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Garn: Wool Alpaca 50 gram 
Garnforbruk: 

- 5 grå 515 
- 4 marine 511 
- 3 lilla 503 
- 3 offwhite 501 
- 3 grønn 509 
- 3 rød 505 

 

MERK: Hele plagget strikkes frem og tilbake på rundpinne med dobbelt tråd. 
 
Strikkefasthet: 15 masker glattstrikk = 10 cm med dobbelt tråd på pinne 6. 
Det er viktig at du følger strikkefastheten. Strikker du strammere må du øke pinnetykkelsen. 

Overvidde: 112 cm 
Hel lengde: 94 cm 
Ermelengde: 45 cm 

Legg opp 138 masker på pinne 5 og strikk vrangbord 2 r og 2 vr 10 cm 

Bytt til pinne 6 og del inn arbeidet sånn: 
Strikk 2 rett og 2 vrang, fortsett deretter med glattstrikk til du har strikket 42 masker totalt. Sett en 
markør som markerer siden. 

Fortsett med glattstrikk, men i løpet av de 54 neste maskene skal du øke 38 masker jevnt fordelt, dvs 
omtrent etter hver annen maske. Etter dette gjenstår det 42 masker og du setter en ny markør for å 
markere den andre siden. Avslutt pinnen med 2 vrang og 2 rette.  

Husk alltid å begynne rettpinner med to rette og to vrange og avslutt pinnen med to vrange og to 
rette. På baksiden strikker du motsatt. 

Fortsett å strikke sånn: 

- 6 pinner grått dobbel tråd 
- 6 pinner 1 tråd grått og 1 tråd lilla 
- 6 pinner lilla dobbel tråd 
- 6 pinner 1 tråd lilla og 1 tråd blått 
- 5 pinner blått dobbel tråd 

- 1 pinne 1 tråd blått og 1 tråd rødt (fra retten) 

På neste pinne fra vrangen skal det settes av til lommer 24 masker (fortsett med 1 tråd blått og 1 
tråd rødt til du har i alt 6 pinner med denne fargekombinasjonen.) 
Strikk 14+24 masker, ta deretter de 24 siste på en hjelpepinne, strikk 4 masker frem til 
sidemarkeringen, strikk ryggen + 4 masker etter neste sidemarkering + 24 masker, sett de siste 24 
maskene på en hjelpepinne og avslutt med de siste 14 maskene.  
 
Snu arbeidet.  Fra rettsiden strikker du nå 1 maske på baksiden av hver maske som sitter på 
hjelpepinnen, slik at du har 24 masker til å erstatte de som er på hjelpepinnen. Fortsett arbeidet med 
de maskene du har strikket opp. (Maskene på hjelpepinnen skal senere utgjøre selve lommene.) 

Fortsett med stripemønster sånn: 

- 6 pinner rødt dobbel tråd 



- 6 pinner 1 tråd rødt og 1 tråd offwhite 
- 6 pinner offwhite dobbel tråd 
- 6 pinner 1 tråd offwhite og 1 tråd grønt 
- 6 pinner grønt dobbel tråd 
- 6 pinner 1 tråd grønt og 1 tråd grått 

Her starter mønsteret på nytt med 6 pinner grått dobbel tråd osv. 

Strikk til arbeidet måler 60 cm. Nå felles 1 maske foran og bak hver maskeholder som markerer 
sidene. Du har da 41 masker på forstykkene og 80 masker til ryggen. Nå skal de tre delene strikkes 
ferdig for seg.  

Venstre forstykke: Fortsett med samme stripemønster men etter 4 cm fra ermhullsfellingen 
begynner fellingen til v-hals. Fell 1 maske inn mot fronten slik: Strikk de fire maskene som utgjør 
kanten foran, strikk to masker sammen etter disse fire maskene. Gjenta dette på hver 4. pinne 10 
ganger. 

Fullfør stripemønsteret med 6 pinner grønt/grått og avslutt med 6 pinner vrangbord i grått, 2 rette 
og 2 vrange. Fell av de 31 maskene. 

Ryggen: Fullfør med samme stripemønster og avslutt med 6 pinner vrangbord. Fell av de 80 
maskene. 

Høyre forstykke: Strikk som venstre forstykke men gjør v-halsfellingene i motsatt side av 
sidemarkeringene. Fell av. 

Vreng arbeidet og sy sammen over skuldrene. Pass på at rettmaskene og vrangmaskene møtes slik at 
det ser pent ut. 

Lommene: Ta opp de 24 maskene på venstre lomme med blått og strikk glattstrikk 12 cm. Avslutt 
med 6 pinner vrangbordstrikk 2 rette og 2 vrange. Strikk den andre lommen likedan og sy sidene pent 
til forstykkene. 

Ermer: Ta opp 62 masker rundt ermehullene, start midt under ermet og sett et merke der hvor 
omgangen starter. Begynn med grønt+grått og strikk ermet ovenfra og ned (følg stripemønsteret på 
bolen) mens du feller en maske på hver side av merket på hver 6. pinne i alt 10 ganger til du har 42 
masker på pinnen og du er ferdig med det siste feltet med lilla+grått.  

Nå gjenstår vrangborden og den skal være grå som på bolen. Fell 10 masker jevnt fordelt på første 
pinne med grått sånn: Strikk to rette masker, to masker rett sammen, to rette og to sammen ut 
pinnen. Det er da 32 masker igjen til vrangborden. Her skal man egentlig ha settpinner nr 5, men om 
man ikke har det for hånden så går det fint an å strikke vrangborden frem og tilbake på lang 
rundpinne nr 5 og sy sammen på undersiden til slutt. 

Strikk 14 cm og fell av. Strikk det andre ermet likedan. 

 


