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Johnny Mercer skrev «Skylark» i 1941 da han lengtet etter Judy Garland, som han hadde en 
meget kort affære med. Letthet, forførelse og skjønnhet har vært nøkkelordene som inspirerte 
designeren til å skape denne elegante og stilrene genseren, akkurat slik som Mercer ble inspir-
ert av Garlands forførende og ikoniske personlighet.

SkylarkDesign: Ditte Lerche

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 88-94 (95-102) 103-112 
(113-120) 121-130 (131-142) cm
Overvidde: 114 (122) 130 (137) 145 (152) cm
Hel lengde: 58 (59) 61 (61) 61 (63) cm
Ermelengde: 37 (37) 38 (36) 35 (34) cm

STRIKKEFASTHET
21 m og 25 p i mønster på pinne 5 = 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
Farge A: 
175 (175) 200 (200) 225 (225) g Tilia frg. 321 
(Sakura)

Farge B: 
50 (50) 50 (50) 75 (75) g Tilia frg. 362 
(Autumn Leaves)

Hver farge strikkes med 2 tråder Tilia.

Rundpinne 4,5 og 5 mm, 40, 60 og 80 cm.
Strømpepinne 4,5 og 5 mm.
Korte rundpinner og strømpepinner kan utlades hvis 
du strikker med magic loop på lang rundpinne.

Maskemarkører
Maskeholdere eller maskesnore

 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

dr
Vridd

v-økn-r 
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.

v-økn-vr
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 vrang.

h-økn-vr 
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. 

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

Arbeidsgang
Genseren strikkes ovenfra og ned. 

De økes ut til skuldre på hver omgang, til den ønskede 
skulderbredden er nådd. 

Heretter hviler skuldermaskene, arbeidet deles, og for- 
og bakstykke som strikkes hver for seg ned til bunnen 
av ermehullet hvor delene igjen settes sammen og 
bolen strikkes rundt.

Det strikkes opp masker i ermehullene, og ermene 
strikkes ovenfra og ned til ønsket lengde.
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Oppskrift
Mønster på forstykke og bakstykke:
Størrelse XS, M og XL: *4 vr, 4 dr r*, gjenta fra * til*.
Størrelse S, L og 2XL: *4 dr r, 4 vr*, gjenta fra * til *.

Mønster på skuldre:
Alle størrelser: *4 dr r, 2 vr*, gjenta fra * til *.

BÆRESTYKKE
Legg opp 56 masker litt løst på rundpinne 5 mm og 
2 tråder i frg. A, sett inn en omgangsmarkør og sett 
sammen omgangen.

Kun størrelse S, L og 2XL
Neste omg: 4 dr r, 4 vr, 4 dr r (bakstykke), sett inn en 
markør, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r (høyre skulder), 
sett inn en markør, 4 dr r, 4 vr, 4 dr r (forstykke), sett 
inn en markør, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r (venstre 
skulder).

Kun størrelse XS, M og XL
Neste omg: 4 vr, 4 dr r, 4 vr (bakstykke), sett inn en 
markør, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r (høyre skulder), 
sett inn en markør, 4 vr, 4 dr r, 4 vr (forstykke), sett 
inn en markør, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r (venstre 
skulder).

Alle størrelser
Nå starter økingene på begge sider av skuldermaskene, 
slik:
Størrelse XS, M og XL: Start med den 1. omgang.
Størrelse S, L og 2 XL: Start med den 5. omgang.

1. omg: *Flytt markøren til høyre pinne, v-økn-r, 
strikk bakstykke/forstykke mønster til markøren, 
h-økn-vr, flytt markør, strikk skulderens mønster til 
markøren*, gjenta fra * til * omgangen ut. 
Det er nå økt med 4 masker.

2.-4. omg: Gjenta 1. omgang, de nye masker strikkes 
vridd rett.

5. omg: *Flytt markøren til høyre pinne, v-økn-vr, 
strikk bakstykke/forstykke mønster til markøren, 
h-økn-vr, flytt markør, strikk skulderens mønster til 
markøren*, gjenta fra * til * omgangen ut.

6. -8. omg: Gjenta 5. omg, de nye maskene strikkes vr.

Gjenta disse 8 omgangene, til det er 118 (126) 134 
(142) 150 (158) masker på hhv. forstykke og 
bakstykke. 

Nå deles arbeidet og det strikkes videre frem og tilbake 
slik:

Strikk mønster over de 118 (126) 134 (142) 150 
(158) m på bakstykke, fjern markøren og snu.

La de resterende maskene til begge skuldrene og 
forstykke hvile på en maskesnor.

BAKSTYKKE
Neste p (vrangen): 1 r, *4 dr vr, 4 r*, gjenta fra 
* til *, til det gjenstår 5 m, 4 dr vr, 1 r.
Fjern markøren og snu arbeidet.

Neste p: 1 r, *4 dr r, 4 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 5 m, 4 dr r, 1 r.

Gjenta disse 2 pinnene, til stykket måler 16 (16) 18 
(18) 18 (20) cm fra delingen, avslutt med en pinne fra 
retten.
Klipp av garnet og la maskene på bakstykket hvile på en 
maskesnor.
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FORSTYKKE
Flytt de hvilende maskene fra maskeholderen tilbake 
på pinnen. De 16 skuldermaskene i hver side, flyttes 
tilbake til hver sin maskeholder og markørene fjernes.

Start med garnet fra retten av de 118 (126) 134 (142) 
150 (158) maskene på forstykket, og strikk slik:
1. p (retten): 1 r, *4 dr r, 4 vr*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 5 m, 4 dr r, 1 r.

Neste p: 1 r, *4 dr vr, 4 r*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 5 m, 4 dr vr, 1 r.

Gjenta disse 2 pinnene, til arbeidet måler 16 (16) 18 
(18) 18 (20) cm fra delingen, avslutt med en pinne fra 
retten, IKKE snu arbeidet.

BOL
Del trådene og legg opp i forlengelse av maskene på 
forstykket, 1 maske med kryssopplegg, sett inn en 
omgangsmarkør og legg opp ytterligere 1 maske, strikk 
maskene på bakstykket slik: 1 vr, *4 dr r, 4 vr*, gjenta 
fra * til *, til det gjenstår 5 masker, 4 dr r, 1 vr, legg 
opp 2 masker, og strikk maskene på forstykket som 
maskene på bakstykket = 240 (256) 272 (288) 304 
(320) masker i alt.

Fortsett rundt i mønster til arbeidet måler 47 (48) 50 
(50) 50 (52) cm fra det øverste punktet på skulderen. 
Klipp av farge A.

Kant
Bytt til rundpinne 4,5 mm og farge B.

Neste omgang (omgang med felling): 2 r sm, *4 dr r, 
2 r sm, 2 r sm*, gjenta fra * til * til det gjenstår 6 mask-
er, 4 dr r, 2 r sm = 180 (192) 204 (216) 228 (240) m.

Neste omgang: 1 vr, *4 dr r, 2 vr*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 5 m, 4 dr r, 1 vr.

Gjenta denne omgang til kanten måler 11 cm.
Fell løst av som maskene viser.

ERMER
Start i bunnen av ermehullet og strikk opp, med farge 
A og pinne 5 mm, 2 m i venstre side av bunnen av 
ermehullet, strikk opp ytterligere 32 (32) 36 (36) 36 
(40) m langs retten av ermehullet, frem til de hvilende 
skuldermaskene, sett inn en markør, strikk mønster 
over skuldermaskene, sett inn en markør, og strikk 
opp 32 (32) 36 (36) 36 (40) m langs den andre side 
av ermehullet, og opp 2 m i høyre side av bunnen av 
ermehullet, sett inn en omgangsmarkør og sett sammen 

omgangen = 84 (84) 92 (92) 92 (100) m.

Kun størrelse XS, S og 2XL
Neste omg: 2 vr, *4 dr r, 4 vr*, gjenta fra * til * til 
markøren, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, **4 vr, 4 dr 
r**, gjenta fra ** til **, avslutt med 2 vr.

Gjenta denne omgangen til ermet måler 26 (26) 27 
(25) 24 (23) cm fra ermehullet. Klipp av garnet.

Bytt til rundpinne 4,5 mm og farge B.

Neste omgang (omgang med felling): 2 r sm, *4 dr 
r, 2 r sm, 2 r sm*, gjenta fra * til * til markøren, 4 dr r, 
2 r, 4 dr r, 2 r, 4 dr r, **2 r sm, 2 r sm, 4 dr r**, gjenta 
fra ** til **, avslutt med 2 r sm = 66 (66) - (-) (78) m.

Neste omgang: 1 vr, *4 dr r, 2 vr*, gjenta fra * til *, 
til det gjenstår 5 masker, 4 dr r, 1 vr.

Kun størrelse M, L og XL
Neste omg: 2 dr r, 4 vr *4 dr r, 4 vr*, gjenta fra * til * 
til markøren, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, 2 vr, 4 dr r, **4 vr, 
4 dr r**, gjenta fra ** til **, til det gjenstår 6 masker, 
4 vr, 2 dr r.

Gjenta denne omgangen til ermet måler 26 (26) 27 
(25) 24 (23) cm fra ermehullet. Klipp av garnet.

Bytt til rundpinne 4,5 mm og farge B.

Neste omgang (omgang med felling): 2 dr r, 
*2 r sm, 2 r sm, 4 dr r*, gjenta fra * til * til 4 masker 
før markøren, 2 r sm, 2 r sm, 4 dr r, 2 r, 4 dr r, 2 r, 4 dr 
r, **2 r sm, 2 r sm, 4 dr r**, gjenta fra ** til **, til det 
gjenstår 6 masker, 2 r sm, 2 r sm, 2 dr r = - (-) 72 (72) 
72 (-) m.

Neste omgang: 2 dr r, *2 vr, 4 dr r*, gjenta fra * til *, 
til det gjenstår 2 masker, 2 vr, 2 dr r.
 

Alle størrelser
Gjenta den siste omgangen til kanten måler 11 cm.
Fell løst av som maskene viser.

Strikk det andre erme på tilsvarende måte.

MONTERING
Fest løse tråder.
Vask genseren ifølge anvisning på banderolen, og la 
den tørke liggende flatt på et håndkle.


