnt fordelt til 54 m. Fortsett med
7 cm glattstrikk. Skift til cerise. Strikk 1 omg cerise-1 omg
naturhvitt- 1 omg cerise. Strikk videre med mønster etter
diagrammet. Når arb måler ca 87-97cm eller 23 cm fra ønsket
lengde, skift til cerise. Strikk 1 omg cerise-1 omg naturhvitt- 1
omg cerise. Skift til naturhvitt. Strikk 7 cm glattstrikk. Fell 6 m
jevnt fordelt til 48 m og strikk 3 omg rett uten felling. Fell 1 m i
beg og slutten av hver p = 8 m i hver felling på hver 4 omg.
Avslutt med grått på samme måte som i beg av skjerfet til det

= naturhvit
= Cerise

