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VEILEDNING Pippigenser
Størrelse
XS(S)M(L)XL(XXL)  

MÅL FERDIG PLAGG 
Omkrets 92(100)108(116)124(132) cm 
Lengde foran 54(56)58(60)62(64) cm 
Lengde bak 59(61)63(65)67(69) cm 
Ermets lengde 43(44)45(45)46(47) cm 

Strikketeknikker
Vrangbord: 
strikk *2 r, 2 vr*, gjenta *–*. Strikk en 
rett maske over en rett maske og en 
vrang maske over en vrang. 
Glattstrikking: 
Strikk rette masker på rettsiden og 
vrange masker på vrangen. 
Mønsterstrikking: 
Strikk glattstrikking etter diagrammet 
og oppskriften. 
Vrangbord rundt: 
Strikk *2 r, 2 vr*, gjenta *–*.

Strikkefasthet
20 m x 22 omg glattstrikking = 10 cm

Bakstykke 
Legg opp 96(104)112(120)128(136) m 
med det naturhvite garnet og begynn 
med vrangbordstrikking på vrangen: 
Strikk 3 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta *–* og 
strikk til slutt 2 r, 3 vr. 

Når vrangborden måler 4 cm, fortsett 
med vrangbord over 5 m i hver side, 
strikk glattstrikking over de øvrige m og  
minsk 2 m med jevne mellomrom i glatt- 
strikkingen = 94(102)110(118)126(134) m. 

Når arbeidet måler 11 cm, fortsett å 
strikke glattstrikking på de 5 m nær-
mest kanten, begynn med mønster-
strikking fra omg 1 i diagrammet og 
gjenta mønsterrapporten på 2 m ut 
hele omg. Strikk omg 2 i diagrammet, 
10 omg glattstrikking med det natur-
hvite garnet, omg 3–4 i diagrammet, 
10 omg med det naturhvite, omg 5–6  
i diagrammet, 10 omg med det natur-
hvite, omg 7–8 i diagrammet, 10 omg 
med det naturhvite, omg 9–10 i dia-
grammet, 10 omg med det naturhvite, 
omg 11–12 i diagrammet, 10 omg med 
det naturhvite, omg 13–14 i diagram-
met, 10 omg med det naturhvite, omg 
15–16 i diagrammet, 10 omg med det 
naturhvite, omg 1–2 i diagrammet*. 
Gjenta *–* på hele bakstykket.
 

Garnforbruk
Panduro Pure Wool 
Naturhvitt 350(400)450(500)550(600) g, 
turkisblått 50 g, petrol 50 g,  
korall 50 g 

Tilbehør
Pinner: Nr. 4½ eller etter strikkefasthet
Rundpinne (60 cm): Nr. 4½ til halsringningen 



Når arbeidet måler 39(40)41(42)43(44) cm, fest f.eks. en 
merketråd i hver side som markering for ermehull. 
Når arbeidet måler 17(18)19(20)21(22) cm, fell til skulder i 
begge sider på annenhver omg 4x5 m og 1x6 m (4x6 m 
og 1x5 m) 2x6 m og 3x7 m (4x7 m og 1x8 m) 5x8 m (2x8 m  
og 3x9 m). 

OBS! Begynn med fellinger til halsringning på den første  
omg. Fell av de mellomste 34(36)36(38)38(40) m til hals- 
ringning og strikk hver side av halsringningen for seg. 
Fell av 2x2 m på annenhver omg ved halsringningen. 

Forstykke 
Legg opp 96(104)112(120)128(136) m med det naturhvite 
garnet og begynn med vrangbord på vrangen: Strikk 
3 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta *–* og strikk til slutt 2 r, 3 vr.
Når vrangborden måler 4 cm, fortsett med vrangbord 
over 5 m i hver side, strikk glattstrikking på de øvrige m 
og minsk 2 m med jevne mellomrom i glattstrikkingen = 
94(102)110(118)126(134) m. 
Når arbeidet måler 6 cm, fortsett å strikk glattstrikking 
på de 5 m nærmest kanten, begynn med mønster-
strikking fra omg 1 i diagrammet og gjenta mønsterra-
pporten på 2 m ut hele omg. Strikk omg 2 i diagram-
met, 10 omg glattstrikking med det naturhvite garnet, 
omg 3–4 i diagrammet, 10 omg med det naturhvite, 
omg 5–6 i diagrammet, 10 omg med det naturhvite, 
omg 7–8 i diagrammet, 10 omg med det naturhvite, 
omg 9–10 i diagrammet, 10 omg med det naturhvite, 
omg 11–12 i diagrammet, 10 omg med det naturhvite, 
omg 13–14 i diagrammet, 10 omg med det naturhvite, 
omg 15–16 i diagrammet, 10 omg med det naturhvite, 
omg 1–2 i diagrammet*. 
Gjenta *–* på hele forstykket. 
Når arbeidet måler 34(35)36(37)38(39) cm, fest f.eks. en 
merketråd i her side markering for ermehull. 
Når ermehullet måler 13(14)15(16)17(18) cm, flytt over 
18(20)20(22)22(24) m midt foran f.eks. på en tråd til 
halsringning og strikk hver side av halsringningen for seg.  
Fell av 4x3 m på annenhver omg ved halsringningen.
 

Når arbeidet måler 17(18)19(20)21(22) cm, fell av for 
skulder i hver side på annenhver omg 4x5 m og 1x6 m 
(4x6 m og 1x5 m) 2x6 m og 3x7 m (4x7 m og 1x8 m)  
5x8 m (2x8 m og 3x9 m). 
Strikk den andre siden av halsringningen på samme 
måte.

Ermer 
Legg opp 44(46)48(48)50(52) m med det naturhvite 
garnet og strikk vrangbord til arbeidet måler 4 cm. 
Strikk glattstrikking i striper på samme måte som 
på bakstykket, men begynn med stripene rett etter 
vrangborden: Mål 39(40)41(41)42(43) cm ned fra er-
mehullets markering og regn ut hvordan stripene skal 
begynne. 

OBS! Når arbeidet måler 11(9)12(12)11(10) cm øk 1 m i 
hver side. Gjenta økningene ytterligere 8(9)10(12)13(14) 
ganger med 3,5(3,5)3(2,5)2,5(2,5) cm mellomrom = 
62(66)70(74)78(82) m.

Når arbeidet måler 43(44)45(45)46(47) cm, fell av. 
Strikk det andre ermet på samme måte. 

Montering 
Legg delene ut på et jevnt underlag med vrangen 
opp, fukt ved å spraye på vann og la tørke. 

Sy skuldersømmene. 
Halsringningens kant: Flytt m ved halsringningen  
over på rundpinnen og plukk i tillegg opp m rundt 
halsringningen med det naturhvite garnet slik at det 
totalt er 108(108)112(112)112(112) m på arbeidet. Strikk 
vrangbord rundt til den måler 3 cm. Fell av med 
vrangbordstrikking. 

Sy fast ermene i ermehullet. Sy sammen ermesøm-
mene og sidesømmene, men la det være en åpning 
på 6 cm i fallen og 11 cm på bakstykket.
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Diagram

2 m
Gjenta 
rapport

Naturhvitt
Turkisblått
Petrol
Korall


