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Basketweave ble lansert første gang i 2011, den gang strikket i Naturgarn. Siden da er dette 
garnet utgått, men for at denne skjønne og klassiske herregenseren ikke skal gå helt i glemme-
boken, har vi regnet den om til vår Peruvian og Vilja, og tilføyet et par ekstra størrelser.
Oppskriften gir anvisning til 2 forskjellige passformer, en forholdsvis tettsittende som vist på 
bildet og en mer romslig versjon.

BasketweaveDesign: Rachel Søgaard

STØRRELSE
(14 år) XS (S) M (L) XL (2XL)
MÅL
Passer til brystvidde: ca. (75) 82 (92) 102 (112) 122 
(132) cm.
Overvidde: (93) 101 (109) 115 (123) 133 (144) cm
Midje, tettsittende modell: (80) 88 (96) 101 (109) 
120 (128) cm
Midje, romslig modell: (93) 101 (109) 115 (123) 133 
(144) cm
Hel lengde: (60) 63 (64) 65 (66) 67 (70) cm
Ermelengde: (48) 48 (48) 52 (54) 54 (54) cm
STRIKKEFASTHET
15 masker og 21 pinner i glattstrikk på pinne 7 mm 
= 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. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Tettsittende modell
(400) 400 (450) 450 (500) 550 (600) g Peruvian 
frg. 957 (Very Light Grey) og
(250) 250 (250) 300 (300) 350 (350) g Vilja 
frg. 401 (Light Grey)
Romslig modell
(400) 450 (500) 550 (550) 600 (650) g Peruvian 
frg. 957 (Very Light Grey) og
(250) 250 (300) 350 (350) 350 (400) g Vilja 
frg. 401 (Light Grey)
Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet 
holdt sammen.

Rundpinne 6 mm, 40 cm, og rundpinne 7 mm, 40 
og 80 cm.
Strømpepinne 6 og 7 mm (strømpepinne og korte 
rundpinne kan utelates hvis du strikker magic loop på 
lang rundpinne).

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

dr 
Vridd

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. 

c-innt
Sentrert dobbel felling. Ta 2 m løst av, som om de 
skulle strikkes r sm, 1 r, trekk de 2 løse m samlet over 
den strikkede m.

DIAGRAM
Diagrammet leses fra høyre mot venstre på alle 
omgangene.

Arbeidsgang
Basketweave strikkes nedenfra og opp. 

Bolen strikkes rundt i glattstrikk og med fellinger i 
sidene, opp til ermehullet. 
Ønsker du en mer romslig modell, er det beskrevet 
maskeantall til dette.

Maskene på bolen hviler mens du strikker ermene.
Så settes maskene til bol og ermer sammen, og 
bærestykket strikkes med raglanfellinger og det fine 
flettede kurvmønsteret.

Til slutt strikkes kragen, som du selvfølgelig kan til-
passe i høyden hvis du ikke ønsker rullekrage. 

 

Rett på retten, vrang på vrangen

Vrang på retten, rett på vrangen 
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Oppskrift
BOL
Kun tettsittende modell
Legg opp (120) 132 (144) 152 (164) 180 (192) m 
på rundpinne 7 mm med 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen. 
Sett inn en omgangsmarkør, og sett sammen omgan-
gen, pass på at maskene ikke vrir seg rundt pinnen.
Strikk 9 cm vrangbord (2 r, 2 vr).
Strikk glattstrikk (rett på alle omgangene), på første 
omgang setter du inn en sidemarkør etter de første 
(60) 66 (72) 76 (82) 90 (96) m.
#
Strikk (5) 5 (5) 6 (6) 6 (5) omganger videre opp.
Neste omg (omgang med øking): 1 r, v-økn, strikk til 
1 m etter markøren, v-økn, strikk rett omgangen ut.
Strikk (5) 5 (4) 6 (6) 6 (5) omganger videre opp.
Neste omg (omgang med øking): Strikk til 1 m før 
markøren, h-økn, strikk til 1 m før omgangsmarkøren, 
h-økn, 1 rett.
#
Gjenta fra # til # ytterligere (4) 4 (4) 4 (4) 4 (5) ganger 
= (140) 152 (164) 172 (184) 200 (216) m. 

Kun romslig modell
Legg opp (140) 152 (164) 172 (184) 200 (216) m 
på rundpinne 7 mm med 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen.
Sett inn en omgangsmarkør, og sett sammen omgan-
gen, pass på at maskene ikke vrir seg rundt pinnen.
Strikk 9 cm vrangbord (2 r, 2 vr).
Strikk glattstrikk (rett på alle omgangene), på første 
omgang setter du inn en sidemarkør etter de første 
(70) 76 (82) 86 (92) 100 (108) m.

Begge modeller
Fortsett videre opp i glattstrikk til arbeidet måler (40) 
40 (41) 42 (40) 41 (41) cm.

Neste omg: Strikk til (4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) m etter 
sidemarkøren, flytt de siste (8) 8 (8) 12 (12) 14 (16) 
strikkede maskene ((4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) m før og etter 
markøren) til en maskeholder, strikk omgangen ut, flytt 
(4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) m på hver side av omgangs-
markøren til en maskeholder. Klipp av garnet.

Arbeidet er nå delt i forstykke og bakstykke med (62) 
68 (74) 74 (80) 86 (92) masker på hvert stykke. 
La arbeidet hvile mens du strikker ermene.

ERMER
Legg opp (36) 36 (36) 40 (40) 44 (44) m på pinne 
7 mm med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen. 
Sett inn en omgangsmarkør og sett sammen omgangen.

Strikk 9 cm vrangbord (2 r, 2 vr).

Neste omg (omgang med øking): 1 r, v-økn, strikk 
rett til den siste m, h-økn, 1 r.

Strikk (2) 2 (2) 3 (2) 2 (2) omganger videre opp.

Neste omg (omgang med øking): 1 r, v-økn, strikk 
rett omgangen ut.

Strikk 2 omganger videre opp.

Neste omg (omgang med øking): Strikk rett til 1 m 
før omgangsmarkøren, h-økn, 1 r.

Gjenta de siste (6) 6 (6) 7 (6) 6 (6) omgangene i alt 
(10) 10 (10) 10 (13) 12 (13) ganger, til det er (58) 58 
(58) 62 (68) 70 (72) masker. 

Fortsett videre opp til arbeidet måler (48) 48 (48) 52 
(54) 54 (54) cm.
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Klipp av garnet og flytt (4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) masker på 
hver side av omgangsmarkøren til en maskeholder. 
La de resterende (50) 50 (50) 50 (56) 56 (56) 
maskene hvile, mens du strikker det andre erme på 
tilsvarende måte.

BÆRESTYKKE
Nå sette delene sammen på en rundpinne, slik:
Start med garnet ved maskene på bolen, og strikk rett 
over de (62) 68 (74) 74 (80) 86 (92) maskene på bak-
stykket, del trådene og legg opp 1 ny m med kryssop-
plegg og marker denne m (raglanmaske). 
Strikk det ene erme inn på pinnen (venstre erme), legg 
opp 1 ny maske og marker denne m (raglanmaske), 
strikk maskene på forstykket, legg opp 1 ny maske og 
marker denne m (raglanmaske), strikk det andre erme 
inn på pinnen (høyre erme), legg opp 1 ny maske og 
marker denne m (raglanmaske) = (228) 240 (252) 252 
(276) 288 (300) m i alt.

Nå skal du strikke mønster ifølge diagrammet, og felle 
til raglan på hver 2. omgang, slik:
Neste omgang (1. omg i diagrammet): 1 r, **1 r, *4 
vr, 2 r*, gjenta fra * til *, til 2 m før den markerte rag-
lanm, 1 r, c-innt**, gjenta fra ** til ** omgangen ut.

Omgangen starter nå etter c-innt på bakstykkets høyre 
raglan.

Neste omg: Strikk ifølge diagrammet omgangen ut, 
raglanmaskene strikkes rett.

Fortsett ifølge diagrammet og med fellinger på hver 
2. omg i alt (21) 22 (24) 23 (26) 27 (28) ganger, til 
det er (60) 64 (60) 68 (68) 72 (76) masker tilbake. 
Avslutt med en omgang uten fellinger.

Fortsett videre opp, uten å felle, men fremdeles ifølge 
diagrammet, og strikk ytterligere (0) 2 (0) 4 (4) 0 (2) 
omganger. Du skal avslutte med de to rettpinnene i 
diagrammet.

Bytt til pinne 6 mm.

RULLEKRAGE
Kun størrelse XS, XL og 2XL
Neste omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * omgangen 
ut, og strikk samtidig 2 m sammen midt på hhv. bak-
stykke, venstre erme, forstykke og høyre erme i alt 
4 masker felt inn, avslutt med 1 r = (-) 60 (-) - (-) 68 
(72) m.

Kun størrelse 14 år, S, M og L
Neste omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * omgangen 
ut.

Alle størrelser
Strikk 11 cm vrangbord.

Fell løst av med elastisk avfelling, slik:
Snu arbeidet slik at du feller av fra vrangen.
Avfellingsomgang: Ta den 1. m vr løst av, 1 vr, *stikk 
venstre pinne inn i de 2 maskene på høyre pinne, 
slik at venstre pinne ligger foran høyre pinne, fang 
garnet med høyre pinne og strikk rett igjennom beg-
ge maskene*, strikk 1 r, gjenta fra * til *, trekk den 
2. m på høyre pinne over den 1. m (som ved vanlig 
avfelling)**. Strikk 1 r, gjenta fra * til **. Strikk 1 vr, 
gjenta fra * til **. Fortsett slik omgangen ut, maskene 
strikkes i ribb som de vises før de strikkes sammen og 
felles av.

MONTERING
Sy de hvilende maskene under ermene sammen med  
maskesting.

Vask genseren ifølge anvisning på banderolene, og la 
den ligge å tørke flatt på et håndkle.


