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Hele jumperen strikkes i dobbelt garn.

Legg opp 165 (180) 201 (216) 237 m på p nr 4,5. 

Strikk 13 cm vrangbord rundt med 2 r, 1 vr. På siste omgang 

reguleres m-tallet til 164 (180) 200 (216) 236 m.

Skift til p nr 5,5 og strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 

35 (36) 37 (38) 39 cm. 

Samtidig, på siste omgang, felles det til ermehull slik: 

Fell av 5 m, strikk 72 (80) 90 (98) 108 m, fell av 10 m, 

strikk 72 (80) 90 (98) 108 m, fell av 5 m.

Legg arbeidet til side og strikk ermene. 

ERMENE 

Legg opp 52 (52) 56 (60) 60 m på p nr 4,5. 

Strikk 8 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. 

Skift til p nr 5,5 og strikk glattstrikk, samtidig som det på 

1. omgang økes 52 (52) 56 (60) 60 m ved å ta et kast mellom 

hver m = 104 (104) 112 (120) 120 m. 

På neste omgang strikkes kastet vridd r.

Strikk til ermet måler 24 cm eller ønsket lengde. 

Samtidig, på siste omgang, felles 10 m av midt under ermet 

= 94 (94) 102 (110) 110 m. 

Legg arbeidet til side og strikk et erme til. 

DESIGN Brit Frafjord Ørstavik

STØRRELSER XS (S) M (L) XL
OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL 
Overvidde ca 91 (100) 111 (120) 131 cm 
Hel lengde målt 
midt foran ca 54 (56) 58 (60) 62 cm 
Ermelengde ca 24 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK 7 (8) 8 (9) 10 nøster

FARGE Natur 550

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 4,5 og 5,5

STRIKKEFASTHET
18 m glattstrikk og mønster på p nr 5,5 = 10 cm
20 omganger på p nr 5,5 = 10 cm

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller 
kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
TYNN KID MOHAIR Blend 67 % kid-mohair, 
30 % nylon, 3 % ull, 25 gram = ca 210 meter
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BÆRESTYKKET 

Sett venstre erme, forstykket, høyre erme og bakstykket inn 

på p nr 5 = 332 (348) 384 (416) 436 m. Omgangen begynner 

mellom bakstykket og venstre erme. 

Sett et merke i hver sammenføyning.

Strikk videre rundt med mønster etter diagrammet. Tell ut fra 

midt på ermet, for- og bakstykket hvor diagrammet begynner.

Fell til raglanfelling slik: 

Før merket: Strikk til 3 m før merket. Strikk 2 m vridd r sammen, 

1 r. Etter merket strikkes 1 r, 2 r sammen.

NB! Det felles til raglan ulikt på for- og bakstykket 

og på ermene.

Raglanfelling for- og bakstykket: 

Fell på hver omgang 2 (2) 14 (22) 24 ganger og videre på hver 

2. omgang til det er felt til raglan i alt 20 (21) 28 (33) 35 ganger. 

Raglanfelling erme:

Fell til raglan på hver omgang i alt 38 (40) 42 (44) 46 ganger.

NB! Når det ikke er nok til kast og 2 m sammen, strikkes 

m i glattstrikk. Når raglanfellingene er ferdige, gjenstår 

= 100 (104) 104 (108) 112 m.

HALSKANT 

Skift til p nr 4. Strikk 6 cm vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr. 

Fell løst av. 

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til. 

DIAGRAM

Gjenta

Gjenta

Midt på ermet
for− og bakstykket   R

  Kast
  2 r sammen
  Ta 1 m r løs av, 1 r,
  trekk den løse m over



4

Garn brukt
i denne oppskriften

• SUPERDRØYT OG MYKT GARN

• GIR FNUGGLETTE PLAGG

• EKSKLUSIVT UTTRYKK

TYNN KID MOHAIR BLEND
67 % kid-mohair,

30 % nylon og 3 % ull

25 gram = ca 210 meter
Strikkefasthet: 22-20 masker i glattstrikk 

på pinne 3,5-4,5 = 10 cm

TYNN KID MOHAIR BLEND er et super-
drøyt garn som gir myke, fnugglette plagg. 
Garnet er perfekt til fin småstrikk, luftige sjal 
i lacestrikk og -hekling, feminine topper og 
pulsvarmere. I samstikk med andre Linde 
Garn gir det en fin, litt pusete effekt. Prøv 
også å strikke med dobbelt eller tredobbelt 
garn i ulike farger og få lekre meleringer.

ULLPROG



House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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