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Pitre er en frisk sommertopp, som spiller på sirkustema i kolleksjonen og designerens 
kjærlighet til farger og utradisjonelle strikketeknikker. De korte ermene gjør at toppen både 
kan fungere som en T-skjorte i vår- og sommermånedene, og som en vest over en tynn bluse 
eller skjorte i de litt kjøligere månedene.

PitreDesign: June Thomsen // Yarnloversnet
Norsk oversettelse: Merete Norheim

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
MÅL
Genseren er designet med 0-7 cm bevegelsesvidde for 
å skape et relativt tettsittende uttrykk. Du kan velge 
å strikke genseren mer løstsittende ved å gå opp en 
størrelse ift. din normale størrelse.
Passer til brystvidde: 78-88 (89-96) 97-104 (105-
112) 113-122 (123-132) 133-142 cm.
Overvidde: 88 (96) 104 (112) 122 (132) 142 cm
Ermehull: 16,5 (18) 19 (20,5) 21,5 (23,5) 24 cm.
Hel lengde: 54,5 (56,5) 58 (60) 62 (63,5) 63,5 cm.
176 (192) 208 (224) 244 (264) 284

STRIKKEFASTHET
19,5 m og 28 p i mønster på p 5 mm= 10 x 10 cm.
22 m og 36 p i ribbestrikk på p 4 mm = 10 x 10 cm. 
Pinnestørrelsen 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
Farge A: 75 (75) 100 (125) 150 (150) 175 g Alva 
i frg. 370 (Flamingo)
Farge B: 75 (100) 100 (125) 125 (150) 175 g Tilia 
i frg. 341 (Winter Peach).
Farge C: 25 (25) 25 (50) 50 (50) 75 g Tilia 
i frg. 335 (Peach Blossom).
Farge D: 25 (25) 25 (50) 50 (50) 75 g Tilia
i frg. 322 (Begonia Pink).
Bolen strikkes med farge A og B.
De korte ermene strikkes i Tilia i farge B, C og D holdt 
sammen.
Rundpinne 3,5 og 4 mm, 40 cm
Rundpinne 4 og 4,5 mm, 60-80 cm
Rundpinne 5 mm, 40-60 cm
Strømpepinne 4 og 4,5 mm 

Maskemarkører
Maskeholdere 
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

økn (økning) 
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.

dr
Vridd

SPESIELLE TEKNIKKER

Vendemasker
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 blir «en dobbelmaske». Strikk videre.  
Når du skal strikke vendemasken, stikkes høyre pinne 
igjennom begge beina på den doble maske (rett eller 
vrang, som maskene viser). 
Vendepinner strikket på denne måten kalles German 
Short Rows.

Løkkestrikk
*Plasser venstre pekefinger og langfinger ved siden av 
hverandre helt tett på venstre pinne, før garnet over og 
rundt begge fingrene 2 ganger, så det er 3 tråder 
inklusive den tråden du strikker med. Strikk rett i den 
første maske på venstre pinne og trekk de 3 trådene 
igjennom masken (det er nå en tredobbelt maske på 
høyre pinne). Lirk forsiktig pekefingeren ut av løkken, 
så du fremdeles har garnet du strikker med over denne 
fingeren. Før venstre pinne fra venstre mot højre inn i 
den nye tredobbelte masken, få tak i garnet, og strikk 
masken vridd rett. Stram til garnet, og trekk løkkene 
litt ut, så den nye masken strammes og blir mer 
holdbar, strikk 1 r og trekk langfingeren ut av løkken*.

 

Arbeidsgang
Pitre strikkes rundt nedenfra og opp, til der hvor 
arbeidet deles midt for til V-hals. 

Deretter deles arbeidet også til bak- og forstykker. 

Etter delingen strikkes først høyre forstykke, så 
bakstykket og til sist venstre forstykke. 

Skuldrene strikkes sammen, og til sist strikker du opp 
masker til halskant og ermekanter. 

Alle kantene avsluttes med italiensk avfelling.
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OPPSKRIFT
BOL
Legg opp 167 (183) 199 (213) 233 (251) 271 m på 
pinne 5 mm og farge A og B holdt sammen. 
Sett sammen omgangen, og flytt den siste masken som 
ble lagt opp over på venstre pinne.

Bytt til rundpinne 4 mm. 
OBS: Hvis du ønsker en fastere vrangbord, gå evt. ned 
en pinnestørrelse. Hvis du ønsker en løsere vrangbord, 
kan du gå opp en eller to pinnestørrelser.

1. omg (retten): Strikk 2 r sm, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta 
fra * til * omg ut.

Sett inn en omgangsmarkør.

2. omg: *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til * omg ut.

Gjenta 2. omg til vrangborden måler 5,5 (5,5) 5,5 
(5,5) 6 (6) 6 cm.

Bytt til rundpinne 5 mm.

Neste omg: Strikk 5 (3) 1 (4) 2 (4) 11 r, *økn, 18 
(20) 22 (19) 21 (19) 20 r* omg ut og sett samtidig 
inn en sidemarkør etter 88 (96) 104 (112) 122 (132) 
142 m. Det er nå 176 (192) 208 (224) 244 (264) 
284 masker på pinnen.

Nå strikkes mønster, slik:
1. omg: *Ta 1 vr løst av med garnet bak arbeitet, 1 r, 
kast på p, trekk den løse m over den foregående m og 
kastet, 2 r*, gjenta fra * til * omg ut.

2. omg: Strikk rett omg ut.

Gjenta 1. og 2. omg til arbeidet måler 32 (34) 34 (36) 
38 (38) 38 cm, avslutt med 1. omg. 

Klipp av garnet.

Nå deles arbeidet til V-halsen. 

Tips: Sett inn en markør i den siste omgangen du 
strikket, da resten av målene i oppskriften angis med 
antall strikkede pinner.

 

V-HALS
Venstre forstykke
Flytt de første 44 (48) 52 (56) 61 (66) 71 m fra 
venstre pinne over på høyre pinne, uten å strikke dem. 
Snu arb, og start med garnet fra vrangen og strikk 
følgende:
1. p (vrangen): Strikk 2 vr sm, strikk vr til det gjenstår 
2 m, 2 vr sm.

2. p (retten): 1 r, følg mønster som hittil, pinnen ut. 

3. p: Strikk vr pinnen ut.

4. p: 1 r, følg mønster som hittil, pinnen ut.

Gjenta 1.- 4. pinne til du har strikket i alt 18 (14) 10 
(10) 8 (6) 4 p, siste pinne er fra retten. 

På neste pinne deles arbeidet igjen, samtidig som du 
feller av masker til ermehull. 

Forstykker og bakstykke strikkes heretter ferdige hver 
for seg. 

Kun størrelse XS, S, M, L og 2XL
Neste p (vrangen): *Strikk vr til 3 (3) 3 (3) - (4) - m 
før sidemarkøren, flytt de sist strikkede m over på en 
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maskeholder, fell av de neste 6 (6) 6 (6) 8 (8) 8 m vr og 
fjern sidemarkøren underveis*, gjenta fra * til *, strikk 
vr pinnen ut.

Kun størrelse XL og 3XL
Neste p (vrangen): Strikk 2 vr sm, *strikk vr til - (-) - 
(-) 4 (-) 4 m før sidemarkøren, flytt de sist strikkede m 
over på en maskeholder, fell av de neste 6 (6) 6 (6) 8 
(8) 8 m vr og fjern sidemarkøren underveis*, gjenta fra 
* til *, strikk vr til det gjenstår 2 m, 2 vr sm.

Alle størrelser
Du har nå maskene fordelt slik:
Venstre forstykke: 37 (42) 47 (51) 55 (61) 66 masker.
Bakstykke: 82 (90) 98 (106) 114 (124) 134 masker.
Høyre forstykke: 37 (42) 47 (51) 55 (61) 66 masker. 

Høyre forstykke
Fortsett å felle til V-hals på hver 4. pinne som hittil, 
og fell SAMTIDIG av til ermehull på hver pinne fra 
vrangen, slik:
Fell av 4 m 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 gang, 3 m 1 (1) 1 (2) 2 
(3) 3 ganger, 2 m 2 (3) 3 (3) 2 (2) 2 ganger, og 1 m 3 
(3) 4 (3) 2 (2) 2 ganger.

Det er i alt felt av 13 (15) 16 (18) 20 (23) 25 masker 
til ermehull. 

Fortsett i mønster frem og tilbake, fremdeles med 
felling til V-hals på hver 4. pinne, til du har strikket i 
alt 64 (64) 64 (68) 68 (72) 72 pinner fra delingen til 
V-halsen = 15 (17) 20 (21) 24 (25) 28 masker, siste 
pinne er fra retten. 

Klipp av garnet med en lengde lang nok til å strikke 
sammen skuldermaskene senere. 

La m hvile på en maskeholder. 

Ermehullet måler ca. 16,5 (18) 19 (20,5) 21,5 (23,5) 
24 cm.

BAKSTYKKE
Start med farge A og B fra retten av maskene på 
bakstykke, følg mønsteret, og fell samtidig av til 
ermehull i hver side av bakstykke, 4 m 0 (0) 0 (0) 2 (2) 
2 ganger, 3 m 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 ganger, 2 m 2 (3) 3 
(3) 2 (2) 3 ganger og 1 m 3 (3) 4 (3) 2 (2) 2 ganger 
= 62 (66) 72 (76) 82 (86) 92 masker.

Fortsett deretter videre opp i mønster til du har strikket 
64 (64) 64 (68) 68 (72) 72 pinner, siste pinne er fra 
retten. 

Klipp av garnet med en lengde lang nok til å strikke 
sammen skuldermaskene senere. 

La maskene hvile på en maskeholder.

Venstre forstykke
Start med farge A og B holdt sammen fra retten av de 
hvilende maskene på venstre forstykke, følg mønsteret, 
og fell samtidig av til ermehull som på høyre forstykke, 
bare at nå felles maskene av i starten av hver pinne fra 
retten. SAMTIDIG fortsetter felling til V-hals på hver 
4. pinne fra vrangen, til du har strikket 64 (64) 64 (68) 
68 (72) 72 pinner, siste pinne er fra retten. 

Klipp av garnet. 

Strikk skuldrene sammen slik
Venstre side
Plasser maskene på venstre forstykke og maskene på 
bakstykket på hver sin pinne, rette mot rette. Hold de 
to pinnene parallelt sammen i venstre hånd. Bruk en 
av garnendene til å strikke de to stykkene sammen på 
følgende måte, sammenstrikkingen starter ved erme-
hullet:
*Stikk høyre pinne inn i første maske på forstykket
 og første maske på bakstykket og strikk dem rett 
sammen*, gjenta fra * til * 1 gang til, trekk den først 
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strikkede masken på høyre pinne over den andre 
masken som ved vanlig avfelling**, gjenta fra 
* til **, til alle maskene er felt av. 

Høyre side
Strikk skulderen sammen som på venstre skulder. 
La de resterende maskene på bakstykke bli på pinnen. 

HALSKANT
Strikk opp masker langs retten av halsåpningen med 
pinne 3,5 og farge A og B holdt sammen, slik:

Start ved venstre skuldersøm og strikk opp 35 (33) 30 
(33) 30 (33) 30 m langs venstre side av V-halsen, til 
bunnen av V’en, 1 økn i lenken mellom de to maskene 
hvor du delte arbeidet, marker denne midterste masken 
med en tråd eller maskemarkør. Strikk opp 35 (33) 30 
(33) 30 (33) 30 masker langs høyre side av V-halsen 
opp til skuldersømmen = 133 (133) 133 (143) 143 
(153) 153 m (inkl. de hvilende maskene).

Sett inn en markør for å markere starten på omgangen.

Neste p (retten): Strikk ribb (1 r, 1 vr) over de 
hvilende m, samt maskene ned langs venstre side, til 
1 m før den markerte midterste masken, ta de neste 
2 m rett løst av, som om de skulle strikkes rett sammen, 
1 r, trekk de 2 løse m over den strikkede m, strikk ribb 
(1 vr, 1 r) omgangen ut.

Gjenta denne omgang til det er strikket 1,5 cm vrang-
bord. Avslutt med en pinne med vrangmasker på begge 
sider av den midterste masken. 

Fell av halskanten med italiensk avfelling:
Tred garnenden på en stoppenål, med en tråd som er 
ca. 3 ganger lengden på det stykke du skal felle av. 
1. Stikk nålen inn i den 1. masken på venstre pinne, 
som om den skulle strikkes vrang, trekk garnet igjen-
nom. 
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. masken fra 
baksiden og ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom den 2. masken, fra forsiden og 
ut på baksiden.
4. Stikk nålen inn i den 1. masken, som om den skulle 
strikkes rett og ta masken av pinnen. 
5. Stikk nålen inn på forsiden, fra høyre mot venstre, i 
den 2. maskes forreste maskeledd, trekk garnet igjen-
nom. 
6. Stikk nålen inn i den 1. masken, som om den skulle 
strikkes vrang, og ta masken av pinnen.
Gjenta pkt. 2. - 6. til alle masker er sydd av. 

Fest enden godt.

ERMER
Strikk opp masker langs retten av ermehullet med 
pinne 4,5 og 1 tråd Tilia i hver av fargene B, C og D 
holdt sammen, slik:
Start midt i ermehullet og strikk opp 32 (34) 37 (40) 
43 (46) 48 masker opp til skuldersømmen, strikk opp 
1 maske i skuldersømmen, og strikk opp 32 (34) 37 
(40) 43 (46) 48 masker langs den andre siden av 
ermehullet = 65 (69) 75 (81) 87 (93) 97 masker. 
Sett inn en markør for å markere starten på omgangen, 
og sett sammen omgangen. 

Nå strikkes løkkemønster og vendepinner frem og 
tilbake på pinnen, slik:

1. vendep (retten): Strikk rett til 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 m 
før markøren, snu.

2. vendep (vrangen): 1 vendemaske (se spesielle 
teknikker), 1 r, strikk løkkemønster (se spesielle 
teknikker) fra * til *, til 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 m før 
markøren, snu. 

3. vendep: 1 vendemaske, strikk vrang til 3 m før 
vendemasken på forrige pinne, snu.

4. vendep: 1 vendemaske, 1 r, strikk løkkemønster 
til 3 m før vendemasken på forrige pinne, snu.

Gjenta 3. og 4. p til det ikke er plass til flere vende-
masker med 3 m imellom, avslutt med en vendepinne 
fra retten. 

Siste vendepinne: 1 vendemaske, strikk løkkemønster 
til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før markøren, 5 (5) 5 (6) 6 (7) 
7 vr. Vendemaskene som ligger dobbelt strikkes rett 
som om det var én maske (se spesielle teknikker).

Heretter strikkes resten av ermet rundt i omganger, fra 
vrangen, slik: 
1. omg: Strikk 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr, strikk rett, og 
strikk vendemaskene som på siste vendepinne til 5 (5) 
5 (6) 6 (7) 7 m før markøren, 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr. 

2. omg: Strikk 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr, følg løkkemøn-
steret til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før markøren, 5 (5) 5 (6) 
6 (7) 7 vr.

3. omg (omgang med felling): Strikk 5 (5) 5 (6) 6 (7) 
7 vr, *9 (9) 11 (12) 13 (13) 14 r, 2 r sm*, gjenta fra 
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* til *, til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før markøren, strikk vr 
omg ut = 60 (64) 70 (76) 82 (88) 92 m.

4. omg: Strikk som 2. omgang.

5. omg: Strikk 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr, strikk rett til 5 (5) 
5 (6) 6 (7) 7 m før markøren, 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 vr.  

Kun størrelse XL, 2XL og 3XL
Gjenta 4. og 5. omgang ytterligere 1 gang.

Alle størrelser
Klipp av farge C og D, og start med farge A og bli 
på vrangen. 

Bytt til pinne 4 mm.
OBS: Strikkefastheten på vrangborden er 22 masker 
på 10 cm (på pinne 4 mm), som gir en elastisk kant på 
27,5 (29) 32 (35) 37,5 (40) 42 cm. Hvis du ønsker en 
strammere vrangbord, gå evt. ned en pinnestørrelse. 
Hvis du ønsker en løsere vrangbord, kan du gå opp en 
pinnestørrelse.

Strikk 1 omgang vrang.

Fortsett i ribb (1 r, 1 vr) til vrangborden måler 3 (3) 4 
(4,5) 4,5 (5) 5,5 cm. 

Fell av med italiensk avfelling som på halskanten. 

MONTERING
Fest alle løse tråder. 
Vask genseren ifølge anvisning på banderolene, og la 
den ligge å tørke flatt på et håndkle.


