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FOR- OG BAKSTYKKET
Legg opp 223 (241) 261 (283) 309 m med farge 1 på rundp nr 3,5. 
Strikk vrangbord fram og tilbake slik: (1. p = vrangen).
Vrangen: Strikk 1 vr, 1 r, *1 vridd vr, 1 r*, gjenta fra *-*, slutt med 1 vr.
Retten: Strikk 1 r, 1 vr, *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra *-*, slutt med 1 r.
Samtidig, når arbeidet måler 2 cm, lages et knapphull på høyre 
side slik: Strikk 4 m vrangbordstrikk, 2 vr sammen, 2 kast, 2 vridd r 
sammen, strikk ut p. Neste p strikkes 1 r, 1 vr i kastet.
Når vrangborden måler 4 cm, settes de ytterste 12 m på 
maskeholdere = 199 (217) 237 (259) 285 m.
Skift til rundp nr 4, strikk 1 p r fra retten og legg opp 5 nye m på 
slutten av p. Videre strikkes det rundt. 
NB! De 5 nye m er oppklipps-m og er ikke med i videre mønster eller 
m-tall. Sett et merke i hver side med 48 (52) 57 (63) 69 m til hvert 
forstykke og 103 (113) 123 (133) 147 m til bakstykket.
Strikk glattstrikk med farge 1 til arbeidet måler ca 38 (39) 40 (41) 42 
cm. På siste omgang felles 8 m av i hver side til ermehull (= 4 m på 
hver side av merket). Legg arbeidet til side og strikk ermene.

ERMENE
Legg opp 48 (48) 50 (50) 52 m med farge 1 på strømpep nr 3,5. 
Strikk 5 cm rundt med 1 vridd r, 1 vr. Skift til rundp nr 4 og strikk 1 
omgang r, samtidig som det økes jevnt fordelt til 53 (55) 59 (61) 65 
m. Sett et merke rundt første og siste m på omgangen (= merke-m).
Strikk mønster etter diagram A. Tell ut fra midt på ermet, hvor 
diagrammet begynner. Strikk med farge 1 og glattstrikk. Samtidig, 
når arbeidet måler 6 cm, økes det 1 m på hver side av merke-m. 
Gjenta økningene på hver 6. (5.) 5. (3,5.) 2,5. cm i alt 7 (8) 8 (11) 15 
ganger = 67 (71) 75 (83) 95 m. Strikk til arbeidet måler ca 48 cm, 
eller ønsket lengde. Samtidig, på siste omgang, felles 8 m av midt 
under ermet (= merke-m + 3 m på hver side) = 59 (63) 67 (75) 87 m.
Legg arbeidet til side og strikk et erme til.

BÆRESTYKKET
Sett høyre forstykke, høyre erme, bakstykket, venstre erme og 
venstre forstykke inn på rundp nr 4 = 301 (327) 355 (393) 443 
m. Strikk 1 omgang glattstrikk med farge 1 over alle m og reguler 
m-tallet til 289 (313) 337 (385) 433 m. Strikk 0 (2) 0 (3) 5 omganger 
glattstrikk. Strikk mønster etter diagram B = 97 (105) 113 (129) 145 
m. Strikk 1 omgang med farge 1 og fell samtidig 2 (2) 2 (10) 18 m 
jevnt fordelt = 95 (103) 111 (119) 127 m.

MONTERING
Sy 2 maskinsømmer med korte sting på hver side av midterste 
klippemaske. Klipp opp.

VENSTRE FORKANT
Sett de 12 m fra maskeholderen i venstre side på p nr 3,5 og legg 
i tillegg opp 5 nye m mot oppklippskanten (= belegg). Fortsett 
med farge 1 og strikk vrangbord som før over de 12 første m, og 
glattstrikk med vrangen ut over belegg-m. Strikk til forkanten måler 
ca 3 cm før hel lengde. Fell av belegg-m og sett de øvrige 12 m på en 
maskeholder. Sy forkanten til bolen.

DESIGN Ber-Lin Design AS 

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

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 93 (102) 110 (120) 132 cm
Hel lengde ca 58 (60) 62 (64) 66 cm
Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
Farge 1  10 (11) 12 (13) 14 nøster
Farge 2  2 (2) 3 (3) 3 nøster
Farge 3  1 (1) 2 (2) 2 nøster
Farge 4  1 (1) 2 (2) 2 nøster

FARGER
Farge 1 Lys gråmelert 303
Farge 2 Natur 305
Farge 3 Lys denimblå 309
Farge 4 Petrol 314

PINNEFORSLAG
Stor og liten rundp og strømpep nr 3,5 og 4

TILBEHØR
9 knapper

STRIKKEFASTHET
22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm
28 omganger glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: FØN, VESTAVIND

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: 
VESTAVIND 100 % ren ny ull

50 gram = ca 105 meter
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FROST JAKKE 
Gråmelert



HØYRE FORKANT
Strikk som venstre, men med 9 knapphull jevnt fordelt. Marker på 
venstre forkant hvor knapphullene skal være. NB! Det nederste er 
allerede strikket og det øverste kommer midt på halskanten.

HALSKANTEN
Sett alle m (inkl m fra forkantene) på rundp nr 3,5 = 119 (127) 135 
(143) 151 m. Fortsett med farge 1. Strikk 7 cm vrangbordstrikk fram 
og tilbake som før. Når halskanten måler 1,5 cm, lages knapphull 
over de andre på høyre forkant. Lag et til knapphull når halskanten 
måler 5,5 cm.
Fell av med r og vr m.

MONTERING
Brett halskanten dobbel mot vangen og sy til. Sy knapphullsting 
rundt knapphullet i halskanten, gjennom begge lag. NB! Pass på 
at knapphullet blir stort nok. Brett belegget langs forkantene over 
sårkantene og sy til. Sy sammen under ermene og sy i knappene.



DIAGRAM  A, B 

Gjenta

Gjenta

Midt på
ermet

A

Begynn og slutt her

= 289 (313) 337 (385) 433 m

= 265 (287) 309 (353) 397 m

= 241 (261) 281 (321) 361 m

= 217 (235) 253 (289) 325 m

= 193 (209) 225 (257) 289 m

= 169 (183) 197 (225) 253 m

= 121 (131) 141 (161) 181 m

= 145 (157) 169 (193) 217 m

Slutt her for str. S og M
= 97 (105) 113 (129) 145 m

Slutt her for str. L, XL og XXL
B

  Farge 1
  Farge 2
  Farge 3
  Farge 4
  2 r sammen



Vi er stolte over å kunne dele vår myke kolleksjon med deilige nøster i moderne og fine farger.

Med flere ulike garntyper, i nøye utvalgte blends, gir vi alle strikkere mulighet til å velge det garnet som passer dem.

 

Garnet er produsert av merkevarehuset House of Yarn, som er Nordens største leverandør av kvalitetsgarn.

 
 

mjukstrikk.no

Coop Norge SA
Regnbueveien 5, N-1450

Langhus – Norge
Tel: 64 87 50 00

www.coop.no
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