Viking Mohair
Genser

1214-1

Størrelse
4
6-8
10-12år
Overvidde
73
83
93 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.
Lilla nr 367

4

5

6 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 44 – 50 – 56 masker på pinne nr 7 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 10 – 10 – 12 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 32 – 36 – 38 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 5 ½ cm . Strikk til det er 42 – 48 – 52 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
Genser

1214-2

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 66 – 72 – 78 masker på pinne nr 7 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 12 – 14 – 14 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 44 – 46 – 48 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 4 ½ cm . Strikk til det er 60 – 62 – 68 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
Genser

1214-3

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
110
120
130 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.
Svart nr 303
Mørk grå nr 315
Lys grå nr 313
Hvit nr 300

3
2
2
2

3
3
3
2

4 nøster
3 nøster
3 nøster
3 nøster

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
110
120
130 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.

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.

Lys grå nr 313

RYGGEN
Legg opp med svart , 66 – 72 – 78 masker på pinne nr 7 og
strikk 2 rette, 2 vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm.
Strikk videre i rillestrikk ( = rett på alle pinner ) og striper ( i

8

8

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.

9 nøster

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
STRIPER: * 15 cm svart, 15 cm mørk grå, 15 cm lys grå og 15
cm hvit *. Gjenta fra * til *.

rekkefølge som vist ovenfor ) til arbeidet måler ca 68 – 71 – 74
cm. Fell av.

FORSTYKKET
Legg opp likt og strikk som ryggen, men strikk den første stripen
6 cm kortere foran ( slik at når du monterer genseren så stemmer
de andre stripene ut i siden) . Når arbeidet måler ca 56 – 59 – 62
cm felles de 12 – 14 – 14 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 siden strikkes likt, men speilvendt.
ERMER
Legg opp med svart , 44 – 46 – 48 masker på pinne nr 7 og strikk
2 rette, 2 vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett
videre i rillestrikk og striper , samtidig som det økes 1 maske i
hver side , ca hver 5 ½ – 5 ½ – 4 ½ cm . Strikk til det er 60
– 62 – 68 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
( pass på at stripene stemmer, 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
Vest

1214-4

Størrelser
liten
middels
stor
Overvidde:
110
117
127 cm
Hel lengde bak:
58
60
61 cm
Hel lengde foran:
54
56
57 cm
Ermelengde:
10
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.
Grått nr 315 ca

6

6

7 nøster

Veiledende pinner: Rundp nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler ca 10
cm.
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli
vellykket.
RYGG
Legg opp 66-70-76 m på p nr 7 og strikk 4 pinner frem og tilbake
i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fortsett videre i rettstrikk (riller)
til arb måler ca 58-60-61 cm. Fell av.
FORSTYKKE
Legg opp 66-70-76 m på p nr 7 og strikk 4 pinner frem og tilbake
i vrangbordstrikk med 2r, 2vr. Fortsett videre i rettstrikk (riller)
til arb måler ca 25-26-27 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, 9 ganger ved å strikke 2 m rett
sammen. Strikk til hele arb måler ca 54-56-57 cm. Fell av. Strikk
den andre siden likt, men speilvendt.

ERMER
Legg opp 66-70-76 m på p nr 7 og strikk 4 pinner frem og tilbake
i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fortsett videre i rettstrikk (riller)
til arb måler ca 10-12-14 cm. Fell av. Strikk det andre ermet likt.
MONTERING
Sy sammen på skuldrene. NB! Vesten skal være lenger bak. 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 ca
92-96-100 m opp langs forstykket – bak i nakken – og ned langs
venstre forstykke. Strikk 4 pinner frem og tilbake i
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fell av i rette og vrange masker.
Legg halskantene dobbelt over hverandre midt foran og sy pent
sammen.
Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Viking Mohair
Genser

1214-5

Størrelse
4
6-8
10-12år
Overvidde
73
83
93 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.
Lys grå nr 313

6

6

7 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 44 – 50 – 56 masker på pinne nr 7 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 10 – 10 – 12 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 siden strikkes likt, men speilvendt.
ERMER
Legg opp 32 – 36 – 38 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 5 ½ cm . Strikk til det er 42 – 48 – 52 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.

HETTE
Legg opp 62 – 66– 70 masker på pinne nr 7 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 14
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 enden til de avfelte
maskene i toppen.
Sy hetten til bolen langs halsfellingen med åpningen midt foran.
LOMMER
Legg opp 14 – 16 – 18 masker på pinne nr 7, og strikk rillestrikk
15 – 16 – 18 cm. Fell av.
Sy lommene på ca 2 cm fra vrangborden, og ca 5 – 5 – 6 cm fra
sidesømmen.
Sy sammen under ermene og sy dem i bolen.

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.
LOMMER
Legg opp 20 masker 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.
Sy sammen under ermene og sy dem i bolen.

Viking Mohair
Genser

Viking Mohair
Genser

1214-6

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
110
120
130 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.

1214-7

Størrelse
4
6-8
10-12år
Overvidde
70
77
90 cm
Hel lengde bak
46
56
61 cm
Hel lengde foran
41
51
56 cm
Ermelengde
31
36
42 cm
GARNALTERNATIV : Viking Alpaca Superfine ( 100%
alpakka superfine) à 50 gr nøster. Viking Balder ( 100% ull,
superwash) à 100 gr hespel. Viking Naturgarn ( 100% ull ) à
50 gr nøster.
Hvit nr 300

4

5

6 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 og 40 cm , nr 7.
Rust nr 362

10

10

11 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 66 – 72 – 78 masker på pinne nr 7 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 som ryggen, men når arbeidet måler ca 56 – 59 –
62 cm , felles de 12 – 14 – 14 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 44 – 46 – 48 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 4 ½ cm . Strikk til det er 60 – 62 – 68 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, 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.
HETTE
Legg opp 70 – 74– 78 masker på pinne nr 7 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 16

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 42-46-54 masker på pinne nr 7 og strikk 2 rette, 2
vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i
rillestrikk ( = rett på alle pinner ) . Når arbeidet måler 28 – 36 –
38 cm, felles 3 masker i hver side av arbeidet. Legg arbeidet til
side.
FORSTYKKET
Legg opp likt og strikk som ryggen til arbeidet måler 23 – 31 –
33 cm. Fell av 3 masker i hver side. Legg arbeidet til side.
ERMER
Legg opp 32 – 34 – 38 masker på pinne nr 7 og strikk 2 rette, 2
vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Fortsett videre i
rillestrikk, men juster maskeantallet på 1. pinne til 33 – 35 – 37
masker. Øk deretter 1 maske i hver side , ca hver 6 ½ – 8 –
7 ½ cm tildet er 41-43-47 masker på pinnen og ermet måler ca
31 – 36 – 42 cm. Fell nå 3 masker i hver side av arbeidet. Legg
arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.
BÆRESTYKKE
Ta alle delene inn på samme rundpinne nr 7 = 142-154-178
masker i omgangen. Strikk 1 omg rett over alle maskene og fell
samtidig jevnt fordelt til 130-140-160 m. Strikk videre slik: 10 –
11 – 13 omganger glattstrikk . 1 omgang vrangt, 10 – 11 – 13
omganger glattstrikk , samtidig som det felles for rund sal slik:
Etter 4 – 5 – 6 omganger felles slik: * strikk 8 masker , 2 masker
rett sammen*. Gjenta fra *til* omgangen ut. Fell slik med 1
maske mindre mellom fellingene hver 4 – 5 – 6 omgang i alt 2
ganger, hver 4. omgang 0 – 1 – 1 gang, hver 3. omgang 1
gang, deretter hver 2. omgang til det er 52-56-48 masker i
omgangen. Strikk 2 omg rett og fell jevnt fordelt på siste omg til

44-46-48 m.. Strikk 1 omgang glattstrikk, og deretter 3 riller. Fell
av.
MONTERING
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 . Sy sammen under ermene.

MONTERNING
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. Sy sammen under ermene.

Viking Mohair
Jakke

Viking Mohair
Genser

1214-8

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
103
113
123 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.

1214-9

Størrelse
4
6-8
10-12år
Overvidde
73
83
93 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.
Rust nr 362

4

4

5 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Svart nr 303
Mørk grå nr 315
Lys grå nr 313

6
2
2

6
2
1

7 nøster
2 nøster
1 nøster

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.

Veiledende pinner: Rundpinne 80 og 40 cm, nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp med svart , 62-68-74 masker på pinne nr 7 og strikk 2
rette, 2 vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk
videre i rillestrikk ( = rett på alle pinner ) . Når arbeidet måler ca
41 – 44 – 47 cm, felles 4 masker i hver side. Legg arbeidet til
side.
FORSTYKKET
Legg opp likt og strikk som ryggen til arbeidet måler 35 – 38 –
41 cm. Fell 4 masker i hver side. Legg arbeidet til side.
ERMER
Legg opp med svart , 40-40-44 masker på pinne nr 7 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 7-6-7 cm . Strikk til det er 52-54-56 masker på pinnen
og ermet måler ca 46 – 48 – 48 cm. Fell nå 4 masker i hver side
av arbeidet. Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.
BÆRESTYKKE ( les gjennom hele avsnittet før du starter)
Ta alle delene inn på samme rundpinne nr 7 = 196-212-228
masker i omgangen. Strikk 1 omg rett over alle maskene og fell
jevnt fordelt til 180-200-210 m. Skift til lyse grå og strikk 1 rille
( 1 omgang rett, 1 omgang vrangt ) over alle maskene. Strikk
deretter 20 omganger glattstrikk med mørk grå, men etter 8
omganger ( rillen inkludert ) begynner du å felle for rund sal slik
: *Strikk 8 masker, 2 masker rett sammen*. Gjenta fra * til *
omgangen ut. Fell slik med 1 maske mindre mellom fellingene
hver 8. omgang, i alt 3 ganger , men etter 20 omganger med
mørk grå , strikkes 1 svart rille, deretter 20 omganger lys grå
samtidig som du fortsetter å felle hver 5. omgang 1 gang, hver
4. omgang 1 gang og til slutt hver 3. omgang til det er 54-60-63
masker i omgangen. Strikk 3 omg og fell på neste omg jevnt
fordelt til 48-52-54 masker. Strikk 1 mørk grå + 2 svarte riller.
Fell av.

RYGGEN
Legg opp 44 – 50 – 56 masker på pinne nr 7 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 22 – 26 – 28 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 5 – 5 – 6 første
maskene for hals. Fell deretter for halsrigning 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 32 – 36 – 38 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 5 ½ cm . Strikk til det er 42 – 48 – 52 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.

Viking Mohair
Jakke

1214-10

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
110
120
130 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.
Mørk grå nr 315

7

7

8 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 66 – 72 – 78 masker på pinne nr 7 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 34 – 36 – 40 masker 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 6 – 7 – 7 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 44 – 46 – 48 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 4 ½ cm . Strikk til det er 60 – 62 – 68 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
Lue, hals og ermevarmere

1214-11

Størrelser
Dame
Hodevidde:
50 cm
Skjerf :
85 cm i diameter
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.
Grått nr 315 ca

3 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp nr 7 + 4 knapper

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler ca 10
cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal bli
vellykket.
LUE
Legg opp 60 m på p nr 7 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 25 cm. På neste p strikkes 2 og 2
masker rett sammen pinne ut. Klipp av tråden (pass på at det er
litt lengde på tråden) og trekk den gjennom de resterende m.
Stram tråden godt og sy til i toppen. Bruk den samme tråden til å
sy sammen luen midt bak.
HALS
Legg opp 30 m på p nr 7 og strikk frem og tilbake i rillestrikk
(rett på alle p) til arb måler ca 85 cm. Fell av og sy sammen
oppleggskanten og avfellingskanten til en ring.
ERMEVARMERE
Legg opp 30 m på p nr 7 og strikk frem og tilbake i rillestrikk til
arb måler ca 24 cm. Fell av. Legg avfellingskanten ca 2 cm inn
over oppleggskanten og sy fast halve ermermevarmeren (disse
ligger nå dobbelt). Sy på 2 eller flere pynteknapper på den
resterende halvdelen (sy gjennom begge lag).

Viking Mohair
Vest

1214-12

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
110
120
130 cm
Hel lengde bak
96
98
98 cm
Hel lengde foran
90
92
92 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.
Svart nr 303

7

7

8 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 66 – 72 – 78 masker på pinne nr 7 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 96 – 98 –
98 cm. Fell av.
FORSTYKKE
Legg opp 34 – 36 – 40 masker og strikk 2 rette, 2 vrange fram og
tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i rillestrikk. Når
arbeidet måler ca 52 – 54 – 54 cm begynner du å felle for v-hals.
Fell 1 maske , 1 maske innenfor en kantmaske ca hver 3 ½ - 3 ½
- 3 cm til det er 23 – 25 – 28 masker på pinnen og forstykket
måler ca 90 – 92 – 92 cm. Fell av.
Det andre forstykket strikkes likt.
MONTERNING
Sy eller mask sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side (
NB: Vesten 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.

Viking Mohair

Viking Mohair

Jakke

1214-13

Genser

1214-14

Størrelse
4
6-8
10-12år
Overvidde
73
83
93 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.

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
110
120
130 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.

Beige nr 307

Beige nr 307

4

5

6 nøster

9

9

10 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.

RYGGEN
Legg opp 44 – 50 – 56 masker på pinne nr 7 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.

RYGGEN
Legg opp 66 – 72 – 78 masker på pinne nr 7 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 12 – 14 – 14 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 44 – 46 – 48 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 4 ½ cm . Strikk til det er 60 – 62 – 68 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.
HALS
Legg opp 72 – 80 – 80 masker på pinne nr 7, 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.
Sy sammen under ermene og sy dem i bolen.

FORSTYKKE
Legg opp 22 – 26 – 28 masker og strikk 2 rette, 2 vrange fram
og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i rillestrikk. Når
arbeidet måler ca 17 – 19 – 19 cm settes av masker til lomme
slik: Strikk 4 – 5 – 5 masker, strikk de 14 – 16 – 18 maskene
over på en hjelpetråd ( bruk et glatt garn, da denne tråden skal
trekkes ut igjen til slutt ) og strikk til slutt 4 – 5 – 5 masker.
Fortsett fram og tilbake i rillestrikk over alle maskene som før.
Når arbeidet måler ca 36 – 46 – 50 cm felles de 5 – 5 – 6 første
maskene for hals. 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 32 – 36 – 38 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 5 ½ cm . Strikk til det er 42 – 48 – 52 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.
Lommer: Plukk opp 14 – 16 – 18 masker over, og 14 – 16 – 18
masker under hjelpetråden for lomme, på 2 pinner nr 7. Trekk ut
hjelpetråden. NB: maskene på oversiden strikkes nedover i
glattstrikk og danner baksiden av lommen. Strikk til lommen
måler ca 12 - 14 – 14 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
kortsidene av vrangborden til forstykket.
Sy lommefôret lett til på vrangen av forstykket.

Lilla nr 367

Viking Mohair
Genser

1214-15

8

8

9 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.

Størrelse
4
6-8
10-12år
Overvidde
73
83
93 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.

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.

Rust nr 362

FORSTYKKE
Legg opp 34 – 36 – 40 masker 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
7 – 8 – 10 masker , strikk de neste 18 maskene over på en
hjelpetråd ( bruk et glatt garn, da denne tråden skal trekkes ut til
slutt ) og strikk til slutt 8 – 9 – 11 masker. Fortsett fram og
tilbake med rillestrikk over alle maskene som før. Når arbeidet
måler ca 56 – 59 – 62 cm felles de 6 – 7 – 7 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 44 – 46 – 48 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 4 ½ cm . Strikk til det er 60 – 62 – 68 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 18 masker over og 18 masker under
hjelpetråden for lomme, på 2 pinner nr 7. 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
kortsidene av vrangborden til forstykket.
Sy lommefôret lett til på vrangen av forstykket.

5

6

7 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 44 – 50 – 56 masker på pinne nr 7 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 10 – 10 – 12 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 32 – 36 – 38 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 5 ½ cm . Strikk til det er 42 – 48 – 52 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.
HALS
Legg opp 54 – 60 – 64 masker på pinne nr 7, 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.
Sy sammen under ermene og sy dem i bolen.

Viking Mohair
Genser

Viking Mohair
Jakke

RYGGEN
Legg opp 66 – 72 – 78 masker på pinne nr 7 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.

1214-16

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
110
120
130 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.

1214-17

Størrelse
4
6-8
10-12år
Overvidde
73
83
93 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.
Mørk grå nr 315

4

5

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.

6 nøster

Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 44 – 50 – 56 masker på pinne nr 7 , og strikk 2 rette,
2 vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i
rillestrikk ( = rett på alle pinner ) . Når arbeidet måler 28 – 36 –
38 cm, felles 3 masker i hver side av arbeidet. Fell deretter 1
maske på begynnelsen av hver pinne for raglan. Strikk og fell til
det er 12 – 12 – 14 masker igjen på pinnen. Fell av.
FORSTYKKET
Legg opp likt og strikk som ryggen, men fell 3 masker i hver
side når arbeidet måler 23 – 31 – 33 cm. Fell deretter for raglan
som på ryggen.
ERMER
Legg opp 32 – 36 – 38 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 5 ½ cm . Strikk til det er 42 – 48 – 52 masker på
pinnen og ermet måler ca 31 – 36 – 42 cm. Fell nå 3 masker i
hver side av arbeidet. Fell deretter 1 maske på begynnelsen av
hver pinne for raglan. Strikk og fell til det er 10 – 10 – 10 masker
igjen på pinnen. Fell av.
Strikk det andre ermet likt.
MONTERNING
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 . Sy sammen under ermene. Sy sammen langs
raglansfellingen og under ermet.

Viking Mohair
Genser

1214-18

Størrelse
liten
middels
stor
Overvidde
110
120
130 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.
Hvit nr 300

8

8

9 nøster

Veiledende pinner: Rundpinne 80 cm, nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
RYGGEN
Legg opp 66 – 72 – 78 masker på pinne nr 7 og strikk 2 rette, 2
vrange fram og tilbake i vrangbordstrikk 4 cm. Strikk videre i
rillestrikk ( = rett på alle pinner ) . Når arbeidet måler ca 43 – 44
– 46 cm, felles 4 masker i hver side av arbeidet. Fell deretter 1
maske på begynnelsen av hver pinne for raglan. Strikk og fell til
det er 16 – 18 – 18 masker igjen på pinnen . Fell av.

FORSTYKKET
Legg opp likt og strikk som ryggen , men fell 4 masker i hver
side når arbeidet måler 37 – 38 – 40 cm. Fell deretter for raglan
som på ryggen.
ERMER
Legg opp 44 – 46 – 48 masker på pinne nr 7 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
5 ½ – 5 ½ – 4 ½ cm . Strikk til det er 60 – 62 – 68 masker på
pinnen og ermet måler ca 46 – 48 – 48 cm. Fell nå 4 masker i
hver side av arbeidet. Fell deretter 1 maske på begynnelsen av
hver pinne for raglan. Strikk og fell til det er 10 – 8 – 8 masker
igjen på pinnen. Fell av.
Strikk det andre ermet likt.
MONTERNING
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. Sy sammen under ermene. Sy sammen langs
raglansfellingen og under ermet.

Viking Mohair
Hals og pulsvanter

1214-19

Størrelse
4
6-8
10-12år
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.
Hvit nr 300:
Beige nr 307:

1
1

1
1

1 nøste
1 nøste

Veiledende pinner: Rundpinne 60 og 40 cm , nr 7.
Strikkefasthet: 12 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7 måler ca
10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet
skal bli vellykket.
Beg nederst og legg opp med beige på pinne nr 7 , 120 – 136 –
152 masker og strikk 5 riller ( 1 rille = 1 omgang rett, 1 omgang
vrangt ). Skift til hvitt og strikk 12 omganger glattstrikk, 1
omgang vrangt , deretter glattstrikk, samtidig som det felles for
rund sal : Etter 2 omganger hvitt felles slik: * strikk 6 masker , 2
masker rett sammen*. Gjenta fra *til* omgangen ut. Fell slik
med 1 maske mindre mellom fellingene hver 4. omgang til det er
45 – 51 – 57 masker i omgangen. Strikk 3 omganger og juster
maskeantallet på siste omgang til 44 – 46 – 48 masker. Strikk 3
riller. Fell av.
Pulsvanter
Legg opp med beige på pinne nr 7, 18 – 20 – 22 masker og
strikk 8 riller fram og tilbake. Skift til hvitt og glattstrikk. Etter 5
cm glattstrikk felles for tommel slik : Strikk 5 masker, fell de
neste 3 maskene, strikk ut pinnen. På neste pinne legges det opp
igjen 3 masker over de avfelte maskene. Strikk til pulsvanten
måler 14 – 15 – 16 cm. Strikk 2 riller. Fell av.
Montering: Sy sammen side mot side.

