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Garn 
 

BULKY  

Størrelse 
  

S (M) L 

Garnmengde 
 

5 bunter Bulky for alle størrelsene 

Pinner benyttet Rundpinne nr 12 (60 cm) og nr 15 (80 cm) 
Hele genseren strikkes frem og tilbake på rundpinne (med unntak av 
halskanten) 
 

Strikkefasthet 
 

6 1/2 masker på pinne nr 15 = 10 cm 
 

Mål 
 

Overvidde: 110 (129) 147 cm 
Hel lengde målt fra nakken og ned: 52 (60) 62 cm 
Ermelengde: Ca. 44 cm for alle størrelser (eller ønsket lengde) 
 

Bakstykket 
 
 
 
 
Forstykket 
 

Legg opp 37 (43) 49 masker med Bulky på rundpinne nr 12 og strikk 
vrangbord frem og tilbake 1 rett og 1 vrang til den måler 8 cm. Bytt til 
rundpinne 15 og forsett med glattstrikk frem og tilbake til arbeidet måler 58 
(60) 62 cm. Fell av alle maskene litt løst. 
 
Legg opp og strikk som bakstykket, men når arbeidet måler 52 (54) 56 cm 
felles de midterste 9 (11) 11 maskene av og hver side strikkes ferdig for seg. 
Fell videre av inn mot halsen 1 maske to ganger. Når arbeidet måler det 
samme som forstykket felles maskene av. 
 

Ermer 
 
 

Legg opp 13 (15) 15 masker på pinne 12 og strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang 
6 cm.  Bytt til pinne 15 og fortsett med glattstrikk samtidig som du øker 6 
masker jevnt fordelt på første pinne etter vrangborden. 
Når arbeidet måler 12 cm økes det ytterligere en maske i hver side, og dette 
gjentas hver 4 cm til det er 29 (33) 37 masker på pinnen. Fell av når ermet 
måler ca. 44 cm eller har ønsket lengde. 
 

Montering Maske sammen over skuldrene, og monter ermene, sy sammen ermene på 
undersiden og sy sidesømmene til slutt. Press godt over alle sømmene. 
Halskant: Strikk opp med rundpinne nr 12 36 (38) 38 masker rundt halsen 
(start bak ved venstre erme) og strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang ca 8 cm 
eller så høy du vil ha halsen. Fell løst av. 
 

 


