
Kort genser med puffermer 

 

 

 



Garn 
 

Cuzco 

Størrelse 
  

S (M) L 

Garnmengde 
 

7 (8) 9 nøster  

Strikkefasthet 
 

16 masker på pinne 5 = 10 cm 
 

Pinner Kort og lang rundpinne nr 4 
Lang rundpinne nr 5 
 

Mål 
 

Lengde: 51 (53) 55 cm 
Overvidde: 92 (96) 100 cm 
Ermelengde fra midt under armen: 20 (24) 28 cm eller så lang du ønsker den 
 

Bolen 
 

Legg opp 178 (192) 200 masker på rundpinne 4. Strikk 1 rett og 1 vrang, 8 cm. Bytt 
til pinne 5 og strikk rett til arbeidet måler 26 (28) 30 cm eller ønsket lengde. Nå 
strikkes front- og bakstykket hver for seg frem og tilbake. 
 
Bakstykke 
Fell 4 masker i hver side av pinnen, deretter 1 maske i hver side til det gjenstår 60 
(65) 70 masker. Fortsett deretter å strikke glattstrikk til arbeider måler 17 (19) 21 
cm fra der det ble felt 4 masker. Fell nå 5 (6) 7 masker i begynnelsen av hver pinne 
5 ganger. Fell av alle de resterende maskene. 
 
Front: 
Strikkes likt som bakstykket til det måler 1 cm  mindre enn bakstykket fra der det 
ble felt 4  masker. Sett de midterste 22 (24) 26 maskene på en tråd eller 
hjelpepinne og strikk hver side av halsen for seg. Fell en maske inn mot halsen 3 
ganger. Deretter felles de 5 første maskene av mot ermehullet. Fell av de 
resterende maskene. 
Sy pent sammen over skuldrene. 
 

Ermer 
 

Ermene strikkes frem og tilbake på rundpinne. 
Legg opp 46 (50) 54 masker på pinne 4 og strikk 4 cm 1 rett og 1 vrang. 
På første pinne etter vrangborden bytter du til pinne 5 og øker samtidig 20 masker 
jevnt fordelt. Strikk glattstrikk til ermet måler 15 (17) 19 cm. Fell deretter 4 
masker i hver side av arbeider til armhulen. Fortsett med glattstrikk mens du øker 
1 maske i hver side, til det gjenstår 50 (53) 56 masker. Strikk videre uten å felle til 
arbeidet måler 13 (14) 15 cm fra der du felte 2 masker til armhulen. Nå strikker du 
videre mens du øker 1 maske i hver side igjen helt til det er 38 (40) 42 masker 
igjen. 
 
Puffen strikker du sånn: 
Flytt 5 masker fra venstre pinne over til høyre pinne, løft 4 msker over den 
ytterste på høyre pinne slik at du bare står igjen med 1 maske, gjenta dette med 5 
eller 6 masker hver gang etter som hva som trengs for at antall går opp med antall 
masker du har på pinnen. Når du har gjort det for siste gang og alle maskene er på 
høyre pinne så flyttes de tilbake til venstre pinne og felles av under ett. 
Strikk det andre ermet på samme måte. 



Halskant 
 

Start bak på venstre skulder. Strikk opp 4 masker frem til skuldersømmen, 
deretter 4 masker etter skuldersømmen, plukk opp maskene på tråden foran på 
halsen, og strikk opp tilsvarende før og etter den andre skuldersømmen og 
deretter tilsvarende antall langs nakken som du hadde satt av på tråden foran. 
Det er nå 60 (64) 60 masker til halsen. Strikk 2,5 cm 1 rett og 1 vrang, deretter 1 
omgang med vrangmasker og deretter 2,5 cm 1 rett og 1 vrang. Fell løst av og pass 
på at halsen ikke blir for stram. Brett den deretter dobbelt langs kanten med 
vrangmasker og sy pent til med løse sting. 
 

Montering 
 

Sy ermene til bolen. Begynn med å feste midten av puffen mot skuldersømmen 
(legg rettside mot rettside) Begynn i armhulen på den ene siden og sy ermet pent 
fast til bolen. Sy til slutt sømmene langs ermene. 
 

 


