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Garn SIRIA fra Belisa 

Størrelse S (M) L 

Garnmengde 14 (14) 16 nøster SIRIA, farge 03 

Pinner Rundpinner nr. 7 og nr. 8. Hele plagget strikkes fram og tilbake på rundpinne. 

Strikkefasthet 12 masker glattstrikk = 10 cm på pinne nr. 8 

Mål Overvidde: 82 (94) 105 cm  
Ermelengde målt fra toppen av skulderen: 50 (56) 62 cm eller ønsket lengde 
Lengde målt fra toppen av skulder: ca. 58 (64) 70 cm eller ønsket lengde 

Bolen Bakstykke: 
Legg opp 46 (52) 58 masker med dobbelt garn på pinne nr. 7. 
Strikk 2 rette og 2 vrange 6 cm. 
Skift til pinne 8 og strikk glattstrikk fram og tilbake til arbeidet måler 35 (41) 47 
cm. 
Nå felles til ermehull i hver side på annenhver pinne 2 masker 2 ganger og 1 
maske 3 ganger. Når arbeidet måler 55 (61) 67 cm felles de midterste 8 
maskene. 
Da gjenstår det 12 (15) 18 masker på hver skulder. Fortsett med glattstrikk fram 
og tilbake på hver skulder, men strikk de 4 maskene nærmest halsen i rillestrikk. 
Fell av etter at du har strikket 2 omganger (4 pinner) på begge sider. 
 
Venstre forstykke: 
Legg opp 27 (30) 33 masker (inkludert 4 stolpemasker) på pinne nr. 7. 
Strikk vrangbord som på bakstykket, skift til pinne 8 og strikk glattstrikk med 
unntak av de fire første maskene som strikkes i riller (dette er stolpen på 
forstykket). Strikk til arbeidet måler 35 (41) 47 cm. Fell nå likt som på 
bakstykket 2, 2, 1, 1, 1 maske i den ene siden SAMTIDIG som det felles til V-
åpning innenfor de fire rillemaskene sånn: Ta første maske etter de 4 
rillemaskene løst av, strikk en rett og dra den løse masken over.  
Fell 1 maske 4 ganger på hver 2. pinne og deretter 1 maske 4 ganger på hver 4. 
pinne til det er 12 (15) 18 masker igjen på skulderen. Fell av når arbeidet har 
samme lengde som bakstykket. 
 
Høyre forstykke: 
Legg opp og strikk likt som venstre forstykke men fell til ermehull og V-hals i 
motsatte sider. 
 

Ermer  Ermer: 
Legg opp 24 (28) 32 masker på pinne nr. 7 og strikk 6 cm vrangbord 2 rett og 2 
vrang. Skift til pinne 8 og strikk et par cm glattstrikk før du øker 1 maske i hver 
side. Gjenta økingen i hver side hver 4. cm til du har 50 masker på pinnen.   
Når arbeidet måler 44 cm felles det til ermetopp i hver side 2, 2, 1, 1, 1 masker, 
videre felles 1 maske i hver side hver 2. cm til ermet har ønsket lengde (mellom 
50 og 60 cm). 
 

Montering Sy sammen delene, start over skuldrene, deretter i sidene. Fest tråder, sy 
sammen ermene på langs og sy dem inn i ermehullene. Sy til slutt pent sammen 
under ermene. Damp lett. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


