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Etter en lang og kald vinter titter, langt om 
lenge, solens stråler frem. Og du kan ende-
lig gå med bare ermer og la solen kjærtegne 
huden din. Here Comes the Sun er tiltenkt 
akkurat disse dagene med sine fine detaljer, 
letthet og sommerlige fornemmelser. Du kan 
velge kun å strikke T-skjorten, eller strikke 
hele settet sammen med Strawberry Fields 
skjørtet.
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Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl

Materialer
200 (200) 250 (250) 300 (350) 400 g Merci fra Filco-
lana i farge 614 (Strawberry Daiquiri)
Rundpinne 3 mm, 60-80 cm 
Rundpinne 2,5 mm, 40 cm og 60-80 cm
Markører eller kontrastfarget tråd
Kontrastfarget sytråd 

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Passer til brystvidde: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107) 
108-116 (117-126) 127-136) cm
Overvidde: 94 (101) 108 (115) 128 (139) 151 cm
Hel lengde: 46 (47) 49 (51) 54 (57) 60 cm

Strikkefasthet
26 m og 34 p i glattstrikk på p 3 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere ma-
sker på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har 
du færre masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere 
pinne.

Spesielle forkortelser
h-utt (høyre økning): Løft tråden mellom 2 m opp på 
pinnen bakfra og strikk den rett.
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v-utt (venstre økning): Løft tråden mellom 2 m opp 
på pinnen forfra og strikk den vridd rett.

Spesielle teknikker
Vendeepinne med German Short Row teknikk (GSR): 
Strikk frem til stedet der du skal vende. Snu arbeidet 
rundt og, ta 1. m vr løst av med tråden foran masken 
(mot deg selv). Løft tråden over høyre pinne og ned 
bak arbeidet (eller bort fra deg selv) og trekk tråden 
ned for å lage ”en dobbel maske” (masken har nå to 
ben). Strikk tilbake over maskene frem til der du skal 
snu. Når du skal strikke vendeemasken, strikkes den 
doble masken sammen som én maske (rett fra retten 
eller vrang fra vrangen), alt etter hva m viser.

Arbeidsflyt
Designet strikkes ovenfra og ned. Først strikkes 
mønsterpanelet på den øverste delen av bakstykket, 
deretter strikkes resten av bakstykket i glattstrikk til 
avslutning på ermehullet, og maskene på bakstykket 
settes til side. Så strikkes det opp masker på hver 
side av oppleggskanten på bakstykke til skuldrene. 
Det strikkes vendepinner for å lage en god pas-
sform og helling på skuldrene, samtidig som det økes 
masker langs halsen for å få en avrundet halsutskjæ-
ring. De to skulderstykkene settes sammen foran, og 
resten av forstykket strikkes i glattstrikk ned til bun-
nen av ermehullet. Deretter settes for- og bakstykke 

sammen og bolen strikkes rundt. Til slutt strikkes det 
en rullekant i glattstrikk. Maskene til ermene strikkes 
opp langs kanten av ermehullet, og ermene strik-
kes nedover med en mønsterbord og en rullekant i 
glattstrikkes nederst. Avslutningsvis strikkes det en 
halskant i ribb, som legges dobbelt for så å strikkes 
sammen og felles av.

Bakstykke
Legg opp 119 (128) 137 (146) 161 (176) 191 m på 
pinne 3 mm og strikk 1 pinne vr fra vrangen. 
Nå starter mønsterborden:
1. p (retten): 1 r, *1 m løst av, som om den skulle 
strikkes r, 2 r, trekk den løse m over de to sist strik-
kede m, 1 kast*, gjenta fra * til * til det er 4 m igjen 
på pinnen, 1 m løst av, som om den skulle strikkes r, 
2 r, trekk den løse m over de to sist strikkede m, 1 r 
= 118 (127) 136 (145) 160 (175) 190 m.
2. p: Strikk vr pinnen ut.
3. p: 2 r, *1 kast, 1 m løst av, som om den skulle 
strikkes r, 2 r, trekk den løse m over de to sist strik-
kede m*, gjenta fra * til * til det er 2 m igjen på 
pinnen, 1 kast, 2 r = 119 (128) 137 (146) 161 (176) 
191 m.
4. p: Strikk vr pinnen ut.
Strikk 1. til 4. p ytterligere 6 ganger (hullmønsterbor-
den måler nå ca. 8 cm).
Fortsett videre i glattstrikk til arbeidet måler 21 (22) 
23 (24) 25 (26) 27 cm. Sett maskene på en maske-
holder og la de hvile, mens du strikker forstykket.

Venstre skulder
Strikk opp 40 (44) 47 (49) 54 (60) 66 m i oppslags-
kanten langs bakstykkets venstre skulder med den 
korte ende av garnet. Tell 40 (44) 47 (49) 54 (60) 66 
m inn fra den ytterste venstre m og start her. Skyv så 
m bort til den andre enden av pinnen, så den første 
pinnen kan strikkes fra retten med den lange ende av 
garnet:
1. p (retten): Strikk r, til det er 5 m igjen på pinnen, 
snu.
2. p: GSR, strikk vr pinneen ut.
3. p: Strikk r, til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før der du 
snudde sist, snu.
4. p: GSR, strikk vr pinnen ut.
Gjenta 3. og 4. p, til du har snudd totalt 7 ganger. På 
neste pinne fra retten strikkes den “dobble” vende-
masken r sammen. 

Strikk 18 (18) 20 (20) 22 (22) 24 pinner glattstrikk. 
Avslutt med en pinne fra retten.

Nå skal det økes masker mot halsen:
1. p (vrangen): Strikk vr, til det er 1 m igjen på pin-
nen, 1 v-økn, 1 vr.
2. p: Strikk r pinnen ut.
Gjenta 1. og 2. p totalt 12 (12) 13 (14) 15 (16) 17 
ganger = 52 (56) 60 (63) 69 (76) 83 m. Klipp av 
tråden. 
Sett maskene på en maskeholder og la de hvile til 
høyre skulder er strikket ferdig.
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Høyre skulder
Strikk opp 40 (44) 47 (49) 54 (60) 66) m i oppleggs-
kanten langs høyre skulder på bakstykket. Start ute 
på høyre side av oppleggskanten.

1. p (vrangen): Strikk vr, til det er 5 m igjen på pin-
nen, snu.
2. p: GSR, strikk r pinnen ut.
3. p: Strikk vr, til 5 (5) 5 (6) 6 (7) 7 m før der du 
snudde sist, snu.
4. p: GSR, strikk r pinnen ut.
Gjenta 3. og 4. pinne, til du har snudd totalt 7 gan-
ger. På neste pinne fra vrangen strikkes den “doble” 
vendemasken vr sammen. 
Strikk 18 (18) 20 (20) 22 (22) 24 pinner glattstrikk. 
Avslutt med en pinne fra vrangen.

Nå skal det økes masker mot halsen:
1. p (retten): Strikk r, til det er 1 m igjen på pinnen, 
1 h-økn, 1 r.
2. p: Strikk vr pinnen ut.
Gjenta 1. og 2. p totalt 12 (12) 13 (14) 15 (16) 17 
ganger = 52 (56) 60 (63) 69 (76) 83 m. 

Forstykke
Nå skal høyre og venstre skulder settes sammen til 
forstykket. Start med å sette m fra venstre skulder 
tilbake på pinnen.
Strikk videre slik (retten): Strikk r over m på 
høyre skulder, legg opp med løkkeopplegg 15 (16) 
17 (20) 23 (24) 25 m i forlengelse av disse m, strikk 
r over m på venstre skulder = (119 (128) 137 (146) 
161 (176) 191 m.

Strikk frem og tilbake i glattstrikk til forstykket måler 
21 (22) 23 (24) 25 (26) 27 cm målt fra der hvor m  
til skulder ble strikket opp. Avslutt med en pinne fra 
vrangen.

Bol
Nå skal for- og bakstykket settes sammen til bolen. 
Start med å sette maskene fra bakstykke tilbake på 
pinnen. 
Strikk videre slik (retten): Strikk r over m på forstyk-
ket = 119 (128) 137 (146) 161 (176) 191 m, legg 
opp 3 (3) 3 (3) 6 (6) 6 m i forlengelse av disse m 
med løkkeopplegg, strikk r over m på bakstykke, legg 
opp 3 (3) 3 (3) 6 (6) 6 m i forlengelse av disse m 
med løkkeopplegg = 244 (262) 280 (298) 334 (364) 
394 m. 
Str. XS (S) M (L): Sett inn en maskemarør for starten 
av omg etter den første av de 3 oppleggsmaskene 
under ermet. 
Str. XL (2XL) 3XL: Sett inn en maskemarkør for 
starten av omg etter de 3 første av de 6 oppleggsma-
skene under ermet. 

Strikk videre rundt i glattstrikk til arbeidet måler 42 
(43) 45 (47) 50 (53) 56 cm målt midt bak. 

På neste omg strikkes det, sammen med garnet, inn 

en kontrastfarget sytråd omg rundt. Slik at det blir 
enklere å finne den sammenstrikkede omgangen når 
kanten nederst skal strikkes sammen og felles av. 
Fortsett videre rundt i glattstrikk uten sytråd til det er 
strikket ytterligere 8 cm. 
Nå brettes arbeidet om mot vrangen, slik at kanten 
ligger dobbelt de nederste 4 cm, vr mot vr, og ma-
skene på pinnen ligger parallelt med den omg som er 
strikket med kontrastfarget sytråd.
Strikk sammen og fell av på følgende måte:
Strikk første m på pinnen r sammen med første m fra 
omg med sytråden. Strikk neste m på pinnen r sam-
men med den neste m fra omg med sytråd. Trekk den 
første strikkede m over den andre m, så den felles av. 
Trekk samtidig sytråden ut av denne m. Pass på at 
det hverken blir for stramt eller for løst. Fortsett rundt 
på denne måten til alle m er felt av. Klipp av garnet 
og fest alle løse tråder.

Ermer
Strikk opp totalt 123 (129) 135 (141) 147 (153) 159 
m rundt ermehullet på følgende måte: Strikk opp 3 
(3) 3 (3) 5 (5) 5 m med løkkeopplegg i bunnen av er-
mehullet, strikk opp 60 (63) 66 (69) 71 (74) 77 m på 
hver side av skuldersømmen (ca. 3/4 av m over den 
glattstrikkede delen og 4/5 av m over den mønster-
strikkede delen). Sett sammen til en omg, og sett en 
markør ved starten av omg.
Strikk mønsterborden slik:
1. omg: *1 m løst av, som om den skulle strikkes r, 
2 r, trekk den løse m over de to sist strikkede m, 1 
kast*, gjenta fra * til * omg rundt. 
2. omg: Strikk r omg rundt.
3. omg: 1 r, *1 kast, 1 m løst av, som om den skulle 
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strikkes r, 2 r, trekk den løse m over de to sist strik-
kede m*, gjenta fra * til * til det gjenstår 2 m på 
omg, 1 kast, 1 m løst av, som om den skulle strik-
kes r, 2 r, trekk den løse m over de to sist strikkede 
m (den siste fellingen lages slik over den første m på 
neste omg. Derfor skal markøren tas av pinnen mens 
man feller for så og settes på plass igjen mellom m 
etterpå).
4. omg: Strikk r omg rundt.
Strikk 1. – 4. omg ytterligere 3 ganger. Så strikkes 1. 
og 2. omg ennå én gang (hullmønsterborden måler 
nå 5 cm).

Strikk nå den glattstrikkede rullekanten slik: 
Bytt til pinne 2,5 mm og strikk 10 omg glattstrikk. 
Strikk inn en kontrastfarget sytråd på den første av 
de 10 omg på samme måte som på bolen. Brett kan-
ten inn mot vrangen og strikk m på pinnen sammen 
med m fra omg strikket med sytråden, samtidig med 
at det felles av på samme måte som på bolen. Klipp 
av garnet og fest alle løse tråder. 
Strikk det andre erme på samme måte. 

Halskant
Strikk opp 144 (146) 160 (172) 186 (194) 208 m 
langs halsutskjæringen med pinne 2,5 mm, slik; Start 
på høyre side av halsen og strikk opp 39 (40) 43 (48) 
53 (56) 59 m langs nakken, strikk opp 24 (24) 27 
(27) 29 (29) 32 m langs den rette delen av venstre 
skulder, strikk opp 21 (21) 23 (25) 26 (28) 30 m 
langs den skrå delen, strikk opp 15 (16) 17 (20) 23 
(24) 25 m langs den rette delen midt på forstykket, 
strikk opp 21 (21) 23 (25) 26 (28) 30 m langs den 
skrå delen på høyre side av forstykket og strikk opp 
24 (24) 27 (27) 29 (29) 32 m langs den rette delen 
på høyre skulder.
Sett arbeidet sammen til en omg og sett inn en mar-
kør ved starten av omg.
Strikk rundt i ribb (1 r, 1 vr) til halskanten måler 4 
cm. 
Brett kanten inn mot vrangen og fell av samtidig med 
at m på pinnen strikkes sammen med m fra oppleggs-
kanten på samme måte som på bol og ermer (det 
kan også felles av på vanlig måte og sy fast kanten til 
slutt).


