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VEILEDNING

Størrelse
XS(S)M(L)XL(XXL)

MÅL FERDIG PLAGG
Omkrets 80(88)96(104)112(120) cm
Lengde midt bak 57(59)61(63)65(67) cm
Ermets lengde på undersiden 
46(47)48(49)49(50) cm

Strikketeknikker:
•  Vrangbord: Strikk *1 r, 1 vr*, gjenta 

*–*. Strikk en rett maske over en rett 
maske og en vrang over en vrang 
maske.

•  Glattstrikking: Strikk rette masker 
på rettsiden og vrange masker på 
vrangen.

•  Mønsterstrikking: Strikk glattstrikking 
etter diagrammet og oppskriften.

•  Vrangbordstrikking rundt: Strikk  
*1 r, 1 vr*, gjenta *–*.

Strikkefasthet: 
21 m x 27 omg glattstrikking eller møn
sterstrikking = 10 cm (bytt ved behov 
til tykkere eller tynnere pinner ved 
mønsterstrikking).

Bakstykke
Legg opp 86(94)102(110)118(128) m på 
de tynne pinnene med det gråmelerte 
garnet og strikk vrangbord til vrang
borden måler 6 cm. 

Bytt til tykkere pinner, strikk 
glattstrikking og øk 1 m på omg 1 = 
87(95)103(111)119(129) m. 

Når arbeidet måler 14(15)16(17)18(19) cm,  
begynn med det første mønsterstrik
kede feltet fra omg 1 i diagrammet, 
hver størrelse fra respektive markering, 
og gjenta deretter mønsterrapporten 
på 17 m ut hele omgangen så mange 
ganger det er nødvendig. Strikk omg 
2–13 i diagrammet og pass på at 
strikkefastheten er like i de mønster
strikkede feltene og i glattstrikkingen. 

Strikk 8(8)8(9)9(9) cm glattstrikking 
med det gråmelerte garnet.

Garnforbruk
Panduro Pure Wool  
gråmelert 400(400)450(500)550(600) g 
og korall 100(100)150(150)150(200) g 

Tilbehør
Pinner: nr. 3½ og nr. 4 eller det som passer 
strikkefastheten. Rundpinner (40 cm):
Nr. 3½ til halsringningen.  

En herlig genser med 
stjerne mønster strikket i 
Panduro Pure Wool garn



Strikk det andre mønsterstrikkede feltet som over, 
strikk 8(8)8(9)9(9) cm glattstrikking med det gråme
lerte garnet og strikk det tredje mønsterstrikkede 
feltet som over (midten er markert med en pil i møn
steret, tell fra der mønsteret skal begynne). 

OBS! Når du har strikket 5 cm glattstrikking etter det 
andre mønsterstrikkede feltet, fell til ermehull på hver 
side, annenhver omg 1x2(4)5(5)6(8) m, 0(0)0(0)0(1)x3 m  
og 0(0)1(2)2(2)x2  m. 

Begynn med raglanfelling. Fell 24(26)26(22)24(24)x1 m 
i begge sider på annenhver omg: Strikk 1 r på rett
siden, strikk 2 r sammen og når det er 3 m igjen på 
omgangen, løft av 1 r uten å strikke den, strikk 1 r og 
dra den løftede m over den strikkede og strikk 1 r.  
Fell 0(0)0(3)3(3)x2 m i begge sider på annenhver 
omg: Strikk 1 r på rettsiden, strikk 3 r sammen og 
når det er 4 m igjen på omgangen, løft av 1 r uten 
å strikke den, strikk 2 r sammen og dra den løftede 
over de strikkede og strikk 1 r. 

OBS! Når du har strikket ferdig det tredje mønster
strikkede feltet, strikk resten av stykket med det 
gråmelerte garnet. Når du har gjort ferdig raglan
fellingen, fell av de resterende 35(35)37(37)39(39) m. 

Forstykke 
Strikk på samme måte som bakstykket til du har 
strikket 5 cm glattstrikking etter det andre mønster
strikkede feltet, fell av til ermehull i begge sidene på 
annehver omg 1x2(4)5(5)6(8) m,  
0(0)0(0)0(1)x3 m og 0(0)1(2)2(2)x2 m. 

Begynn med raglanfellingene. Fell av i begge sider 
på annenhver omg 21(23)23(19)21(21)x1 m: Strikk på 
rettsiden 1 r, strikk 2 r sammen og når det er 3 m igjen 
på omgangen, løft av 1 r uten å strikke den, strikk 1 r 
og dra den løftede m over den strikkede og strikk 1 r. 
Fell 0(0)0(3)3(3)x2 m i begge sider på annehver omg: 
Strikk 1 r på rettsiden, strikk 3 r sammen og når det er 
4 m igjen på omg, løft av 1 r uten å strikke den, strikk 
2 r sammen og dra den løftede m over de strikkede 
og strikk 1 r. Husk å strikke enda et tredje mønster
strikket felt som i bakstykket. 

OBS! Når du har felt 16(18)18(17)19(19) m i begge 
sider til raglan og det står igjen 51(51)53(59)61(61) m i 
arbeidet, fortsett med raglanfelling etter oppskrif
ten og flytt på neste rettside over de mellomste 
27(27)29(29)31(31) m f.eks. på en tråd for halsringning 
og strikk hver side av halsringningen for seg. Fortsett 
med raglanfelling og fell samtidig 1x3 m og 2x2 m på 
annenhver omg ved halsringningen. 

Strikk den andre siden av halsringningen på samme 
måte.

Venstre erme 
Legg opp 44(46)48(48)50(52) m på de tynne pinnene 
med det gråmelerte garnet og strikk vrangbord 6 cm. 

Bytt til de tykke pinnene, strikk glattstrikking og øk 3 m  
på omg 1 = 47(49)51(51)53(55) m. Når arbeidet måler 
8,5(9,5)10,5(9,5)9,5(10,5) cm, begynn med det første 
mønsterstrikkede feltet fra omg 1 i diagrammet. 

Midten er markert med pil nederst i diagrammet, 
regnet fra der mønsteret begynner. Strikk omg 2–13  
i diagrammet. 

Strikk 8(8)8(9)9(9) cm glattstrikking med det gråme
lerte garnet. 

OBS! Når arbeidet måler 14(15)13(13)14(10) cm, 
øk 1 m i begge sider. Gjenta økningene med 
4(3,5)3,5(3)2,5(2,5) cm mellomrom 7(8)9(11)13(15) ganger 
= 63(67)71(75)81(87) m. 

Når du har strikket ferdig det gråmelerte feltet, strikk 
det andre mønsterstrikkede feltet som beskrevet over, 
strikk 8(8)8(9)9(9) cm glattstrikking med det gråmelerte 
garnet, strikk det tredje mønsterstrikkede feltet som 
beskrevet over og strikk 8(8)8(9)9(9) cm glattstrikking 
med det gråmelerte garnet og strikk det fjerde møn
sterstrikkede feltet som beskrevet over. 

OBS! Når du har strikket 5 cm glattstrikking etter det 
tredje mønsterstrikkede feltet, fell i begge sider på 
annenhver omg 1x2(4)5(5)6(8) m, 0(0)0(0)0(1)x3 m og 
0(0)1(2)2(2)x2 m. 

Begynn med raglanfelling. Fell i høyre side på 
annen hver omg  19(18)15(13)15(10)x1 m og på hver  
4. omg 3(4)6(7)7(10)x1 m. 

Fell samtidig i venstre side på annenhver omg 
22(21)18(16)18(13)x1 m og på hver 4. omg 0(1)3(4)4(7)
x1 m slik: Strikk på rettsiden 1 r, strikk 2 r sammen og 
når det er 3 m igjen på omg, løft av 1 r uten å strikke 
den, strikk 1 r og dra den løftede m over den  
strikkede og strikk 1 r. 

Når du har felt ferdig i venstre side, fell i venstre side 
på annenhver omg 2x5(5)5(6)6(6) m og 1x5 m. 

Høyre erme 
Strikk som venstre, men speilvendt. 

Montering: Legg delene ut på et flatt underlag med 
vrangsiden opp, fukt delene ved å spraye på vann 
på og la tørke. 

Sy raglansømmene. 
Halsringningens kant: Ta m ved halsringningen på 
rundpinnen og plukk i tillegg opp m rundt halsring
ningen slik at det totalt er 108(108)110(110)112(112) m 
på arbeidet. Strikk vrangbord rundt 3 cm og fell av  
1 r og 1 vr. 

Sy sammen i sidene og ermene.
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