
STØRRELSE

OVERVIDDE, CM

ERMELENGDE, CM

HEL (KORT/LANG), CM

GARNMENGDE, GR

10-12år

72

27

40/61

330/380

XS-S

83

30

44/68

380/450

M

105

33

48/75

430/500

L-XL

122

36

52/82

500/570

GARNTYPE: Vestlandsull, dobbel merino- eller silkeull

STRIKKEPINNER: Pinne nr 5, heklenål 3,5

STRIKKEFASTHET: 18m x 5p = 10cm, rettstrikk

TILBEHØR: 2 knapper til skulderlukning

VANSKELIGHETSGRAD:

SILKEULL
farge 15 muldvarp
farge 52 dueblå

MERINOULL
farge 59 støvblå

nøstevams



OPPSKRIFT

RYGGSTYKKE
Start nederst på ryggstykket og legg opp 65 (75) 95 
(110) m på p 5. Str frem og tilbake i rillestr (=alle m 
strikkes rett) til arb måler ca 45 (50) 55 (60) cm. For 
kort variant strikkes til arb måler 24 (26) 28 (30) cm. 
Legg opp 50 (55) 60 (65) m på hver side til ermer (= 
165 (185) 215 (240) m totalt) og fortsett å str frem 
og tilbake til arb måler ca 61 (68) 75 (82) cm fra 
oppleggskanten. Kort variant str til arb måler 40 (44) 
48 (52) cm fra oppleggskanten. Nå felles de midter-
ste 55 (65) 65 (70) m til hals, og høyre og venstre 
side av halsringningen str hver for seg slik: 

HALSRINGNING
På neste p legges det opp 15 (20) 20 (20) nye m 
innover mot halsringningen (= skuldersplitten). Str 3 
riller. Deretter økes 1 m i halsringningen annenhver p 
3 ggr, deretter 2 m 1 gang. 

Str den andre halssiden tilsvarende. 
 Sett begge sidene inn på samme p og legg opp 
15 (15) 15 (20) m mellom dem (= midt foran). Du har 
nå 165 (185) 215 (240) m på p. Fortsett å str over 
alle m til ermene er 32 (36) 40 (44) cm brede. Fell 
løst av 50 (55) 60 (65) m på hver s og fortsett å str 
frem og tilbake over de resterende 65 (75) 95 (110) 
m til forstykket er ca 8 (10) 12 (14) riller kortere enn 
bakstykket. Fell løst av.

MONTERING
Sy sammen ermene og sidene, helt ned til ønsket 
splitt. Hekle 2 omg fastmasker med heklenål nr 3,5 
fra rettsiden rundt halsåpningen og ermene. I splitten 
på skuldrene hekles det knappehemper på forstykket. 
Sy i knapper på skuldrene på bakstykket. Skyll opp 
plagget og tørk det flatt i fasong. 

TEKNIKKER
Rillestrikk: hele genseren strikkes i rettstrikk

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

Genseren har splitt i siden, splitt og knapper på skuldrene, heklekant langs åpninger og oppbrett på 
ermene. Hele genseren strikkes i ett stykke: fra nederkant bak, over skuldrene inkl. ermene, til nederkant 
foran. Den syes sammen i sidene etterpå. Man kan velge mellom en lang variant (til ca midt på låret) 
og en kortere (ca til hoften). 

OBS! Plagget siger og blir en god del større (lengre) etter skylling og i bruk.

FORKORTELSER
m: masker
p: pinne(r)

r: rett
vr: vrang
str: strikk

arb: arbeidet
s: side
r sm: rett sammen

WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG 
FLERE GRATISOPPSKRIFTER 

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO

TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN: 
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,

5221 NESTTUN

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.


