
Blå og hvite striper 

 

 

 

Garn 

 

Wool Alpaca 

Størrelse 

  

S (M) L 

Garnmengde 

 

Farge 1 – blå nr. 501: 5 (5) 6 nøster 

Farge 2 – hvit nr. 500: 4 (4) 5 nøster 

 

Strikkefasthet 

 

21 masker = 10 cm 

 

Pinner Kort og lang rundpinne 3,5 

Lang rundpinne 4 

 

Mål 

 

Overvidde: 92 (98) 108 cm 

Lengde: 58 (60) 62 cm 

Ermelengde fra skulder: 30 (32) 32 cm 

 



Bolen 

 

Legg opp 180 (200) 216 masker på pinne 3,5 med blått og strikk vrangbord 2 rett 

og 2 vrang ca. 6 cm. Bytt til pinne 4. Sett et merke i hver side på første omgang 

etter vrangborden med 90 (100) 108 masker på hver side. 

Nå fortsetter du med glattstrikk og striper sånn: 

6 omganger hvitt. 6 omganger blått 

6 omganger hvitt, 6 omganger blått 

5 omganger hvitt, 5 omganger blått, 5 omganger hvitt 

4 omganger blått, 4 omganger hvitt 

4 omganger blått, 4 omganger hvitt 

4 omganger blått, 4 omganger hvitt, 4 omganger blått 

3 omganger hvitt, 3 omganger blått 

3 omganger hvitt, 3 omganger blått, 3 omganger hvitt 

Fortsett slik 2 (4) cm til for str M og L. 

 

Fell 16 masker i hver side, dvs 8 masker på hver av sidemerkene, og legg 

arbeidet til side mens du strikker ermene. 

 

Ermer 

 

Ermene strikkes på liten rundpinne, men du kan benytte den lange rundpinnen 3,5 

til vrangborden og strikke denne frem og tilbake og sy sammen til slutt.  

 

Legg opp 44 (48) 48 masker og strikk blå vrangbord 6 cm. Fortsett med liten 

rundpinne 4 og hvitt samtidig som du øker til 72 (76) 80 masker på første pinne 

etter vrangborden, Strikk nå glattstrikk mens du veksler farger og striper på 

samme måte som på bolen. 

Når du er ferdig med alle stripene feller du 16 masker midt under ermet. 

Pass på at du feller når du står i samme stripemønster som på bolen. 

 

Sett ermet inn på rundpinnen med bolen, strikk et erme til og sett dette inn på 

rundpinnen på den andre siden av bolen. Strikk først en pinne blått over alle 

maskene. Sett et merke (gjerne en rød tråd eller noe) i hver sammenføying,  

dvs 8 i alt. Start raglanfellingen i skjøtet mellom rygg og venstre erme (bak på 

venstre skulder.) 

Strikk 4 masker, strikk de neste to maskene rett sammen.  

*Fortsett til 6 masker før neste overgang, ta en maske løst av, strikk den neste og 

trekk den løse masken over. Strikk 8 masker og de neste to maskene rett 

sammen* 

Gjenta fra * til * to ganger.  

Strikk til 6 masker før neste overgang. ta en maske løst av, strikk den neste rett 

og trekk den løse over. Avslutt omgangen med 4 masker rett. Nå er du tilbake der 

omgangen startet. Husk å følge stripemønsteret slik at det blir tre omganger blått. 

Gjenta fellingen pinnen rundt på hver 4. omgang samtidig som du strikker hvite 

striper 3 omganger. Deretter strikker du 2 omganger med blått og hvitt vekselsvis 

til du har 144 masker igjen på pinnen. Strikk en blå vrangbord på ca. 5 cm og fell 

av alle maskene, ikke for løst. 

 

Montering Det er nå hull under begge ermene og disse syr syr du igjen med en tråd fra 

garnet og en stoppenål. Fest alle tråder pent. 

 
 


