
Stripete Bulky 

 

 

Garnforbruk:  

Pinne: Rundpinne nr. 15 pluss en noe tynnere liten rundpinne til halsen (for eksempel nr. 12) 
Størrelse: Small 

Garn Naturalia i hvit fra Belisa, evt BULKY 

Srørrelse S (M) L 

Garnmengde 4 (5) 5 bunter hvit naturalia (kant i kontrastfarge fra BULKY om ønskelig) 

Pinner Rundpinne nr. 15 pluss en noe tynnere liten rundpinne til halsen (for eksempel 
nr. 12) 



Strikkefasthet 7 masker = 10 cm på pinne nr. 15 

Mål Overvidde: 94 (112) 130 cm Lengde: 55 (59) 63 eller så lang du ønsker å ha den 
Ermelengde: 53 (55) 57 cm 

Bolen Legg opp 52 (64) 76 masker på rundpinne 15 i ønsket kontrastfarge på garnet 
(restegarn) og strikk 2 runder med vrangbord 1 vridd rett og 1 vrang. Bytt til 
hvit naturalia. Fortsett med vrangbord i 9 runder (totalt ca. 10 cm. Vrangbord).  
Fortsett deretter med enkel perlestrikk der du strikker annen hver maske rett 
og vrang i en pinne/runde. Når du strikker neste pinne/runde strikker du rett 
over vrang og vrang over rett. Dette gjentar du i 8 pinner/runder.  
Fortsett deretter med glattstrikk, men for hver 4 runde strikker du en runde 
med annen hver rett og vrang. Pass på at de vrange er over de vrange fra 4 
runder tidligere. Fortsett til arbeidet måler ca. 30 cm, eller så langt som du vil 
ha det opp til under ermene.  
 
Del arbeidet i to deler med 31 (37) 43 masker på den ene siden (forstykket) og 
32 (38) 44 masker på den andre (bakstykket). Sett en tråd av et annet garn for å 
markere de to stedene hvor du har delt arbeidet. 
Nå strikkes foran og bak hver for seg.  
 
Begynn med bakstykket. Fortsett med glattstrikk, men for hver 4. runde strikker 
du en runde med annen hver rett og vrang. Når arbeidet måler 20 (26) 32 cm 
fra der hvor du delte arbeidet settes de midterste 12 (14) 14 maskene på en 
tråd. Det gjenstår 10 (12) 15 masker på hver side av de 12 maskene som utgjør 
halsåpningen. Sett også disse maskene på hver side av halsen på hver sin tråd. 
 
Forstykket: Strikk likt som bakstykket til arbeidet måler 16 (22) 28 cm fra der du 
delte arbeidet, og sett de 9 (11) 11 midterste maskene på en tråd. Strikk hver 
skulder for seg, og på neste pinne felles 1 maske inn mot halsen på hver side 
slik at det gjenstår 10 (12) 15 masker på hver skulder. Sett disse maskene på 
hver sin tråd. 
 
Du skal nå maske sammen skuldrene. Legg de to stykkene mot hverandre med 
rettsiden opp slik at skuldrene møter hverandre og halsåpningen utgjør et hull i 
midten.  
Ta den ene skulderen først. Ta maskene fra tråden på forstykket over på en 
rettpinne hvis du har, og gjør likedan på bakstykket. Rettsidene skal vende 
oppover.  
Det finnes mange videoer på Youtube som forklarer hvordan du masker 
sammen.  
Begynn med å stikke nålen inn i første maske på nederste pinne fra høyre, og 
slipp den deretter av pinnen. Deretter stikker du nålen inn i den første masken 
på øverste pinne fra høyre, ta med den neste og slipp begge av pinnen. Stikk nå 
nålen inn i den masken du kom ut fra på nederste pinne, stikk videre inn i neste 
maske fra høyre og slipp. Fortsett sånn til alle maskene er borte fra pinnen. 
 

Ermer  Legg opp 30 masker og start med en pinne rett og vrang. Fortsett med 
glattstrikk, men for hver 4 pinne strikker du en runde annen hver rett og vrang. 
Når du har strikket 5 pinner med annen hver rett og vrang (inkludert første 
pinne) går du over til perlestrikk. Fortsett med perlestrikk på ca. 12 pinner, eller 
til det perlestrikkede arbeidet måler ca. 12 cm. Gå over til glattstrikk igjen, med 



hver 4 runde annen hver rett og vrang, til du har strikket 3 pinner med annen 
hver rett og vrang. Da skal du over på vrangborden. Strikk først 1 rettmaske, 2 
masker sammen, og fortsett med 2 masker sammen ut pinnen, til det er kun 15 
masker igjen. Fortsett med vrangbordstrikk 1 vridd rett og 1 vrang 7 cm, strikk 
evt. 1 runde med en kontrastfarge til kant og fell deretter alle maskene av. 
 

Halskant Begynn bak på høyre skulder og strikk opp de 12 (14) 14 maskene fra tråden. 
Strikk videre opp 4 masker til du kommer til de 9 (11) 11 maskene på forstykket 
som også strikkes rett, til slutt strikker du opp 4 masker i området mellom 
maskene foran og bak på halsen, og du er tilbake til der du startet. Strikk nå 1 
rett og 1 vrang ca. 8 cm, eller så lang du ønsker halsen og fell av litt løst. 
Dersom rundpinnen blir for stor for halsåpningen så må du benytte «magic 
loop» - på Youtube finner du mange videoer som viser hvordan man gjør det. 
Eventuelt kan du benytte en annen litt mindre rundpinne til halsen om du vil, 
men da må du huske på å strikke veldig løst, slik at du får genseren over hodet. 
 

Montering Sy sammen ermene på langs og sett dem i ermehullsåpningene. Pass på at du 
legger rettside mot rettside når du syr dem i. Press til slutt lett over plagget, 
spesielt i sømmene. 

 

Lykke til😊 


