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FREDRIKSTAD SEKK

FS 25-03

Legg opp 122 m med farge 1 på rundp nr 3,5. 

Begynnelsen på omgangen er midt bak. Sett et merke rundt 

31. m og 92. m på omgangen = side-m. 

Strikk rundt med glattstrikk, samtidig på 2. omgang, 

økes 1 m på hver side av side-m ved å hente opp tråden 

mellom 2 m og strikke denne vridd r. Gjenta økningene på 

hver omgang i alt 5 ganger = 142 m. 

Når arbeidet måler 4 cm, strikkes mønster etter diagram A. 

Samtidig, på 1. omgang i diagrammet, strikkes 2 m 

r sammen i begynnelsen av omgangen = 141 m. Øk 

tilsvarende m igjen på siste omgang i diagrammet = 142 m. 

Videre strikkes striper på 6 omganger hver 2. omgang med 

farge 1 og farge 2. Strikk til arbeidet måler ca 26-28 cm, slutt 

etter en stripe med farge 2. 

Skift til farge 1. Strikk 1 omgang r, 1 omgang vr, 1 omgang r. 

Videre strikkes det 1 omgang r, samtidig som det lages 2 hull 

foran til snor slik: Strikk 66 m, strikk *2 r sammen, lag 2 kast, 

ta 1 m r løs av p, 1 r, trekk den løse m over*, 2 r, gjenta fra 

*-*, strikk ut omgangen (= 66 m). På neste omgang strikkes 

det første kastet r og det andre vridd r. Strikk 12 omganger 

til med r. Fell av. Brett de øverste omgangene dobbelt mot 

vrangen (= løpegang), og sy til i den omgangen som er rett 

under r-omgangen (dvs den omgangen som ble strikkes vr 

fra retten). Sy sammen sekken i bunnen. 

LOKK

Bruk farge 2 og rundp nr 3,5. Strikk opp 58 m fra retten, 

i vr-omgangen under løpegang på baksiden av sekken. 

NB! Begynn og slutt 6 m innenfor side-m i hver side. Videre 

legges det opp 58 nye m (= innsiden av lokket) = 116 m. 

Omgangen begynner på siden av lokket. Strikk 5 cm rundt 

med farge 1, videre strikkes mønster etter diagram B, 

diagrammet skal komme midt foran og midt bak på lokket, 
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GARN 

NORDAVIND 100 % superwash ull, 50 gram = ca 100 meter

STØRRELSE

Bredde ca 29 cm

Høyde ca 28 cm

GARNFORBRUK

Farge 1 5 nøster

Farge 2 2 nøster

FARGER

Farge 1 Rød 107

Farge 2 Hvit 104

PINNEFORSLAG

Stor rundp og strømpep nr 3,5

Heklenål nr 3,5

TILBEHØR

1 knapp til sekken

Et fast bomullsstoff til fôr i passende størrelse

STRIKKEFASTHET

24 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm 

  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.

OPPSKRIFT UTARBEIDET AV 

Trine Lise Høyseth

FORKORTELSER

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

A

Gjenta

B

  Farge 1
  Farge 2

strikk 5 m før og 6 m etter diagrammet med farge 2. 

Når diagrammet er ferdig, strikkes 4 cm med farge 1. Fell av. 

Sy lokket sammen langs avfellingskanten med maskesting. 

Sy åpningen langs oppleggskanten til baksiden der m ble 

strikket opp.

Hekle 2 rader med fm rundt lokket med farge 1 og heklenål 

nr 3,5.

I-CORD SNOR

Legg opp 4 m med farge 1 på strømpep nr 3,5. *Skyv m til 

høyre side av p, strikk r*.

Gjenta fra *-* til snoren måler ca 80 cm. Fell av. 

Trekk snoren inn i løpegangen øverst på sekken.  

SELER

Legg opp 20 m med farge 1 på p 3,5. 

Strikk 60 cm fram og tilbake slik: *1 r, ta 1 m vr løs av p med 

garnet foran arbeidet*, gjenta fra *-* ut p. 

Fell av slik: Strikk *2 m vridd r sammen, sett m tilbake på 

venstre p*, gjenta fra *-* ut p. 

Strikk 2 like seler. 

FÔR

Fôr gjerne sekken med et stødig stoff i f.eks bomull.

Bruk den strikkede sekken som mal, og tegn rundt på 

dobbelt stoff. Sy sammen i bunnen og sidene.

Putt fôret inn i vesken, brett den øverste kanten mot 

vrangen, og sy fôret til for hånd.

I-CORD


