KJÆRE GARNKUNDE
Takk for at du valgte VIKING GARN og oppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden inneholder viktig
informasjon og veiledning, som vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat og et vellykket plagg.
Lykke til!
Strikkefasthet
Alle design er nøye utregnet etter en oppgitt strikkefasthet. Det er derfor viktig at du holder nøyaktig fasthet for
å få et vellykket resultat. Strikk gjerne en prøvelapp, det kan spare deg for mye tid og ergrelse.
Legg prøvelappen flatt uten å strekke den, merk av med nåler en avstand på 10cm i bredden. Tell deretter antall
masker mellom nålene. Hvis det er flere masker enn oppgitt, må du skifte til tykkere pinner, er det mindre
masker enn oppgitt må du skifte til tynnere pinner.
Behandling av strikkeplagget
Som regel er det lagt ned mye tid i et håndstrikket plagg. Derfor er det viktig at plagget behandles og vaskes
riktig.
Strikkeplagg skal alltid oppbevares liggende, lar du dem henge på en henger vil de etter hvert miste fasongen.
Vaskeråd
Se alltid på vaskeanvisningen på banderolen. Bruk Milo som egner seg veldig godt til ullplagg.
Når det gjelder superwashbehandlet garn, så kan dette vaskes i maskin, men skal IKKE behandles med
mykningsmiddel.
Etter vask og en lett sentrifugering, legges plagget flatt på tørre håndklær. Form plagget til den opprinnelige
fasongen.

Med vennlig hilsen
VIKING GARN

Viking Alpaca Maya
Kåpe

1311-1

Størrelse liten - middels - stor - x/stor - xx/stor
Overvidde: 97 - 103 - 117 - 123 - 130 cm
Hel lengde: 105 - 110 - 110 - 115 - 115 cm
Ermelengde: 50 51 52 - 52
- 53 cm
GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 83%
Superfine alpaca, 13% merino ull, 5% nylon ),Viking
Mohair ( 78 % mohair, 13 % ull, 9% polyamid ),
Viking Alpaca Superfine (100% alpakka superfine),
nøster à 50 gr.
Grått nr 715
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Veiledende pinner og tilbehør : 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.
Bolen
Legg opp 116-124-140-148-156 m på p nr 7. Strikk 4 cm
frem og tilbake i vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr. Fortsett
videre frem og tilbake i rillestrikk (1 rille = 2 p rett). Sett
merker i hver side med 60-64-72-76-80 m til ryggen, og
28-30-34-36-38 m til hvert forstykke. Strikk slik til arb
måler ca 81-86-85-89-89 cm. Del arb ved sidemerkene og
strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykket
Fortsett med rillestrikk som før, til arb måler ca 105-110110-115-115, og ermehullet måler ca 24-24-25-26-26 cm.
Fell av.
Høyre forstykke
Strikk likt ryggen til arb måler ca 95-100-100-105-105 cm.
Fell til halsringning på hver 2. p slik: Fell 4-4-5-5-5 m 1
gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang, og til slutt 1 m 1 gang.
Strikk videre rett opp uten felling til arb måler like langt
som bakstykket. Fell av.
Strikk venstre forstykke likt, men speilvendt.
Ermer
Legg opp 32-32-32-32-32 m på p nr 7. Strikk 4 cm frem og
tilbake i vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr. Fortsett frem og
tilbake i rillestrikk. Øk samtidig i hver side ca hver 3½ - 3
½ -3-3-3 cm til i alt 58-58-60-62-62 m Strikk til arb måler
50-51-52-52-52 cm (eller ønsket lengde). Fell m rett av.
Strikk det andre ermet likt.
Montering
Sy sammen på skuldrene. Sy sammen under ermene.
Høyre forkant: Plukk eller strikk opp 116-120-120-128128 m på p nr 7 (NB! Pass på at masketallet er delelig med
8 m). Strikk 4 cm frem og tilbake i vrangbordstrikk med 4
r, 4 vr. Fell løst av (pass på at kanten ikke blir for stram).
Venstre forkant strikkes likt.
Halskant: Beg ytterst ved høyre forkant og plukk eller
strikk opp ca 60-60-68-68-68 m (NB! Masketallet må være

delelig med 8+4 m). Strikk 4 r, 4 vr frem og tilbake til
kanten måler ca 4 cm. Fell løst av i rette og vrange masker.
Sy i ermene og fest alle løse tråder pent på vrangen.

Viking Kid Mohair - Nordlys
Kåpe

1311-2

Størrelser liten - middels - stor - x/stor - xx/stor
Overvidde: 97 - 103
- 116 - 123 - 132 cm
Hel lengde: 105 - 110 - 110 - 115 - 115 cm
Ermelengde: 50 - 51 52 - 52 - 53 cm
GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid
mohair, 18% merino ull, 12% nylon), nøster à 50 gr.
Viking Nordlys (75% ull, Superwash, 25% nylon),
nøster à 100 gr.
Kid Mohair
Hvitt nr 902 ca
Nordlys
Multifarge nr 911 ca

6-6-7-7-8 nøster
3-3-4-4-5 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 7.
Strikkefasthet: 14 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler
ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis
resultat skal bli vellykket.
NB! Hele kåpen strikkes i dobbelt garn. 1 tråd Kid
Mohair, og 1 tråd Nordlys.
Bolen
Legg opp 132-140-156-164-180 m med dobbel tråd på p nr
7. Strikk 4 cm frem og tilbake i vrangbordstrikk med 4 r, 4
vr. Fortsett videre frem og tilbake i glattstrikk. Sett merker
i hver side med 68-72-80-84-92 m til ryggen, og 32-34-3840-44 m til hvert forstykke. Strikk slik til arb måler ca 8186-85-89-89 cm. Del arb ved sidemerkene og strikk hver
del ferdig for seg.
Bakstykket
Fortsett med glattstrikk som før til arb måler 105-110-110115-115 cm, og ermehullet måler ca 24-24-25-26-26 cm.
Fell av.
Høyre forstykke
Strikk til arb måler ca 95-100-100-105-105 cm. Fell til
halsringning på hver 2. p slik: Fell 4-4-5-5-5 m 1 gang, 3 m
1 gang, 2 m 1 gang, og til slutt 1 m 1 gang. Strikk videre
rett opp uten felling til arb måler like langt som ryggen.
Fell av.
Strikk venstre forstykke likt, men speilvendt.
Ermer
Legg opp 32-40-40-40-40 m med dobbelt tråd på p nr 7.
Strikk 5 cm rundt i vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr (=
oppbrett til slutt). Fortsett rundt i glattstrikk. Øk samtidig i
hver side ca hver 2 ½ - 3 ½ -3-3-3 cm til i alt 68-68-70-72-

72 m Strikk til arb måler 50-51-52-52-52 cm (målt med
oppbrett). Fell av.
Strikk det andre ermet likt.
Montering
Sy sammen på skuldrene.
Høyre forkant: Plukk eller strikk opp 132-140-140-148148 m m på p nr 7 (NB! Pass på at masketallet er delelig
med 8 m). Strikk 4 cm frem og tilbake i vrangbordstrikk
med 4 r, 4 vr. Fell løst av (pass på at kanten ikke blir for
stram). Venstre forkant strikkes likt.
Krave: Beg ytterst ved høyre forkant og plukk eller strikk
opp ca 50-50-54-54-54 m . Strikk 2 r, 2 vr frem og tilbake
ca 5 cm. Øk nå 1 m i hvert av de rette og vrange feltene, og
strikk videre 3 r, 3 vr til kanten måler ca 10 cm. Øk igjen
på samme måte, og strikk 4 r, 4 vr til kraven måler ca 15
cm. Fell ekstra løst av i rette og vrange masker.
Sy i ermene og fest alle løse tråder pent på vrangen.

Viking Alpaca Maya
Genser med V-hals

1311-3

Størrelser
liten
middels stor
Overvidde:
108
121 128 cm
Hel lengde:
70
70
71 cm
Ermelengde:
50
50
51 cm
GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 83%
Superfine alpaca, 13% merino ull, 5% nylon ),Viking
Mohair ( 78 % mohair, 13 % ull, 9% polyamid ),
Viking Alpaca Superfine (100% alpakka superfine),
nøster à 50 gr.
Lys grått nr 713 ca
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-

5

- 5 nøster

ved å strikke til 3 m står igjen på p, strikk 2 m rett sammen,
og slutt med 1 m rett).
Ermer
Legg opp 34-34-34 m på p nr 6 og strikk 4 pinner frem og
tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr, men første og siste
m strikkes hele tiden rett (= kantmasker). Skift til p nr 7 og
fortsett med mønster etter diagrammet, men øk 1 m på
første p til 35-35-35 m. Strikk videre med mønster, men øk
nå 1 m i hver side ca hver 4-3 ½ -3 ½ cm til i alt 59-61-63
m. Strikk til arb måler ca 50-50-51 cm (eller ønsket
lengde). Fell av. Sy sammen under ermet. Strikk det andre
ermet likt.
Montering
Sy sammen på skuldrene. Sy sammen i hver side, men la
det være en splitt på ca 12 cm nederst. La det også være ca
24-25-26 cm igjen til ermehull (ta mål av ermet til
ermehull).
Halskant: Beg nede på høyre side og plukk eller strikk
opp ca 94-98-102 m opp langs forstykket – bak i nakken –
og ned langs venstre forstykke med p nr 6. Strikk ca 4 cm
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 med avfellingskanten på forstykket. Fest alle
løse tråder pent på vrangen.
Sy i ermene.
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Beg her

= rett (r på retten, vr på vrangen)

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp nr 6 og 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.
Bakstykket
Legg opp 64-72-76 m på p nr 6 og strikk 4 pinner frem og
tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr, men første og siste
m strikkes hele tiden rett (= kantmaske). Skift til p nr 7 og
fortsett videre frem og tilbake med mønster etter
diagrammet, men øk 1 m på første p til 65-73-77 m. Strikk
til arb måler ca 70-70-71 cm. Fell av.
Forstykket
Legg opp 64-72-76 m på p nr 6 og strikk vrangbord som
på ryggen. Skift til p nr 7 og fortsett videre med mønster
etter diagrammet, men øk 1 m på første p til 65-73-77 m.
Strikk til arb måler ca 40-40-41 cm. Fell nå av de midterste
5 m og strikk hver side ferdig for seg.
Beg med høyre forstykke og strikk videre i mønster, men
fell 1 m i begynnelsen av hver 4. pinne 9 ganger ved å
strikke 2 m vridd rett sammen innenfor 1. m på pinnen =
kantm. Strikk til hele arb måler ca 70-70-71 cm. Fell av.
Strikk den andre siden likt, men speilvendt (fell for V-hals

v = vrangt (vr på retten, r på vrangen)

Viking Kid Mohair
Viking Alpaca Fine
Kåpe

1311-4

Størrelse: liten - middels - stor - x/stor - xx/stor
Overvidde: 101 - 111 - 121 - 131 - 141 cm
Hel lengde: 105 - 110
- 110 - 115 - 115 cm
Ermelengde: 50 51
- 52 - 52 - 53 cm
GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid
mohair, 18% merino ull, 12% nylon), Viking Alpaca
Fine (85% superfine alpaca, 15% highland wool),
nøster à 50 gr.
Alpaca Fine
Sort nr 603 ca
Kid Mohair
Grått nr 915

7 - 7

- 8

6-

- 7 -

6

-

Montering
Sy sammen på skuldrene.
Høyre forkant: Plukk eller strikk opp 132-140-140-148148 m på p nr 7 (NB! Pass på at masketallet er delelig med
8 m). Strikk 4 cm frem og tilbake i vrangbordstrikk med 4
r, 4 vr. Fell løst av (pass på at kanten ikke blir for stram).
Venstre forkant strikkes likt.
Krave/halskant: Beg ytterst ved høyre forkant og plukk
eller strikk opp ca 58-58-62-62-62 m (NB! Masketallet må
være delelig med 4+2 m). Strikk 2 r, 2 vr frem og tilbake
til kanten måler ca 5 cm. Øk nå 1 m i hvert rette og vrange
felt, og strikk videre i 3 r, 3 vr til kanten måler ca 10 cm.
Øk igjen på samme måte og strikk videre i 4 r, 4 vr til
kraven måler ca 15 cm. Fell løst av i rette og vrange
masker.

8 - 9 nøster
7 - 8 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 7
Strikkefasthet: 14 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler
ca 10 cm.
Strikkefasthet mønsterstrikk: 16 m mønster i bredden på
p nr 7 måler ca 10 cm (strekk lett i arb når det måles)
Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultat skal
bli vellykket.
NB! Hele kåpen strikkes i dobbelt garn. 1 tråd Kid
Mohair, og 1 tråd Alpaca Fine.
Bolen
Legg opp 156-172-188-196-212 m med dobbel tråd og p nr
7. Strikk frem og tilbake i vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr.
Sett merker i hver side med 80-88-96-104-112 m til
ryggen, og 38-42-46-50-54 m til hvert forstykke. Strikk i
vrangbordstrikk slik til arb måler ca 81-86-85-89-89 cm.
Del arb ved sidemerkene og strikk hver del ferdig for seg.
Bakstykket
Fortsett med vrangbordstrikk som før til arb måler 105110-110-115-115 cm, og ermehullet måler ca 24-24-25-2626. Fell av.
Høyre forstykke
Strikk som på bakstykket. Når arb måler ca 95-100-100105-105 cm felles det til halsringning på hver 2. p slik: Fell
5-5-6-6-6 m 1 gang, 3 m 1 gang, 2 m 1 gang, og til slutt 1
m 2 ganger. Strikk videre rett opp uten felling til arb måler
like langt som ryggen. Fell av.
Strikk venstre forstykke likt, men speilvendt.
Ermer
Legg opp 40-40-40-40-40 m på p nr 7. Strikk rundt i
vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr. Sett merke i omg
begynnelse og øk videre på hver side av dette ca hver 2 ½ 2 ½ -2 ½ -2 – 2 cm. Strikk til det er i alt 76-76-80-84-84
m, og ermet måler ca 50-51-52-52-53 cm (eller passe
lengde). Fell m av med rette og vrange masker.
Strikk det andre ermet likt.

Sy i ermene (pass på å ikke strekke i ermene når de sys i).
Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Viking Kid Mohair
Viking Alpaca Fine
Genser

1311-5

Størrelser: liten - middels - stor - x/stor - xx/stor
Overvidde: 100 - 109 - 117 - 125 - 131 cm
Hel lengde: 67 - 67 68 - 68 - 69 cm
Ermelengde: 50 - 50 50 - 51 - 51 cm
GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid
mohair, 18% merino ull, 12% nylon), Viking Alpaca
Fine (85% superfine alpaca, 15% highland wool),
nøster à 50 gr.
Kid Mohair
Hvitt nr 902:
Alpaca Fine
Hvitt nr 600
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6 nøster
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- 7 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 7
og liten rundp nr 6 til halskant.
Strikkefasthet: 14 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler
ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis
resultat skal bli vellykket.
NB! Hele genseren strikkes i dobbelt garn. 1 tråd Kid
Mohair, og 1 tråd Alpaca Fine.
Bolen
Legg opp 140-152-164-176-184 m med dobbel tråd (1 tråd
Kid Mohair, og 1 tråd Alpaca Fine) på p nr 7. Strikk 5 cm
rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Fortsett rundt i
glattstrikk til arb måler ca 43-43-43-43-43 cm. Del arb i
hver side med 70-76-82-88-92 m til hver del. Strikk hver
side for seg.
Bakstykket
Fortsett frem og tilbake i glattstrikk til arb måler ca 67-6768-68-69 cm, og ermehullet måler ca 24-24-25-25-26 cm.
Fell av.
Forstykket
Strikkes likt bakstykket, men når arb måler ca 60-60-6060-61 cm felles de midterste 12-12-14-14-14 m av. Strikk
hver side for seg og fell videre til halsfelling på hver 2. p
med 3 m 1 gang, 2 m 1 gang, og til slutt 1 m 2 ganger.
Strikk videre rett opp til arb måler like langt som ryggen.
Fell av. Strikk den andre siden likt, men speilvendt.
Ermer
Legg opp 28-28-32-32-32 m på p nr 7. Strikk 5 cm rundt i
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk 1 omg glattstrikk, og
øk på denne jevnt fordelt til 36-36-40-40-42 m. Fortsett
rundt i glattstrikk, men sett et merke ved omgangens
begynnelse og øk 1 m på hver side av dette ca hver 3-3- 33-3 cm til i alt 66-66-70-70-72 m. Strikk til arb måler
oppgitt eller passe lengde. Fell av.
Montering
Mask eller sy sammen på skuldrene

Halskant: Beg på ene skulder og plukk eller strikk opp ca
56-56-60-60-60 m rundt halsen med p nr 6. Strikk rundt i
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til halsen måler ca 15 cm
eller ønsket lengde. Fell løst av i rette og vrange m. Sy i
ermene.

Viking Mohair
Genser

1311-6

Størrelse: liten - middels - stor - x/stor - xx/stor
Overvidde: 100 - 109 - 122 - 131 - 140 cm
Hel lengde: 70 - 70
- 72 - 72 - 74 cm
Ermelengde: 50 50 50 - 51 - 51 cm
GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 83%
Superfine alpaca, 13% merino ull, 5% nylon ),Viking
Mohair ( 78 % mohair, 13 % ull, 9% polyamid ),
Viking Alpaca Superfine (100% alpakka superfine),
nøster à 50 gr.
Beige nr 307 ca
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- 9

- 10

- 10 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 6
og 7
Strikkefasthet patentstrikk: 9 m patenstrikk i bredden på
p nr 7 måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må
holdes hvis resultat skal bli vellykket.
PATENTSTRIKK:
1. p (vrangsiden): 1 r (= kantm), 1 kast, ta 1 m løs av p,
*strikke 1 m r, 1 kast, ta 1 m løs av p*. Gjenta fra * til * p
ut, men slutt med 1 r (= kantm).
2. p (rettsiden): 1 r (= kantm), strikk kastet og neste m r
sammen, *1 kast, ta 1 m løs av p, strikk kastet og neste m r
sammen *. Gjenta fra * til * p ut, men slutt med 1 r (=
kantm).
3. p (vrangsiden): 1 r (= kantm), 1 kast, ta 1 m løs av p,
*strikk kastet og neste m r sammen, 1 kast, ta 1 m løs av p
*. Gjenta fra * til * p ut, men slutt med 1 r (= kantm).
Pinne 2 og 3 gjentas og danner patentstrikk.
Bakstykket
Legg opp 45-49-55-59-63 m på p nr 7. Strikk rett tilbake.
Fortsett videre med patentstrikk som forklart ovenfor til
arb måler 70-70-72-72-74 cm. Avslutt med å strikk 1 p rett
over alle m. Fell av.
Forstykket
Legg opp og strikk likt som bakstykket. Når arb måler ca
38-38-39-39-41 cm felles den midterste m av til V-hals.
Strikk hver side for seg. Fortsett og fell til V-hals på hver 3
½ cm i alt 8 ganger. Strikk videre rett opp til arb måler like
langt som ryggen. Strikk 1 p rett over alle m. Fell av.
Strikk den andre siden likt, men speilvendt.
Ermer
Legg opp 25-25-27-27-29 m på p nr 7. Strikk 3 cm frem og
tilbake i vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fortsett frem og
tilbake i patentstrikk som på bolen, men øk samtidig i hver
side ca hver 5 - 4 ½ - 5- 4 ½-5 cm til i alt 43-45-45-47-47

m. De utøkte m strikkes videre i mønster etter hvert. Strikk
til ermet måler oppgitt eller passe lengde. Strikk 1 p rett
over alle m. Fell av.
Montering
Sy sammen på skuldrene og i hver side, men la det være
igjen ca 10 cm splitt nederst på hver side, og ca 24-25-2526-26 cm til ermehull.
Sy sammen under ermene.
Halskant: Beg på ene skulder og plukk eller strikk opp
rundt halsen med p nr 6. Strikk opp ca 41-41-43-43-45 m
på hver side av V-halsen, samt ca 24 m bak i nakken = ca
106-106-110-110-114 m. Sett merker midt på hver skulder
(merket settes rundt en maske), og midt foran. Forsett
rundt i vranbordstrikk med 1 r, 1 vr, men fell ved alle 3
merkene på hver 2. omg slik: Strikk til 2 m før merket –
strikk 2 m vridd rett sammen – 1 m rett – 2 m rett sammen.
Fell slik ved alle 3 merkene på hver 2. omg til kanten
måler ca 3 cm. Fell av i rette og vrange masker.

rillestrikk og fell til ermer og bue nede som på forstykket
(fell ved samme mål/lengder). Det felles 2 m i beg av hver
p ved å strikke 1 m rett (= kantm), 2 m rett sammen 2
ganger. Fell til slutt de siste 30 m rett av.
Montering.
Sy sammen under ermene (start ved de første
ermeutøkning i siden, og sy sammen ut langs hele ermet).
Pass på å ikke stram tråden når det sys.
Ermekanter: Plukk eller strikk opp ca 32 m rundt nede på
ermet med p nr 6. Fortsett rundt i vrangbordstrikk med 2 r,
2 vr til kanten måler ca 13 cm (eller ønsket lengde). Fell av
i rette og vrange m. Strikk den andre ermekanten likt.
Halskant: Plukk eller strikk opp ca 64 m rundt halsen på p
nr 6. Strikk rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til kanten
måler ca 20 cm. Fell løst av i rette og vrange masker.

Viking Nordlys – Kid Mohair
Hals og lue

Viking Alpaca Maya
Ponchogenser

1311-7

Størrelser
Dame
Overvidde:
110 cm
Hel lengde:
57 cm
GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 83%
Superfine alpaca, 13% merino ull, 5% nylon ),Viking
Mohair ( 78 % mohair, 13 % ull, 9% polyamid ),
Viking Alpaca Superfine (100% alpakka superfine),
nøster à 50 gr.
Marineblått nr 727 ca

6 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 6
og 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.
Ponchogenser
Beg foran og legg opp 30 m på p nr 7. Strikk videre frem
og tilbake i rettstrikk (riller = rett på alle p), men øk 2 m
innenfor første m (= kantm) i beg av hver pinne ved å
strikke 1 rett forfra, 1 rett bakfra i samme maske (gjentas
over 2 m). Øk slik til det er 66 m på pinnen. Strikk rett
opp til arb måler ca 15 cm.
Øk nå videre til ermer på samme måte i beg på hver pinne
(2 m) til det er 174 m på p. Fortsett videre i rettstrikk til
hele arb måler ca 50 cm. Fell til halsringning slik: Strikk
81 m, fell de neste 12 m. Strikk nå hver side for seg (= 81
m til hver del) og fell videre til halsringning på hver 2. p
med 3 m 1 gang, 2 m 1 gang, og til slutt 1 m 1 gang. Strikk
til hele arb måler ca 57 cm. Sett m på en hjelpetråd. Strikk
den andre siden tilsvarende, men speilvendt.
Sett alle m inn på samme pinne igjen og legg samtidig opp
24 m midt bak i nakken = 174 m på p. Fortsett med

1311-8

Størrelse, lue :
Dame
Hodevidde :
50 cm
Størrelse, hals :
28x70 cm
GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid
mohair, 18% merino ull, 12% nylon), nøster à 50 gr.
Viking Nordlys (75% ull, Superwash, 25% nylon),
nøster à 100 gr.
Kid Mohair
Beige nr 907:
Nordlys
Brun multi nr 919

2 nøste
1 nøste

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne nr 6 og 7
+ 4 knapper.
Strikkefasthet: 14 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7
måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.
NB! Halsen og luen strikkes i dobbelt garn – 1 tråd Kid
Mohair, og 1 tråd Nordlys.
Hals
Legg opp 42 m med dobbel tråd og p nr 7. Strikk 3 cm
frem og tilbake i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Strikk
knapphull slik: strikk 4 m – fell de neste 2 m – strikk 14 m
– fell 2 m – strikk 14 m – fell 2 m – strikk 4 m. Snu og
strikk tilbake, men legg nå opp 2 m over hvert knapphull.
Strikk til vrangborden måler ca 7 cm. Beg fra retten og
strikk videre med 2 rette, 2 vrange over de 4 første og 4
siste maskene, resterende m strikkes i glattstrikk (vrangt på
vrangen). Når halsen måler ca 63 cm, strikkes 2 rette, 2
vrange over alle maskene igjen. Strikk til halsen måler ca
70 cm. Fell av med rett over rett og vrangt over vrangt.
Sy 4 knapper på tilsvarende knapphullene i motsatt ende.
Lue
Legg opp 72 m med dobbel tråd og p nr 6. Strikk 4 cm
rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7 og

strikk videre rundt i glattstrikk til luen måler ca 20 cm. Fell
nå for topp ved å strikke 4 m rett, 2 m rett sammen som
gjentas omg rundt. Strikk og fell slik på hver omg til det er
24 m igjen i omg. Strikk nå 2 og 2 m rett sammen omg
rundt. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende
maskene. Stram godt og fest den på vrangen.

Viking Nordlys –
Viking Kid Mohair
Rund hals og lue

Skjerf og lue
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2 nøste
1 nøste

Veiledende pinner og tilbehør: Rundpinne nr 6 og 7
Strikkefasthet: 14 m glattstrikk i bredden på pinne nr 7
måler ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes
hvis resultatet skal bli vellykket.
NB! Halsen og luen strikkes i dobbelt garn – 1 tråd Kid
Mohair, og 1 tråd Nordlys.
Rund hals
Legg opp 200 m med dobbel tråd og p nr 7. Strikk rundt i
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr til arb måler ca 16 cm. Fell
løst av i rette og vrange m.
Lue
Legg opp 72 m med dobbel tråd og p nr 6. Strikk 4 cm
rundt i vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7 og
strikk videre rundt i glattstrikk til luen måler ca 20 cm. Fell
nå for topp ved å strikke 4 m rett, 2 m rett sammen som
gjentas omg rundt. Strikk og fell slik på hver omg til det er
24 m igjen i omg. Strikk nå 2 og 2 m rett sammen omg
rundt. Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende
maskene. Stram godt og fest den på vrangen.
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Størrelse, lue :
Dame
Hodevidde :
50 cm
Størrelse, skjerf :
160 cm
GARNALTERNATIV: Viking Alpaca Maya ( 83%
Superfine alpaca, 13% merino ull, 5% nylon ),Viking
Mohair ( 78 % mohair, 13 % ull, 9% polyamid ),
Viking Alpaca Superfine (100% alpakka superfine),
nøster à 50 gr.
Beige nr 707:

Størrelse, lue
Dame
Hodevidde:
51 cm
Størrelse, hals:
143 cm
GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid
mohair, 18% merino ull, 12% nylon), nøster à 50 gr.
Viking Nordlys (75% ull, Superwash, 25% nylon),
nøster à 100 gr.
Kid Mohair
Naturhvit nr 902:
Nordlys
Grå multi nr 911

Viking Alpaca Maya

2 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: liten rundpinne nr 6 og 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.
Lue
Legg opp 60 m på p nr 6. Strikk 5 cm rundt i
vrangbordstrikk med 2 r, 2 vr. Skift til p nr 7. Strikk videre
rundt i rillestrikk (1 omg rett, 1 omg vrangt = 1 rille) til
luen måler ca 20 cm. Fell nå for topp ved å strikke 4 m rett,
2 m rett sammen som gjentas omg rundt. Strikk og fell slik
på hver omg til det er 20 m igjen i omg. Strikk 2 og 2 m
rett sammen omg rundt. Klipp av tråden og trekk den
gjennom de resterende maskene. Stram godt og fest den på
vrangen.
Skjerf
Legg opp 30 m med på p nr 7. Strikk 2 r, 2 vr frem og
tilbake til vrangborden måler ca 10 cm. Strikk videre i
rettstrikk (riller) til arb måler ca 150 cm. Strikk nå 10 cm i
vrangbordstrikk som i starten. Fell av i rette og vrange
masker.

hver side av merket). Fortsett frem og tilbake og fell 2 m 2
ganger (i hver side), og til slutt 1 m 1 gang i hver side. Fell
de resterende m rett av. Strikk det andre ermet likt.

Viking Nordlys
Viking Kid Mohair
Kåpe
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Størrelse: liten - middels - stor - x/stor - xx/stor
Overvidde: 97 - 103 - 116 - 126 - 131 cm
Hel lengde: 90 90 - 92 - 92 - 95 cm
Ermelengde: 50 - 51 52 - 52 - 53 cm
GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair (70% kid
mohair, 18% merino ull, 12% nylon), nøster à 50 gr.
Viking Nordlys (75% ull, Superwash, 25% nylon),
nøster à 100 gr.
Nordlys
Multi nr 922:
kid morhair
Grått 915:

3

5

-

3

-

4

5

-

6

-

4

- 5 nøster

- 6

- 7 nøster

Veiledende pinner og tilbehør : Rundp og strømpep nr 7
+ 1 duffelcoathekte.
Strikkefasthet: 14 m glattstrikk i bredden på p nr 7 måler
ca 10 cm. Husk at strikkefastheten må holdes hvis
resultat skal bli vellykket.
NB! Halsen og luen strikkes i dobbelt garn – 1 tråd Kid
Mohair, og 1 tråd Nordlys.
Kåpe
Legg opp 132-140-156-172-180 m på p nr 7. Strikk 4 cm
frem og tilbake i vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr som gjentas
rund, slutt med 4 m rett. Fortsett videre frem og tilbake i
glattstrikk. Sett merker i hver side med 68-72-80-88-92 m
til ryggen, og 32-34-38-42-44 m til hvert forstykke. Strikk
slik til arb måler ca 60-60-60-60-62 cm. Start felling til Vhals ved å felle 1 m innenfor en kantm i hver side ca hver 2
cm. Når arb måler 66-66-67-67-69 cm felles det 8 m i hver
side (4 m på hver side av merket). Strikk hver del ferdig
for seg.
Bakstykket
Fortsett med glattstrikk som før, men fell videre for
ermehull på hver 2. p med 2 m 2 ganger, og til slutt 1 m 1
gang. Strikk videre rett opp til arb måler 90-90-92-92-95
cm, og ermehullet måler ca 24-24-25-25-26 cm. Fell av.
Høyre forstykke
Strikk og fell til ermehull som på bakstykket samtidig som
det fortsettes å felle til V-hals som før til i alt 13-13-13-1414 fellinger. Strikk videre rett opp uten felling til arb måler
like langt som ryggen. Fell av.
Strikk venstre forstykke likt, men speilvendt.
Ermer
Legg opp 32-32-40-40-40 m på p nr 7. Strikk 4 cm rundt i
vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr. Sett et merke i omgangens
begynnelse = midt under ermet. Fortsett rundt i glattstrikk,
men øk samtidig 1 m i hver side av merket ca hver 2 ½ - 2
½ - 3-3-3 cm til i alt 68-68-70-70-72 m Strikk til arb måler
50-51-52-52-52 cm. Fell nå 8 m midt under ermet (4 m på

Montering
Sy sammen på skuldrene.
Lommer: Legg opp 28 m på p nr 7. Strikk 4 cm frem og
tilbake med 4 r, 4 vr. Strikk 1 p vrangt fra vrangen og fell
samtidig jevnt fordelt til 22 m. Strikk videre frem og
tilbake i glattstrikk til lommen måler ca 20 cm. Fell av.
Strikk den andre lommen likt.
Høyre forkant: Plukk eller strikk opp 140-140-148-148156 m langs forkanten og opp til midt bak i nakken på p nr
7 (NB! Pass på at masketallet er delelig med 8 m). Strikk 4
cm frem og tilbake i vrangbordstrikk med 4 r, 4 vr. Fell
løst av (pass på at kanten ikke blir for stram).
Venstre forkant strikkes likt.
Sy sammen midt bak i nakken.
Sy lommene til ca 2 cm innenfor forkanten og ca 10 cm fra
nederste kant.

