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Audrey er egentlig designet for å ha over en tights på vei til og fra pilates eller yoga, men er 
minst like anvendelig til en kafétur - eller til å krype inn i når man setter seg i hjørnet av sofaen 
etter en lang dag.

AudreyDesign: Nanna Gudmand-Høyer

STØRRELSER
S (M) L (XL) 

MÅL
Passer til brystvidde: 90 (98) 106 (116) cm
Overvidde: 123 (134) 146 (157) cm
Vidde nederst: 109 (120) 131 (143) cm
Ermelengde: 37 (35) 33 (31) cm
Hel lengde: 46 (47) 48 (49) cm

STRIKKEFASTHET
14 m og 23 p i glattstrikk på pinne 6 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.
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (200) 200 (250) g Arwetta farge 352 
(Red Squirrel) og
175 (200) 200 (225) g Tilia farge 373 (Vintage Rose)

Det strikkes med 1 tråd Arwetta og 2 tråder Tilia 
holdt sammen, igjennom hele arbeidet.

Rundpinne 6 mm, 60 cm 

Hjelpepinne til sammenstrikking av masker
5 maskemarkører 

 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER
2 r sm: strikk 2 r sammen.
mk: markør.
o-inn (felling med overtrekk): 1 r løst av, 1 r, trekk 
den løse m over den nettopp strikkede m.
økn (øking): løft lenken mellom 2 m opp på p og 
strikk den vridd r.

SPESIELLE TEKNIKKER
Snu ved neste m:
Vendepinner strikkes med tvillingmasker
Vendepinner med tvillingmasker strikket på retten:
Vipp arbeidet en anelse mot deg selv, så du kan se 
maskene fra vrangen. Stikk høyre pinne inn i «nakken» 
(baksiden) av den masken som ligger like under den 
første masken på venstre pinne, fang garnet og strikk 
masken rett. Flytt den masken du nettopp har strikket 
(tvillingmasken) over på venstre pinne. 
Snu arbeidet og strikk videre som oppgitt i oppskriften, 
og stram garnet en anelse. 
Når masken med tvillingen som ligger bak skal strik-
kes, strikkes begge masken sammen, som om de var én 
maske.

Vendepinner med tvillingmasker strikket på 
vrangen:
Stikk høyre pinne inn ovenfra og ned i «nakken» på den 
underliggende masken, og strikk masken vrang. Flytt 
eventuelt garnet over på vrangen av arbeidet*. Sett den 
masken du nettopp har strikket (tvillingmasken) tilbake 
på venstre pinne. 
Snu arbeidet og strikk videre som oppgitt i oppskriften, 

og stram garnet en anelse. 
Når masken med tvillingen, som ligger bak, skal strik-
kes på neste pinne fra vrangen, strikkes maskene vridd 
vrang sammen (vrang strikket i bakerste maskeledd), 
slik at tvillingen forsvinner.

Arbeidsgang
Bolen strikkes rundt nedenfra og opp til ermehullet, 
arbeidet deles og maskene på for- og bakstykke strik-
kes heretter frem og tilbake hver for seg. 
Skuldrene strikkes sammen før det strikkes opp masker 
til halskanten. 
Det strikkes opp masker til ermer som strikkes rundt 
ovenfra og ned, så de enkelt kan tilpasses i lengden. 
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Oppskrift
BOL
Legg opp 152 (168) 184 (200) m på pinne 6 mm. 
Sett inn en omgangsmarkør og sett sammen omgangen. 

Strikk 7 omg ribb (2 r, 2 vr).

Strikk 4 omg r.

Neste omg: Strikk 7 (7) 8 (8) r, sett inn mk, 62 (70) 
76 (84) r, sett inn mk, 14 (14) 16 (16) r, sett inn mk, 
62 (70) 76 (84) r, sett inn mk, strikk r omg ut.

Maskemarkørene til markering av økingene er nå 
plassert, disse flyttes fra venstre til høyre pinne når 
omgangen strikkes.

Neste omg (omg med øking): *strikk r til mk, 1 økn 
etter mk, r til mk, 1 økn før mk*, gjenta fra * til * ytter-
ligere én gang.

Strikk 9 omg r.
 
Fortsett slik med å øke ut på hver 10. omg, til det er økt 
ut i alt 5 ganger, avslutt med en omg hvor det økes. 

Strikk 7 (9) 11 (13) omg r videre opp. 

Neste omg: Strikk r til 2. mk, 4 r, fell av de neste 6 (6) 
8 (8) m, r til 4. mk, 4 rett, fell av de neste 6 (6) 8 (8) m.

Arbeidet er nå delt i for- og bakstykke, og hver del 
strikkes ferdig hver for seg.

BAKSTYKKE
Det strikkes nå frem og tilbake over de 80 (88) 94 
(102) maskene på bakstykket, mens maskene til 
forstykket hviler.

Neste p (retten) (pinne med øking): strikk r til mk, 
1 økn etter mk, r til mk, 1 økn før mk, r pinnen ut.

Strikk 5 p glattstrikk (r på retten, vr på vrangen), siste p 
er fra vrangen.

Øk ut slik på hver 6. p, inntil det er økt ut i alt 7 ganger 
etter delingen av arbeidet, avslutt med 5 p glattstrikk, 
siste p er fra vrangen. 

Du har nå 94 (102) 108 (116) masker på pinnen.

Nå strikkes det vendepinner over skuldrene, slik:
Venstre skulder
1. pinne (retten): Strikk 59 (63) 67 (71) r, flytt de 
sist 24 (24) 26 (26) strikkede m over på en maskehold-
er, strikk r p ut.

Arbeidet er nå delt, med 35 (39) 41 (45) m på hver 
skulder og 24 (24) 26 (26) m som er satt til hvile i 
midten.

2. vendepinne (vrangen): Strikk vr til de hvilende m.
3. vendepinne (retten): Strikk 23 (26) 27 (30) r. Snu 
ved neste m.
4. vendepinne (vrangen): Strikk vr til de hvilende m.
5. vendepinne (retten): Strikk 12 (13) 14 (15) r. Snu 
ved neste m. 
6. vendepinne (vrangen): Strikk vr til de hvilende m.
7. vendepinne (retten): Strikk r p ut. 

Klipp av garnet og la m hvile på en maskeholder.

Høyre skulder
Start med garnet fra vrangen ved de hvilende m i halsen.
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1. vendepinne (vrangen): Strikk 23 (26) 27 (30) vr. 
Snu ved neste m.
2. vendepinne (retten): Strikk r til hvilende m. 
3. vendepinne (vrangen): Strikk 12 (13) 14 (15) vr. 
Snu ved neste m.
4. vendepinne (retten): Strikk r til de hvilende m.
5. vendepinne (vrangen): Strikk vr p ut. 

Klipp av garnet og la maskene hvile på en maskeholder.

FORSTYKKE
Start med garnet fra retten av de 80 (88) 94 (102) m på 
forstykket.

Neste p (retten) (pinne med øking): r til mk, 1 økn 
etter mk, r til mk, 1 økn før mk, r pinnen ut.

Strikk 5 p glattstrikk, siste p er fra vrangen.

Øk ut slik på hver 6. p, til det er økt ut i alt 6 ganger 
etter delingen av arbeidet, (som avsluttes med 5 p glatt-
strikk, siste p er fra vrangen). 

Du har nå 92 (100) 106 (114) på pinnen.

Nå strikkes hver skulder ferdig for seg, slik:

Høyre skulder
1. p (retten): Strikk 39 (43) 45 (49) r, fell av de neste 
14 (14) 16 (16) m, strikk r pinnen ut.
2. p (vrangen): Strikk vr til de avfelt m.
3. p (retten): Fell av 3 m, strikk r p ut.
4. p (vrangen): Strikk vr til de avfelt m.
5. p (retten) (pinne med øking): fell av 2 m, r til mk, 
1 økn før mk, r pinnen ut.

6. p: Strikk vr til de avfelte m.
7. p (retten) (1. vendepinne): Strikk 23 (26) 27 
(30) r. Snu ved neste m.
8. p (vrangen) (2. vendepinne): Strikk vr til de 
avfelte m.
9. p (retten) (3. vendepinne): Strikk 12 (13) 14 (15) 
r. Snu ved neste m.
10. p (vrangen) (4. vendepinne): Strikk vr til de 
avfelte m.
11. p (retten): Strikk r p ut. 

Sett de høyre skulderm på bakstykke på en pinne. Legg 
forstykkets og bakstykkets skuldre sammen, rette mot 
rette og strikk dem sammen, slik:
Hold pinnene parallelt samlet i venstre hånd, *stikk 
pinnen igjennom 1. maske på forreste pinne og 1. 
maske på bakerste pinne samtidig, og strikk disse 2 m 
rett sammen*, gjenta fra * til * 1 gang, trekk den første 
masken på høyre pinne over den andre, som ved en 
vanlig felling**. Gjenta fra * til ** til alle m er felt av.

Venstre skulder
Start med garnet fra vrangen av de hvilende m.
1. p (vrangen): Fell av 3 m, strikk vr p ut.
2. p: Strikk r p ut.
3. p: Fell av 2 m, strikk vr p ut.
4. p (retten) (pinne med øking): r til mk, 1 økn etter 
mk, r pinnen ut.
5. p (vrangen) (1. vendepinne): Strikk 23 (26) 27 
(30) vr. Snu ved neste m.
6. p (retten) (2. vendepinne): Strikk r p ut.
7. p (vrangen) (3. vendepinne): Strikk 12 (13) 14 
(15) vr. Snu ved neste m.
8. p (retten) (4. vendepinne): Strikk r p ut.
9. p (vrangen) (5. vendepinne): Strikk vr p ut. 

Set de venstre skulderm på bakstykket på en pinne. 
Legg forstykkets og bakstykkets skuldre sammen, rette 
mot rette og strikk dem sammen som på høyre side.

HALSKANT
Start med garnet fra retten av de 24 (24) 26 (26) 
hvilende m på bakstykket, og strikk disse rett, strikk 
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opp 9 m langs det neste rette stykke, strikk opp 6 m 
langs det skrå stykke, strikk opp 14 (14) 16 (16) m 
langs halsen på forstykket, strikk opp 6 m langs det 
skrå stykke og 9 m langs det rette stykke = 68 (68) 72 
(72) m i alt.

Sett sammen til en omg og strikk 7 omg ribb (2 r, 2 vr).

Fell av i ribb på neste omg.

ERMER
Start med garnet fra retten i bunnen av ermehullet, og 
strikk opp langs ermehullet, slik:
Start midten i bunnen av ermehullet, og strikk opp 3 
(3) 4 (4) m frem til den loddrette siden av ermehullet, 
strikk opp 3 m for hver 4 p langs ermehullets loddrette 
sider, 30 m på hver side av skuldersømmen, og strikk 
til sist opp 3 (3) 4 (4) m frem til midten av ermehullet = 
66 (66) 68 (68) m i alt.

Sett inn en omgangsmarkør og sett sammen omgangen. 

Neste omg (omg med felling): Strikk (2) 2 (3) 3 r, 2 r 
sm, strikk r til det gjenstår 4 (4) 5 (5) m, 1 o-inn, strikk 
rett omgangen ut = 64 (64) 66 (66) masker.

Kun størrelse L og XL 
Strikk 9 omganger rett.

Neste omg (omg med felling): Strikk (-) - (3) 3 r, 2 r 
sm, strikk r til det gjenstår - (-) 5 (5) m, 1 o-inn, strikk 
rett omgangen ut - (-) 64 (64) masker.

Alle størrelser
Strikk rundt i glattstrikk til ermet måler 34 (32) 30 
(28) cm, eller ønsket lengde.
 
Neste omg: Strikk *2 rett sm*, gjenta fra * til * 
omgangen ut = 32 m

Strikk 7 omganger ribb (2 r, 2 vr).

Fell av som m viser på neste omg.

Strikk det andre erme på tilsvarende måte. 

MONTERING
Fest ender. Vask genseren ifølge anvisning på 
Tilia-banderolen og la den tørke liggende flatt på et 
håndkle.


