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Designeren har hentet inspirasjon fra Nina Simones versjon av «Feeling Good» til denne 
harmoniske og ytterst komfortable genseren i strukturstrikk. Følelsen av frihet og 
velbefinnende kommer til uttrykk gjennom den romslige formen, og den utsøkte blandingen 
av Peruvian, Saga og Tilia gjør at man får fornemmelsen av chunky, myk luksus.

Feeling GoodDesign: Ditte Lerche

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL

MÅL
Passer til brystvidde: 82-88 (89-97) 98-105
(106-115) 116-125 cm
Overvidde: 106 (110) 120 (130) 140 cm
Lengde: 64 (64) 67 (67) 70 cm
Ermelengde: 43 (41) 41 (39) 39 cm

STRIKKEFASTHET
12,5 m og 15 pinner i mønster på pinne 8 mm 
= 10 x 10 cm. Strikkefastheten er målt etter vask.
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. 
Går dette utover bredden, men ikke høyden, kan det 
hjelpe å bytte pinnemateriale, f.eks. fra metall til tre 
eller omvendt.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
150 (150) 150 (200) 200 g Saga i farge 303 
(Sea Glass) og
400 (450) 500 (550) 600 g Peruvian i farge 333 
(Sea Foam) og
125 (125) 125 (125) 150 g Tilia i farge 281
(Rime Frost) og
125 (125) 125 (125) 150 g Tilia i farge 340 
(Ice Blue)
Hele arbeidet strikkes med  alle 4 trådene holdt 
sammen.

Rundpinne 6 og 8 mm, 80-100 cm.
Strømpepinne 6 og 8 mm
(Strømpepinne utelates hvis du strikker magic loop på 
rundpinne)

Maskemarkører
Maskeholdere eller maskesnor

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

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-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. 

Boble, når det strikkes frem og tilbake
På retten (mønsterets 6. pinne) Strikk [1 r, kast på p, 
1 r] i neste m, snu, strikk de 3 m vr, snu, løft den 1. m
rett løst av, 2 r sm, trekk den løse m over og stram 
garnet litt og strikk videre.
Neste p (vrangen, mønsterets 7. p): Strikk vr til den 
masken «som holder» boblen, 2 vr sm (se spesielle 
teknikker), stikk venstre pinne inn under nakken på 
vrangmasken som sitter under den sammenstrikkede 
masken på høyre pinne, løft denne masken forsiktig 
opp på venstre pinne og strikk den vrang. 

Boble, når det strikkes rundt
På mønsterets 6. omg: Strikk boblen som når det 
strikkes frem og tilbake.
Neste omg (mønsterets 7. omg): Strikk til 1 m før den 
masken boblen henger på, vipp arbeidet litt mot deg 
selv, så du kan se maskene på vrangen, stikk høyre 
pinne ned i «nakken» på masken som sitter like under 
den første masken på venstre pinne, og strikk rett i 
denne, strikk 1. og 2. m på venstre pinne rett sammen.

SPESIELLE TEKNIKKER

2 vr sm (Continental purl)
Hvis masken som holder boblen blir for lang og løs, 
kan det hjelpe å strikke de 2 vrang sammen på følgende 
måte:
Hold garnet foran arbeidet (mot deg selv), stikk høyre 
pinne inn i første maske på venstre pinne, som når 
masken skal strikkes vrang. Med venstre pekefinger 
fører du garnet mot klokka, rundt spissen av høyre 
pinne. Hold gjerne garnet litt stramt, så løkken ikke 
glir av pinnespissen. Mens du fortsatt holder garnet litt 
stramt, skyver du pinnen igjennom masken, fra venstre 

mot høyre, fremdeles med løkken sittende på pinne-
spissen.
Hvis det er nødvendig, kan du stramme garnet litt når 
masken er kommet godt over på høyre pinne.

Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet, slik at den lange garnenden 
(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
Genseren strikkes ovenfra med europeisk skulder-
konstruksjon. 

Først strikkes bærestykke på ryggen, frem og tilbake. 
Deretter strikkes det opp masker langs skulderstyk-
kene på ryggen, og skuldrene strikkes hver for seg, for 
deretter å bli satt sammen midt foran til forstykke. 

Når forstykkets bærestykke er ferdig strikket, settes 
arbeidet sammen, og resten av bolen strikkes rundt. 

Genseren er konstruert med flere masker på forstykket 
enn på bakstykket.

Det strikkes opp masker langs ermehullet, og ermet 
strikkes rundt, ovenfra og ned. 

Til slutt strikkes det opp masker langs halsåpningen og 
vrangborden strikkes, og brettes inn og ned og sys fast 
på vrangen.
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Oppskrift
BÆRESTYKKE 
Bakstykke
Legg opp 24 masker på pinne 8 mm, med alle de
4 trådene holdt sammen, med følgende inndeling.
Legg opp 4 m, sett inn en markør, legg opp 16 m, sett 
inn en markør, legg opp 4 m = 24 m i alt.

Nå fortsettes det i mønster, med 4 glattstrikkede mask-
er i hver side, markørene flyttes fra venstre til høyre 
pinne etter hvert, slik:

1. p (vrangen): 4 vr, strikk r til det gjenstår 4 m, 4 vr.

2. p: 4 r, v-økn, strikk rett til siste m, h-økn, 4 r.

3. p: 4 vr, strikk rett til siste m, 4 vr.

4. p: 4 r, v-økn, strikk rett til siste m, h-økn, 4 r.

5. p: Strikk vrang pinnen ut.

6. p: 4 r, v-økn, *2 r, boble*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 6 m, 2 r, h-økn, 4 r.

7. p: Strikk vrang pinnen ut som beskrevet i avsnittet 
spesielle forkortelser: «boble».

8. p: 4 r, v-økn, strikk rett til siste m, h-økn, 4 r.

9. p: 4 vr, strikk rett til siste m, 4 vr.

10. p: 4 r, v-økn, strikk rett til siste m, h-økn, 4 r.

11. p: 4 vr, strikk rett til siste m, 4 vr.

12. p: 4 r, v-økn, 2 (0) 0 (0) 2 r, strikk ribb (2 vr, 2 r) 
til markør, h-økn, 4 r.

13. p: 4 vr, 1 (0) 0 (0) 1 r, 2 (1) 1 (1) 2 vr, strikk ribb 
(2 r, 2 vr) til det gjenstår 1 (3) 3 (3) 1 m før markør, 
1 (2) 2 (2) 1 r, 0 (1) 1 (1) 0 vr, 4 vr.

14. p: 4 r, v-økn, 1 ( 0) 0 (0) 1 vr, 2 (1) 1 (1) 2 r, 
strikk ribb (2 vr, 2 r) til det gjenstår 1 (3) 3 (3) 1 m før 
markør, 1 (2) 2 (2) 1 vr, 0 (1) 1 (1) 0 r, h-økn, 4 r.

Nå er det strikket en hel mønsterrapport, og det er økt 
med 7 masker i hver side = 30 m imellom markørene.

Fortsett på denne måten, med mønster og økinger på 
hver pinne fra retten, vær samtidig påpasselig med å 
telle deg frem når du går i gang med neste mønster-
rapport, slik at mønsteret ligger rett over hverandre 
oppover, dvs. bobler over bobler, i ribbstykket skal de 
glattstrikkede maskene være over de glattstrikkede 
maskene fra forrige mønsterrapport, osv.

Fortsett slik til det er økt ut i alt 19 (20) 22 (24) 27 
ganger i hver side = 62 (64) 68 (72) 78 m i alt.

Avslutt med den 11. (13.) 3. (7.) 13. mønsterpinnen, 
som er en pinne fra vrangen. 

Snu arbeidet til retten og sett inn et merke i den første 
og den siste masken på pinnen. Disse merkene skal 
sitte fast i maskene.

Økingene til skuldrene er nå ferdig strikket.

Fortsett i mønster og strikk ytterligere 25 (23) 25 (23) 
25 mønsterpinner UTEN å øke. 

Avlutt med den 8. (8.) 14. (10.) 10. mønsterpinnen, 
som er en pinne fra retten.

Klipp av garnet, og la maskene hvile på en maskeholder 
eller maskesnor.
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HØYRE SKULDER
Legg arbeidet foran deg med retten opp, maskene på 
maskeholderen skal være tettest på deg selv. 
Start ved merket og strikk, med pinne 8 mm og alle de 
4 trådene holdt sammen, opp masker langs retten av de 
glattstrikkede maskene, frem til oppleggskanten, slik:
Strikk opp 2 masker, sett inn en markør, strikk opp 20 
(22) 26 (28) 32 masker, sett inn en markør strikk opp 
2 m, siste maske strikkes opp i oppleggskanten = 24 
(26) 30 (32) 36 masker.

1. p (vrangen): 2 vr, strikk rett til det gjenstår 2 m, 
2 vr.

2. p: Strikk rett pinnen ut.

3. p: 2 vr, strikk rett til det gjenstår 2 m, 2 vr.

4. p: Strikk rett pinnen ut.

5. p: Strikk vrang pinnen ut.

6. p: 2 (2) 3 (2) 4 r, *boble, 2 r*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 1 (0) 0 (0) 2 m, 1 (0) 0 (0) 2 r.

7. p: Strikk vrang pinnen ut som beskrevet i avsnittet 
spesielle forkortelser: «boble». 

8. p: Strikk rett pinnen ut.

9. p: 2 vr, strikk rett til det gjenstår 2 m, 2 vr.

10. p: Strikk rett pinnen ut.

11. p: 2 vr, strikk rett til det gjenstår 2 m, 2 vr.

12. p: 2 r, 1 (0) 0 (1) 1 vr, 2 (0) 0 (2) 2 r, *2 vr, 2 r*, 
gjenta fra * til * til det gjenstår 3 (4) 4 (3) 3 m, 1 (2) 2 
(1) 1 vr, 2 r.

13. p: 2 vr, 1 (0) 0 (1) 1 r, 2 (0) 0 (2) 2 vr, *2 r, 2 vr*, 
gjenta fra * til * til det gjenstår 3 (0) 0 (3) 3 m, 1 (0) 0 
(1) 1 r, 2 (0) 0 (2) 2 vr.

14. p: Som 12. p.

Gjenta 1. - 5. pinne ytterligere 1 gang.

Fortsett i mønster fra den 6. mønsterpinnen, men øk 
samtidig ut på hver pinne fra retten, slik:
Neste p (retten): Strikk mønster som anvist til det 
gjenstår 2 masker, h-økn, 2 r. 
De nye maskene strikkes med i mønster etter hvert.

Fortsett i mønster og med å øke i slutten av hver pinne 
fra retten, til det er økt ut i alt 4 (6) 6 (6) 6 ganger = 28 
(32) 36 (38) 42 m. Den siste økingen er på den 12. 
(2.) 2. (2.) 2. mønsterpinnen. 
Strikk den 13. (3.) 3. (3.) 3. mønsterpinnen. 

IKKE klipp av garnet, men la maskene hvile på en 
maskeholder.

VENSTRE SKULDER
Med 4 nye nøster garn strikkes det opp masker langs 
venstre side og det plasseres merker på samme måte 
som på høyre skulder, men det starter ved oppleggs-
kanten og avsluttes ved merket.

Strikk mønster slik:
1. - 5. p: Som på høyre skulder

6. p (retten): 3 (2) 2 (2) 4 r, *boble, 2 r*, gjenta fra * 
til * til det gjenstår 0 (0) 1 (0) 2 m, 0 (0) 1 (2) 2 r.

7. - 14. p: Som på høyre skulder.

Strikk 1. - 5. p ytterligere 1 gang, siste pinne er fra 
vrangen.
Fortsett i mønster fra 6. mønsterpinne, men øk
samtidig ut i starten av hver pinne fra retten, slik:

Neste p (retten): 2 r, v-økn, strikk mønster pinnen ut.

Fortsett i mønster og med å øke i starten av hver pinne 
fra retten, til det er økt ut i alt 4 (6) 6 (6) 6 ganger = 28 
(32) 36 (38) 42 m. Siste øking er på den 12. (2.) 2. 
(2.) 2. mønsterpinnen. 

Strikk den 13. (3.) 3. (3.) 3. mønsterpinnen som er fra 
vrangen. 

Klipp av garnet.

Forstykkene settes sammen
Flytt de hvilende maskene til høyre skulder tilbake på 
pinnen, og strikk ifølge den 14. (4.) 4. (4.) 4. mønster-
pinnen, i slutten av pinnen legg opp 12 (10) 10 (12) 
12 nye masker med teknikken løkkeopplegg, og strikk 
maskene på venstre skulder over på pinnen. 

Forstykkene er nå satt sammen, og det er 68 (74) 82 
(88) 96 masker på pinnen.

Fortsett i mønster fra den 1. (5.) 5. (5.) 5. mønster-
pinnen, på pinnene fra retten starter du mønsteret 
ifølge høyre skulder og avslutter ifølge venstre skulder, 
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omvendt på pinnene fra vrangen.

Fortsett slik til du på forstykket har strikket det samme 
antall pinner fra de oppstrikkede maskene på skuld-
rene, som på bakstykket talt fra 1. mønsterpinne fra 
nakken. 
Avlutt med den 8. (8.) 14. (10.) 10. mønsterpinnen, 
som er en pinne fra retten. 

Ikke snu arbeidet.

BOL
Kun størrelse XS
I forlengelse av maskene på forstykket, sett inn en en 
omgangsmarkør på høyre pinne, legg opp 1 ny m med 
løkkeopplegg, flytt maskene til bakstykket over på 
venstre side av rundpinnen, og strikk disse vrang, legg 
opp 1 ny m, sett inn en sidemarkør og strikk vrang over 
maskene på forstykket = 68 masker på forstykket og 
64 masker på bakstykke = 132 masker i alt.

Fortsett i mønster som beskrevet nedenfor, start med 
den 10. mønsteromgangen og strikk 10. - 14. omgang: 

1. omg: Strikk vrang omgangen ut.
2. omg: Strikk rett til omgangen ut.
3. omg: Strikk vrang omgangen ut.
4. og 5. omg: Strikk rett omgangen ut.
6. omg: *2 r, boble*, gjenta fra * til * omgangen ut.
7. omg: Strikk rett omgangen ut, men strikk ved 
boblene øking og maske sammen som beskrevet i 
avsnittet spesielle forkortelser «boble strikket rundt».
8. omg: Strikk rett omgangen ut.
9. omg: Strikk vrang omgangen ut.
10. omg: Strikk rett omgangen ut.
11. omg: Strikk vrang omgangen ut.
12. - 14. omg: *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * omgangen 
ut.

Gjenta heretter 1. - 14. omg ytterligere 2 ganger, og 
strikk 1. - 3. omg ytterligere 1 gang, på siste omgang 
strikkes det 1 v-økn på midten av hhv. bakstykket og 
forstykket = 69 m på forstykket og 65 m på bakstykket.

Kun størrelse S
Flytt maskene til bakstykket over på venstre side av 
rundpinnen, og strikk disse vrang, sett inn en side-
markør og strikk vrang over maskene på forstykket, sett 
inn en omgangsmarkør = 74 masker på forstykket og 
64 masker på bakstykket = 138 masker i alt.

Neste omg: Strikk rett til 1 m før sidemarkøren, v-økn, 
strikk rett til 1 m før omgangsmarkøren, v-økn 
= 140 m.

Fortsett i mønster som beskrevet nedenfor, start med 
den 11. mønsteromgangen og strikk 11. - 14. omgang, 
vær oppmerksom på at maskeantallet reguleres 2 gang-
er underveis i mønsterrapporten.

1. omg: Strikk vrang omgangen ut.
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2. omg: Strikk 1 r, 2 r sm, strikk rett til sidemarkøren, 
1 r, 2 r sm, strikk rett omgangen ut = 138 m.
3. omg: Strikk vrang omgangen ut.
4. og 5. omg: Strikk rett omgangen ut.
6. omg: *2 r, boble*, gjenta fra * til * omgangen ut.
7. omg: Strikk rett omgangen ut, men strikk ved 
boblene øking og maske sammen som beskrevet i 
avsnittet spesielle forkortelser «boble strikket rundt», 
ved sidemarkørene strikkes det slik: 
Strikk til 1 m før markøren, flytt masken til høyre pinne 
uten å strikke den, fjern markøren, sett masken tilbake 
på venstre pinne, vipp arbeidet litt mot deg selv, så du 
kan se maskene på vrangen, stikk høyre pinne ned i 
«nakken» på masken som sitter rett under den første 
masken på venstre pinne, og strikk rett i denne m, sett 
inn markøren igjen, og strikk 1. og 2. m på venstre 
pinne rett sammen.
8. omg: Strikk rett omgangen ut.
9. omg: Strikk vrang omgangen ut.
10. omg: Strikk 1 r, v-økn, strikk rett til sidemarkøren, 
1 r, v-økn, strikk r omgangen ut = 140 m.
11. omg: Strikk vrang omgangen ut.
12. - 14. omg: *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * omgangen 
ut.

Gjenta heretter 1. - 14. omg ytterligere 2 ganger, og 
strikk 1. - 3. omg ytterligere 1 gang, på siste omgang 
strikkes det 1 v-økn på midten av hhv. bakstykket og 
forstykket = 75 m på forstykket og 65 m på bakstykket.

Kun størrelse M
Flytt maskene på baktykket over på venstre side av 
rundpinnen og strikk disse vrang, sett inn en side-
markør, og strikk vrang over maskene på forstykket, 
sett inn en omgangsmarkør = 82 masker på forstykket 
og 68 masker på ryggen = 150 masker i alt.

Strikk 1 omg rett.

Fortsett i mønster som beskrevet nedenfor, start med 
den 3. mønsteromgangen og strikk 3. - 14. omgang, 
vær oppmerksom på at maskeantallet reguleres 2 gang-
er underveis i mønsterrapporten.
1. omg: Strikk vrang omgangen ut.
2. omg: Strikk rett til 1 m før sidemarkøren, v-økn, 
strikk rett til 1 m før omgangsmarkøren, v-økn, 1 r 
= 150 m.
3. omg: Strikk vrang omgangen ut.
4. og 5. omg: Strikk rett omgangen ut.
6. omg: *2 r, boble*, gjenta fra * til * omgangen ut.

7. omg: Strikk rett omgangen ut, men strikk ved 
boblene øking og maske sammen som beskrevet i 
avsnittet spesielle forkortelser «boble strikket rundt».
8. omg: Strikk rett omgangen ut.
9. omg: Strikk vrang omgangen ut.
10. omg: Strikk rett til 3 m før sidemarkøren, 2 r sm, 
strikk rett til 3 m før omgangsmarkøren, 2 r sm, 1 r 
= 148 m.
11. omg: Strikk vrang omgangen ut.
12. - 14. omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * til siste 
m, 1 r.

Gjenta heretter 1. - 14. omg ytterligere 1 ganger, 
og strikk 1. - 11. omg ytterligere 1 gang = 81 m på 
forstykket og 67 m på bakstykket.

Kun størrelse (L) og XL
Legg opp 1 ny m med løkkeopplegg, i forlengelse av 
maskene på forstykket, flytt maskene på bakstykket 
over på venstre side av rundpinnen og strikk disse 
vrang, legg opp 1 ny m, sett inn en sidemarkør og 
strikk vrang over maskene på forstykket, sett inn en 
omgangsmarkør = (88) 96 masker på forstykket og 
(74) 80 masker på bakstykket = (162) 176 masker 
i alt.
Fortsett i mønster som beskrevet nedenfor, vær 
oppmerksom på at maskeantallet reguleres 2 ganger 
underveis i mønsterrapporten. 
Start med den 12. mønsteromgangen, og strikk 12. - 
14. omgang. 

1. omg: Strikk vrang omgangen ut.
2. omg: Strikk rett til 3 m før sidemarkøren, 2 r sm, 
1 r, strikk rett til 3 m før omgangsmarkøren, 2 r sm, 1 r 
= (160) 174 m.
3. omg: Strikk vrang omgangen ut.
4. og 5. omg: Strikk rett omgangen ut.
6. omg: *2 r, boble*, gjenta fra * til * omgangen ut.
7. omg: Strikk rett omgangen ut, men strikk ved 
boblene øking og maske sammen som beskrevet i 
avsnittet spesielle forkortelser «boble strikket rundt».
8. omg: Strikk rett omgangen ut.
9. omg: Strikk vrang omgangen ut.
10. omg: Strikk rett til 1 m før sidemarkøren, v-økn, 
strikk rett til 1 m før omgangsmarkøren, v-økn, 1 r 
= (162) 176 m.
11. omg: Strikk vrang omgangen ut.
12. - 14. omg: *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * omgangen 
ut.
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Gjenta heretter 1. - 14. omg ytterligere 1 ganger, og 
strikk 1. - 11. omg ytterligere 1 gang, på siste omgang 
strikkes det 1 v-økn på midten av hhv. bakstykket og 
forstykket = (89) 97 m på forstykket og (75) 81 m på 
bakstykket.

Alle størrelser
Strikk 1 omg rett.

VRANGBORD BAKSTYKKE
Bytt til rundpinne 6 mm

Vrangborden strikkes frem og tilbake, bakstykke og 
forstykke strikkes hver for seg, slik:
1. p (retten): Ta 1. m r løst av, 4 r, strikk ribb (1 vr, 1 
r) til 6 m før sidemarkøren, 1 vr, 4 r, 1 vr. Snu arbeidet 
og la de resterende maskene hvile.

2. p: Ta 1. m r løst av, 4 vr, strikk ribb (1 r, 1 vr) til det 
gjenstår 6 m, 1 r, 5 vr.

Gjenta disse 2 pinnene, til vrangborden måler 8 cm, 
avslutt med en pinne fra vrangen.

Neste p (retten): Fell av de første 4 m rett av, *kast 
på pinnen, 1 vr, stikk venstre pinne inn i kastet og den 
andre masken på høyre pinne samtidig og trekk dem 
begge over den første m, 1 r, trekk 2. m på høyre p over 
første m*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 4 m, fell 
disse rett av.

VRANGBORD FORSTYKKE
Start med garnet fra retten av de hvilende maskene og 
strikk vrangbord på samme måte som på bakstykket.

HALSKANT
Start ved venstre skulder på bakstykket, strikk opp, 
med rundpinne 6 mm og alle 4 tråder, 66 (70) 70 (70) 
70 m fra retten av halsåpningen.

Strikk 16 omganger ribb (1 r, 1 vr).

Fell løst av som maskene viser.

Brett vrangborden inn og ned mot vrangen, og sy kant-
en fast til vrangen med løse kastesting.

ERMER
Start i bunnen av ermehullet og strikk opp, med 
rundpinne 8 mm, 62 (62) 66 (66) 66 m langs retten av 
ermehullet, sett inn en omgangsmarkør og sett sammen 
omgangen.

Strikk heretter mønster og fellinger som beskrevet 
nedenfor, vær oppmerksom på at mønsteret ikke passer 
helt under ermet underveis i fellingene.

1. omg: Strikk vrang omgangen ut.

2. omg: 2 r sm, strikk rett omgangen ut.

3. omg: Strikk vrang omgangen ut.

4. og 5. omg: Strikk rett omgangen ut.

6. omg: *2 r, boble*, gjenta fra * til * omgangen ut.

7. omg: Strikk rett omgangen ut, men strikk ved 
boblene øking og maske sammen som beskrevet i 
avsnittet spesielle forkortelser «boble strikket rundt».

8. omg: Strikk rett til det gjenstår 2 m, 1 r løst av, 1 r, 
trekk den løse m over.

9. omg: Strikk vrang omgangen ut.
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10. omg: Strikk rett omgangen ut.

11. omg: Strikk vrang omgangen ut.

12. - 14. omg: Strikk *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * 
omgangen ut.

Merk: Tilpass deretter mønsteret, så bobler og 2 r, 2 vr 
ribben ligger rett over hverandre, som på bolen.

Kun størrelse XS
Gjenta 1. - 14. omgang ytterligere 3 ganger, men 
UTEN fellinger = 60 m.

Kun størrelse S
Gjenta 1. - 14. omgang ytterligere 2 ganger, men 
UTEN fellinger = 60 m.
Gjenta 1. - 11. omgang ytterligere 1 gang, men UTEN 
fellinger. 

Kun størrelse M
Gjenta 1. - 14. omgang ytterligere 2 ganger 
= 60 masker.
Gjenta 1. - 11. omgang ytterligere 1 gang, men UTEN 
fellinger.

Kun størrelse L og XL
Gjenta 1. - 14. omgang ytterligere 2 ganger 
= 60 masker.
Gjenta 1. - 3. omgang ytterligere 1 gang, men UTEN 
fellinger.

Alle størrelser
Strikk 1 omg rett.

VRANGBORD
Neste omg (omgang med felling): *2 r løst av, som 
om de skulle strikkes r sammen, 1 r, trekk de løse m 
over, 2 vr sm*, gjenta fra * til * omgangen ut = 24 m.

Bytt til pinne 6 mm.

Strikk 24 omganger ribb (1 r, 1 vr).

Neste omg: Fell løst av som maskene viser.

MONTERING
Fest alle trådene. 

Vask genseren ifølge anvisning på banderolen, la den 
ligge å tørke flatt på et håndkle.


