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VEILEDNING Unisex Pullover i Pure Sock

Strikkefasthet:
24 m x 25 omg flettestrikking på de 
tykke pinnene = 10 cm

Strikketeknikker:
Vrangbord: Strikk *2 r, 2 vr*, gjenta *–*. 
På vrangen strikk en rett maske over 
en rett maske og en vrang over en 
vrang maske. 
Fletter: Strikk etter diagrammet og 
oppskriften.

Bakstykke
Legg opp 114(126)138(150)162(174) m på 
de tynne pinnene og begynn med 
vrangbord på vrangen fra omg 1 i 
dia grammet slik: Strikk 2 m fra venstre 
i diagrammet, gjenta deretter møn-
sterrapporten på 12 m 9(10)11(12)13(14) 
ganger og strikk 4 m i høyre side. 

Gjenta omg 1–2 i diagrammet til 
vrangborden måler 6 cm.
Bytt til de tykke pinnene og strikk 
fletter ved å gjenta omg 3–12 i dia-
grammet.
Når arbeidet måler 46(47)48(49)51(52) 
cm, fell til ermehull i begge sider på 
annenhver omg 6(6)6(7)7(7)x2 m = 
90(102)114(122)134(146) m.
Når ermehullet måler 19(20)21(22)22(23) 
cm, fell av til halsringning 
34(34)36(36)38(38) m midt bak og 
strikk hver side av halsringningen for 
seg. Fell av 1x2 m ved halsringningen 
etter å ha strikket 2 omg.
Når ermehullet måler 21(22)23(24)24(25) 
cm, fell av de resterende 
26(32)37(41)46(52) m til skulder.
Strikk den andre siden av halsringnin-
gen på samme måte.

Forstykke
Strikk som bakstykket til ermehullet 
måler 12(13)14(15)15(16) cm.
Flytt deretter 24(24)26(26)28(28) m midt 
foran på en tråd til halsringning og 
strikk hver side av halsringningen for 
seg. Fell av 2x2 m og 3x1 m på annen-
hver omg ved halsringningen.
Når ermehullet måler 21(22)23(24)24(25) 
cm, fell av de resterende 
26(32)37(41)46(52) m til skulder.
Strikk den andre siden av halsringnin-
gen på samme måte.

Størrelse 
XS-XXL

Størrelse ferdig plagg
omkrets 96(104)112(122)132(142) cm
plaggets lengde 67(69)71(73)75(77) cm
underermslengde 49(50)51(52)53(54) cm

Garnforbruk
Pure Sock 700(750)800(850)900(950) g

Tilbehør
Pinner nr. 3½–4 og 4–4½ eller følg strik-
kefastheten samt rundpinne (40 cm) nr. 
3½–4.



Diagram

Mønsterraporten på 
12 m gjentas

Midt på ermet

= R, strikk vr på vrangen

= Vr, strikk r på vrangen

=  Løft 1 m over på hjelpepinne foran arbei-
det, strikk 1 r og r på hjelpepinnen

=  Løft 3 m over på hjelpepinne foran arbei-
det, strikk 3 r og 3 r på hjelpepinnen

Ermer
Legg opp 60(60)62(64)66(70) m på de tynne pinnene. 
Midten er markert med pil i kanten nederst i diagram-
met, tell fra der vrangbordstrikingen skal begynne. 
Gjenta omg 1–2 i diagrammet til vrangborden måler 
6 cm.
Bytt til de tykke pinnene, strikk flettestrikking ved å 
gjenta omg 3–12 i diagrammet og øk samtidig  
i begge sider, først på hver 8.(6.)6.(6.)6.(6.) omg 
3(17)16(13)16(18) x1 m og deretter på hver 6.(4.)4.(4.)4.(4.) 
omg 13(1)3(8)4(2)x1 m = 92(96)100(106)106(110) m.  
Strikk flettestrikkingen også på de økte m.
Når arbeidet måler 49(50)51(52)53(54) cm, fell av i 
begge sider på annenhver omg 6(6)6(7)7(7)x2 m.  
Fell deretter av de resterende m.
Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering
Legg ut delene på et jevnt underlag med vrangen 
opp, fukt ved å spraye på vann og la det tørke.
Sy skuldersømmene.
Sy fast ermene i ermehullet (se markeringer med rødt 
i mønsteret).
Sy sidesømmene og ermesømmene.

Hals
Flytt m ved halsringningen over på rundpinnen og 
plukk i tillegg opp m rundt halsringningen slik at det 
totalt er 104(104)104(108)108(108) m i arbeidet. Strikk 
vrangbord rundt til den måler 9 cm og fell av med 
vrangbordstrikking. Brett halsen dobbel og sy fast  
på innsiden.


