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Flammeslukeren er en av de modigste artistene i et sirkus. Flammer er farlig, flammer kan
skremme og flammer kan ødelegge alt, men den modige flammeslukeren har i århundrer
underholdt publikumet sitt med å temme og sluke de store flammene.
STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL
MÅL
Passer til brystvidde: 80-90 (90-98) 98-106
(106-116) 116-122 cm
Overvidde: 96 (104) 113 (122) 129 cm
Hel lengde (målt midt bak): ca. 54 (57) 61 (63) 63 cm
Ermelengde: 44 (44) 46 (46) 46 cm.
STRIKKEFASTHET
22 masker og 33 pinner i ensfarget glattstrikk på pinne
3,5 mm = 10 x 10 cm
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 det ut over bredden, men ikke høyden, kan det
hjelpe å bytte pinnemateriale, f.eks. fra metall til tre
eller omvendt.
Merk: Det kan være nødvendig å bytte pinne når du
strikker med flere farger i forhold til når du strikker
med kun 1 farge. Mål strikkefastheten din flere ganger
igjennom arbeidet så du eventuelt kan justere
pinnestørrelse når du bytter mellom teknikkene.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bunnfarge:
150 (200) 200 (200) 250 g Saga farge 977
(Marzipan) og
125 (150) 150 (175) 175 g Alva farge 101
(Natural White)
Mønsterfarge:
50 g (til alle størrelser) Saga farge 277 (Cayenne) og
25 (25) 50 (50) 50 g Tilia farge 362 (Autumn Leaves)
Hver farge strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt
sammen.
Rundpinne 3 mm, 80 cm
Rundpinne 3,5 mm 40 og 80-100 cm
Strømpepinne 3 og 3,5 mm til ermer
Strømpepinner og kort rundpinner kan utelates hvis du
strikker magic loop på lang rundpinne.
Maskemarkører eller tråd i kontrastfarge
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Teknikk
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.
innt
Strikk 2 masker rett sammen.
SPESIELLE TEKNIKKER
Vendepinner
Ta den 1. masken vrang løst av med garnet foran
masken (mot deg selv). Før garnet over høyre pinne og
ned bak arbeidet (vekk fra deg selv) og trekk i garnet
så det oppstår «en dobbeltmaske». Strikk videre ifølge
anvisningene i oppskriften. Når du skal strikke
dobbeltmasken, strikkes denne som én maske.
Denne teknikken kalles German Short Rows.

Arbeidsgang
Genseren strikkes ovenfra og ned, hver farge strikkes
med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen.
Du starter med vendepinner i nakken, så strikkes resten av bærestykket ifølge diagrammet.
Deretter strikker du raglanøkninger og arbeidet deles
til bol og ermer, og delene strikkes ferdige hver for seg.
Bolen strikkes til ønsket lengde, og felles av med
Italiensk avfelling.
Så strikkes ermene til de har ønsket lengde, og
avsluttes med diagram og ribbkant.
Til sist strikker du opp masker rundt halskanten og
avslutter med en I-cordkant.
DIAGRAM
Se side 4

Italiensk avfelling
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger
omkretsen av vrangborden og fell av med italiensk
avfelling slik:
Tred en stoppenål på garnenden.
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra bak-.
siden og ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på
baksiden.
4. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle
strikkes rett, og ta m av pinnen.
5. Stikk nålen inn på forsiden, fra høyre mot venstre,
i den 2. maskes fremste maskeledd, trekk garnet
igjennom.
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle
strikkes vr, og ta m av pinnen.
Gjenta 2. – 6. pkt. til det er 1 (vrang)maske igjen på
venstre p.
Avslutning:
7. Stikkes nålen inn på forsiden, fra høyre mot venstre,
i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6.
Alle masker er nå sydd av. Fest enden godt.
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Oppskrift
BÆRESTYKKE
Legg opp 102 (108) 114 (120) 120 masker på
pinne 3,5 mm med bunnfargen.
Sett sammen omgangen, og sett inn en markør for
å markere starten på omgangen (midt bak).

v-økn, strikk rett til 1 m før neste markør, 1 h-økn, 1 r,
flytt markøren over til høyre pinne*, gjenta fra * til *
omgangen ut.
Neste omg: Strikk rett omgangen ut.
Strikk disse 2 omgangene i alt 3 (5) 6 (7) 7 ganger,
avslutt med en omgang uten økinger.

Kun størrelse S (M) L (XL)
Strikk 2 omganger rett.
Kun størrelse 2XL
Strikk 2 omganger rett og øk ut 6 masker (bruk h-økn)
jevnt fordelt på den siste av disse omgangene.
Alle størrelser
Strikk vendepinner for å få genseren høyere bak, slik
(les avsnittet under spesielle teknikker):
1. vendepinne (retten): Strikk 7 r, snu.
2. vendepinne (vrangen): 1 vendemaske, strikk
13 vr, snu.
3. vendepinne: 1 vendemaske, strikk rett til og med
vendemasken på forrige pinne, strikk 8 r, snu.
4. vendepinne: 1 vendemaske, strikk vr til og med
vendemasken på forrige pinne, strikk 8 vr, vend.
Gjenta 3. og 4. vendepinne ytterligere 3 (4) 4 (5) 5
ganger, siste vendepinne strikkes fra retten, slik:
Siste vendepinne: 1 vendemaske, strikk rett til
omgangsmarkøren.
Start med mønsterfargen og strikk 53 omganger ifølge
diagram A.
Klipp av mønsterfargen.
Det er nå 272 (288) 304 (320) 336 masker på pinnen.
På neste omgang sett inn markører til raglanmasker,
slik:
Neste omg: Fjern omgangsmarkøren, strikk 45 (49)
52 (56) 59 r (høyre side av bakstykket), sett inn en
markør, strikk 46 (46) 48 (48) 50 m (høyre erme)
sett inn en markør, strikk 90 (98) 104 (112) 118 m
(forstykke) sett inn en markør, strikk 46 (46) 48 (48)
50 m (venstre erme), sett inn omgangsmarkøren, strikk
45 (49) 52 (56) 59 m (venstre side av bakstykket).
Nå strikkes raglanøkninger, slik:
Neste omg (omg med øking): Strikk rett til omgangsmarkøren, flytt markøren over til høyre pinne, *1 r, 1
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BOL
*Strikk rett til neste markør, fjern markøren og sett alle
ermemaskene frem til neste markør over på en maskeholder, legg opp 6 (6) 7 (7) 8 masker (del de 2 trådene
og legg opp som ved vanlig kryssopplegg), sett inn en
sidemarkør, legg opp ytterligere 6 (6) 7 (7) 8 masker,
fjern markøren*, gjenta fra * til * 1 gang.
Det er nå 216 (240) 260 (280) 296 masker på bolen.
Omganger starter nå ved sidemarkøren under venstre
erme.
Strikk glattstrikk til arbeidet måler 24 (26) 28 (30) 30
cm fra ermehullet.

3 av 4

Bytt til rundpinne 3 mm og strikk 5 cm ribb (1 r, 1 vr).

DIAGRAM

Fell av med Italiensk avfelling.

Diagram A - Bærestykke

ERMER
Sett de 52 (56) 60 (62) 64 maskene til ermet tilbake
på pinne 3,5 mm.
Start med bunnfargen fra retten av ermehullet, og
strikk opp 6 (6) 7 (7) 8 masker fra midten av ermehullet og frem til de hvilende maskene, strikk maskene
på pinnen rett og strikk opp 6 (6) 7 (7) 8 masker frem
til midten av ermehullet, sett inn en markør = 64 (68)
74 (76) 80 masker.
Strikk glattstrikk til ermet måler 30 (30) 32 (32) 32
cm fra ermehullet.
Kun størrelse M, L og XL
Neste omg: Strikk rett og fell samtidig inn (4) 2 (4)
masker jevnt fordelt i løpet av omgangen = (64) 72
(72) masker.
Alle størrelser
Strikk 23 omganger ifølge diagram B = 56 (56) 63
(63) 70 masker.
Bytt til pinne 3 mm.
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Kun størrelse L og XL
Neste omg: Strikk ribb (1 r, 1 vr) og fell samtidig inn
1 maske = 62 (62) masker.

22

Alle størrelser
Strikk 5 cm ribb (1 r, 1 vr).
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Fell av med Italiensk avfelling som på bolen.
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HALSKANT
Start midt bak og strikk opp 102 (108) 114 (120) 120
masker langs halsåpningen på pinne 3 mm med
bunnfargen.
Fell deretter av maskene av med I-cord kant, slik:
Legg opp 4 masker på høyre pinne i forlengelse av de
maskene du strikket opp, *flytt de 4 maskene over fra
høyre til venstre pinne, stram garnet godt til, og strikk
3 r, strikk de 2 neste maskene vridd rett sammen*,
gjenta fra * til *, til det er 4 masker igjen på pinnen.
Fell disse rett av.

Diagram B - Erme
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Bunnfarge
Mønsterfarge
Øking (v-økn)
Strikk disse 2 m rett sm
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MONTERING
Sy I-cordkanten sammen med maskesting. Fest alle
ender.
Vask genserne ifølge anvisning på banderolene og la
den tørke liggende flatt på et håndkle.
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