
STØRRELSE

OVERVIDDE

ERMELENGDE

HEL LENGDE

GARNMENGDE

S

48 cm

42 cm

62 cm

430 gr

M

54 cm

44 cm

70 cm

450 gr

L

48 cm

46 cm

75 cm

500 gr

GARNTYPE: Merinoull (dobbel) / Vestlandsull (enkel)

STRIKKEPINNER: Lang rundpinne 3,5 og 4. 

Kortpinner nr 3,5 og 4.

STRIKKEFASTHET: 19 m = 10 cm, p 4

VANSKELIGHETSGRAD:

MERINOULL 
farge 835 rabarbra

Design: Therese Krzywinski

frøyagenser



OPPSKRIFT

BOLEN
Legg opp 180 (200) 210 m på p 3,5. Sett en merket-
råd ved omgangens begynnelse (= midt bak = mb). 
Strikk 5 cm ribb. Skift til p 4 og fortsett i glattstrikk. 
På første omg økes 6 m jevnt fordelt = 186 (206) 216 
m. Forhøyning nr 1 bak: Strikk 12 m forbi mb-mer-
ket, snu, strikk tilbake til merketråden og strikk videre 
12 m forbi denne. Fortsett slik med å strikke 12 m mer 
for hver omg til du har snudd i alt 7 ggr på hver side. 
Fortsett videre i glattstrikk til bolen måler 45 (50) 53 
cm på baksiden (eller til ønsket lengde). Fell 13 (13) 
12 m i hver side til ermer slik: strikk 40 (45) 48 m, fell 
13 (13) 12 m, strikk 80 (90) 96 m, fell 13 (13) 12 m, 
strikk 40 (45) 48 m. Legg arb til side og strikk 
ermene. 

ERMER
Legg opp 40 (42) 44 m på p 3,5. Sett en merketråd 
ved omgangens begynnelse. Strikk 5 cm ribb. Skift til 
p 4 og fortsett i glattstrikk. Øk 6 (8) 8 m jevnt fordelt 
på neste omg (= 46 (50) 52 m). 
 Strikk videre og øk 1 m på hver side av merket-
råden hver 2,5 (3) 3 cm i alt 10 ggr (= 66 (70) 72 
m). Strikk til arb målet 42 (44) 46 cm. Fell 13 (13) 12 
m midt under ermet. Strikk ett erme til, og strikk dem 
inn på bolen (= 266 (294) 312 m).

RUNDFELLING
Forhøyning nr 2 bak: Strikk 2 (3) 3 cm. Strikk deretter 
forhøyningen på samme måte som nede på ryggen, 
men snu kun i alt 4 ggr.
 Strikk 1 omg vr og 1 omg r. Strikk 16 (18) 19 
omg ribb.
 Strikk 1 omg r. Strikk 1 omg vr. Strikk 1 (4) 2 
m r, deretter felles slik: Strikk *3 m, 2 m sm*. Gjenta 
fra * til * ut omg. Strikk 2 (0) 0 m vridd rett sm, str 1 
(0) 0 m vr. Fortsett deretter i ribb 13 (15) 16 omg. 
 Strikk 1 omg r. Strikk 1 omg vr. Deretter felles 
slik: Strikk *2 m r, 2 m sm*. Gjenta fra * til * ut omg. 
På neste omg strikkes 2 m vridd rett sammen, deretter 
1 m vr. Fortsett å strikke ribb i alt 10 (12) 13 omg. 
 Strikk 1 omg r. Strikk 1 omg vr. Strikk 2 (2) 2 
m r, deretter *1 r, 2 r sm*. Gjenta fra * til * ut omg. 
Strikk 7 (9) 10 omg ribb.Du har nå 108 (118) 126 m 
igjen på pinnen. 
 Forhøyning nr 3 bak: Strikk 8 m forbi merket-
råden, snu, strikk 16 m tilbake, snu. Fortsett å strikke 
8 masker mer for hver gang du snur til du har snudd 
i alt 4 ggr. Fell av løst i vr-strikk. 

MONTERING
Sy sammen under armene, fest tråder, skyll opp, 
strekk i fasong og la tørke flatt.

TEKNIKKER
Ribb: 1 vridd rett, 1 vrang. Tips: for å unngå “hull” i strikketøyet ved forhøyning bak: Strikk gitt antall 
masker forbi mb-tråden, legg tråden fremover mellom pinnene, flytt neste maske over på høyre pinne, legg 
tråden bakover og sett masken tilbake på venstre pinne.

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

Frøyagenser strikkes nedenfra og opp i glattstrikk med rundfelling. Strikkes rundt på rundpinne med glatt-
strikk og vrangbord. Genseren er lengre bak enn fremme.

FORKORTELSER
m: masker
p: pinne(r)

r: rett
vr: vrang
arb: arbeidet

s: side
r sm: rett sammen
ggr: ganger
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Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt 
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter, 
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.


