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Lille Diva er en vidunderlig myk og luksuriøs eksplosjon av silke, mohair og alpakka. Den har 
et rett snitt og faller mykt og vakkert. Blondedetaljene på hals og ermer henleder tankene på 
20-tallets perlebelagte kjoler i art deco stil. Sammen med sin storesøster, Diva, utgjør den en 
søt kolleksjon til kvinner og barn.

Lille DivaDesign: Carrie Rasmussen // Divine Knitwear

STØRRELSER
4 (6) 8 (10) 12 (14) år
MÅL
Passer til brystvidde: 58 (64) 68 (72) 79 (85) cm
Overvidde: 72 (79) 86 (93) 101 (108) cm
Ermelengde (målt fra ermehull): 12,5 (14) 15,5 (17) 
18,5 (20) cm 
Hel lengde (målt under halskanten): 33 (36) 39 (41) 
43 (45) cm, 
Genseren vil ha en bevegelsesvidde på ca. 14 (15) 18 
(21) 22 (23) cm i forhold til brystmålet til barnet ditt.

STRIKKEFASTHET
17 m og 25 p i glattstrikk med 1 tråd av hver kvalitet på 
pinne 5 mm = 10 x 10 cm.
Strikkeprøven er målt etter vask og blokking.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytte til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytte til 
tynnere pinne. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
150 (150) 150 (225) 250 (250) g Vilja farge 285 
(Curry) og
50 (50) 75 (100) 100 (100) g Tilia farge 255
(Limelight)

Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet 
holdt sammen.

Rundpinne 4 og 5 mm, 40 cm samt 60-100 cm
Strømpepinne 4 og 5 mm (strømpepinne og kort 
rundpinne kan utelates hvis du strikker magic loop på 
lang rundpinne)

8 maskemarkører

Maskeholdere 

 

Norsk oversettelse: Merete Norheim



2 av 5#FilcolanaLilleDiva

Teknikker
SPESIELLE FORKORTELSER

dr
vridd

h-økn (øking mot høyre)
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn 
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den rett.

v-økn (øking mot venstre) 
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk 
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

h-innt (felling mot høyre)
Strikk 2 masker rett sammen.

v-innt (felling mot venstre)
Ta 2 masker løst av, en om gangen, som om de skulle 
strikkes rett, sett maskene tilbake på venstre pinne og 
strikk dem vridd rett sammen.

db-r-økn (dobbelt rett øking)
Strikk [1 r, 1 dr r, 1 r] i samme maske = 2 masker økt 
ut.

SPESIELLE TEKNIKKER

Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet slik at den lange garnende (med 
garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den 
tråden som sitter fast på pinnen, stikk pinnen inn forfra 
i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. 
Gjenta til det ønskede antall masker. 

 

Arbeidsgang
Bærestykket strikkes rundt ovenfra og ned med 
raglanøkninger. 

Deretter deles arbeidet og bolen strikkes ferdig. 

Du strikker opp masker i ermehullet og ermene 
strikkes rundt ovenfra og ned.
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Oppskrift
HALSKANT
Legg løst opp 58 (62) 66 (70) 76 (80) masker med 1 
tråd av hver kvalitet rundpinne 5 mm. 
Sett sammen omgangen og sett inn en omgangsmarkør. 

Bytt til pinne 4 mm.

Strikk 1 omgang rett, 1 omgang vrang, 2 omgang rett, 
1 omgang vrang. 

Neste omg: *Kast på p, v-innt*, gjenta fra * til * 
omgangen rundt.

Strikk 1 omgang vrang, 2 omganger rett, 1 omgang 
vrang, 1 omgang rett, 1 omgang vrang. 

Det er strikket i alt 12 omganger og halskanten er 
ferdig. 

Bytt till pinne 5 mm.

BÆRESTYKKE
På neste omgang deler du inn arbeidet i skuldre, 
forstykke og bakstykke, setter inn maskemarkører og 
øker til puff på skuldrene, slik:

1. omg: Strikk 1 vr (merkemaske), sett inn en markør, 
strikk [db-r-økn] 2 (2) 3 (3) 3 (3) ganger (skulder-
masker), sett inn en markør, 1 vr (merkemaske), 
sett inn en markør, strikk 25 (27) 28 (30) 33 (35) r 
(forstykke), sett inn en markør, 1 vr (merkemaske), 
sett inn en markør, strikk [db-r-økn] 2 (2) 3 (3) 3 
(3) ganger (skuldermasker), sett inn en markør, 1 vr 
(merkemaske), sett inn en markør, 25 (27) 28 (30) 33 
(35) r (bakstykke). 

Det er nå 6 (6) 9 (9) 9 (9) masker på hver skulder.
Omgangsmarkøren markerer overgangen mellom 
bakstykke og høyre skulder.

På neste omgang øker du til raglan på hver side av 
merkemasken, og maskeantallet på skuldrene økes, 
slik:
Neste omg: 1 vr (merkemaske), v-økn, [1 r, db-r-økn, 
1 r] 2 (2) 3 (3) 3 (3) ganger, h-økn, 1 vr (merkemaske), 
v-økn, strikk r til neste markør, h-økn, 1 vr (merke-
maske), v-økn, [1 r, db-r-økn, 1 r] 2 (2) 3 (3) 3 (3) 
ganger, h-økn, 1 vr (merkemaske), v-økn, strikk r til 
omgangsmarkøren, h-økn. 
Det er nå 12 (12) 17 (17) 17 (17) masker på hver 
skulder.
På neste omgang økes maskeantallet på skuldrene 
ytterligere, slik:

Kun størrelse 4 (8) og 10 år
Strikk 1 vr (merkemaske), 1 r, [2 r, db-r-økn, 2 r] 2 
(3) 3 ganger, 1 r, 1 vr (merkemaske), strikk r til neste 
markør, 1 vr (merkemaske), 1 r, [2 r, db-r-økn, 1 r, 
db-r-økn, 2 r] 2 (3) 3 ganger, 1 r, 1 vr (merkemaske), 
strikk r til omgangsmarkøren. 
Det er nå 16 (23) 23 masker på hver skulder. 

Kun størrelse 6 (12) og 14 år
Strikk 1 vr (merkemaske), 1 r, [1 r, db-r-økn, 1 r, 
db-r-økn, 1 r] 2 (3) 3 ganger, 1 r, 1 vr (merkemaske), 
strikk r til neste markør, 1 vr (merkemaske), 1 r, [1 r, 
db-r-økn, 1 r, db-r-økn, 1 r] 2 (3) 3 ganger, 1 r, 1 vr 
(merkemaske), strikk r til omgangsmarkøren. 
Det er nå 20 (29) 29 masker på hver skulder. 

Alle størrelser
Maskene fordeler seg nå som følger: 1 merkemaske, 
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16 (20) 23 (23) 29 (29) masker (skulder), 1 merke-
maske, 27 (29) 30 (32) 35 (37) masker (forstykke), 
1 merkemaske, 16 (20) 23 (23) 29 (29) masker 
(skulder), 1 merkemaske, 27 (29) 30 (32) 35 (37) 
masker (bakstykke).

Herfra øker du til raglan på hver 2. omgang, merk at 
merkemaskene strikkes vrang på alle omgangene. 
Bytt evt. til en lengre rundpinne etter hvert som du får 
flere masker på pinnen.

Strikk vekselsvis 1. og 2. omg som følger:

1. omg: *1 vr (merkemaske), v-økn, strikk r til neste 
markør, h-økn*, gjenta fra * til * i alt 4 ganger. 

2. omg: Strikk rett over alle maskene, unntatt merke-
maskene som strikkes vr.

Gjenta 1. og 2. omgang ytterligere 16 (18) 20 (22) 23 
(25) ganger. 

Det er nå i alt strikket 17 (19) 21 (23) 24 (26) 
omganger med raglanøkninger, 34 (38) 42 (46) 48 
(52) omganger i alt. 

Maskene fordeler seg nå som følger: 1 merkemaske, 
48 (56) 63 (67) 75 (79) masker (erme), 1 merke-
maske, 59 (65) 70 (76) 81 (87) masker (forstykke), 
1 merkemaske, 48 (56) 63 (67) 75 (79) masker 
(erme), 1 merkemaske, 59 (65) 70 (76) 81 (87) mask-
er (bakstykke).

BOL
Nå deles arbeidet til bol og ermer, samtidig fjernes 
markørene underveis, slik:

Sett de første 50 (58) 65 (69) 77 (81) maskene 
(ermets masker samt 2 merkemasker) over på en 
maskeholder, legg opp 1 (1) 1 (1) 2 (2) nye masker 
med løkkeopplegg, sett inn en omgangsmarkør, legg 
opp 1 (1) 2 (2) 3 (3) nye masker, strikk de 59 (65) 70 
(76) 81 (87) maskene på forstykket rett, sett de neste 
50 (58) 65 (69) 77 (81) maskene (ermets masker samt 
2 merkemasker) over på en maskeholder, legg opp 
2 (2) 3 (3) 5 (5) nye masker, strikk de 59 (65) 70 (76) 
81 (87) maskene på bakstykket rett. 

Det er nå 122 (134) 146 (158) 172 (184) masker på 
pinnen.  

Fortsett rundt i glattstrikk til arbeidet måler 31 (34) 37 
(39) 41 (43) cm målt under halskanten, eller til ønsket 
lengde. Vær oppmerksom på at den nederste kanten på 

genseren måler ca. 2 cm. 
Tips! Underkanten på genseren bør stoppe rett under 
hoftebenet til barnet ditt, så bruk dette som peilemerke 
når du vurderer lengden på bolen. 

Det felles inn på den nederste kanten på genseren for å 
forhindre at den ruller seg.

Bytt til rundpinne 4 mm.

Kant
Neste omg: *2 vr sm, 11 vr*, gjenta fra * til * omgan-
gen ut, avslutt med 5 (4) 3 (2) 3 (2) vr. 

Strikk 1 omgang rett, 1 omgang vrang, 2 omganger 
rett, 1 omganger vrang, 1 omganger rett.

Fell av på neste omgang, slik: *Fell 12 (12) 10 (10) 
8 (8) masker vr av, fell de 2 følgende maskene av som 
2 vrang sm*, gjenta fra * til * så mange ganger som 
maskeantallet tillater, fell de resten av maskene vrang 
av.

ERMER
Flytt de 50 (58) 65 (69) 77 (81) maskene til erme 
tilbake på en rundpinne eller strømpepinner 5 mm. 

Strikk opp masker til ermehull, slik:
Start midt i ermehullet og strikk opp fra retten 3 (3) 3 
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(3) 4 (4) masker, strikk rett over maskene på ermet, 
strikk opp 3 (3) 4 (4) 5 (5) masker frem til midten av 
ermehullet, sett inn en omgangsmarkør. 

1. omg: Strikk 1 (1) 2 (2) 3 (3) r, h-innt, strikk r til 
3 (3) 3 (3) 4 (4) m før omgangsmarkøren, v-innt, strikk 
rett omgangen ut.

2. omg: Strikk 0 (0) 1 (1) 2 (2) r, h-innt, strikk r til 
2 (2) 2 (2) 3 (3) m før omgangsmarkøren, v-innt, strikk 
rett omgangen ut.

Det er nå 52 (60) 68 (72) 82 (86) masker på ermet.

Strikk rundt i glattstrikk, til ermet måler 9,5 (11) 12,5 
(14) 15,5 (17) cm målt fra ermehullet, eller til ønsket 
ermelengde. 
Merk at kant på ermet måler ca. 3 cm. 

Tips! Lengde på ermet er tiltenkt til å være 1/3 av 
lengden på underarmen målt fra albuen.

Bytt til rundpinne 4 mm.

Kant
Strikk 1 omgang vrang, 1 omgang rett, 1 omgang 
vrang, 2 omgang rett, 1 omgang vrang. 

Neste omg: *Kast på p, v-innt*, gjenta fra * til * 
omgangen ut.
Strikk 1 omgang vrang, 2 omganger rett, 1 omgang 
vrang, 1 omgang rett. 

Fell av i vrang på neste omgang.

Strikk det andre erme på tilsvarende måte.

MONTERING
Fest løse tråder.

Vask genseren ifølge anvisning på banderolene og la 
den tørke liggende på et håndkle.


