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Jan Johansson var en svensk jazzpianist og komponist som skapte en personlig, avdempet og 
helt spesiell skandinavisk jazz med nordisk toner, og markerte seg stort på 1960-tallet som 
en av Europas beste jazzmusikere. Jan Johansson er også komponisten bak tittelmelodien til 
TV-serien om Pippi Langstrømpe.

JanDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL
MÅL
Passer til brystvidde: 90-97 (98-105) 106-111
(112-123) 124-132 cm
Overvidde: 106 (114) 119 (127) 136 cm
Hel lengde (inkl. halskant): 68 (69) 71 (73) 73 cm
Ermelengde: 49 (49) 49 (50) 51 cm
STRIKKEFASTHET
23 m x 25 p på pinne 4,5 mm i glattstrikk med 2 farger 
= 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. Går dette utover 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 fortløpende igjennom arbeidet, så 
du eventuelt kan justere pinnestørrelse når du veksler 
mellom teknikkene.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Frg. A: 350 (350) 400 (450) 500 g Pernilla frg. 827 
(Dijon) og
175 (175) 200 (225) 250 g Alva frg. 827 (Dijon)
Frg. B: 50 (100) 100 (100) 100 g Pernilla frg. 819 
(Raindrop) og
25 (25) 50 (50) 50 g Alva frg. 281 (Rime Frost)
Frg. C: 50 (100) 100 (100) 100 g Pernilla frg. 818 
(Fisherman Blue) og
25 (25) 50 (50) g Alva frg. 145 (Navy)
Hver farge strikkes med 1 tråd Pernilla og 1 tråd 
Alva holdt sammen.

Rundpinne 3,5 og 4,5 mm, 40 og 80 cm. 
Strømpepinne 3,5 og 4,5 mm til ermer.
Hvis du strikker magic loop på lang rundpinne, kan 40 
og 60 cm rundpinne, samt strømpepinne utelates.

4 maskemarkører (sort, rød, blå og grønn). Fargerne 
er underordnede så lenge du kan se forskjell på dem. 
2 maskeholdere (eller restegarn) til hvilende m. 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

dr
vridd
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.
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.

SPESIELLE TEKNIKKER

Vendepinner
Ta 1. maske 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 strikker igjennom den doble masken, stikker du 
pinnen inn gjennom begge maskebena, som én maske, 
henholdsvis i rett eller vrang som arbeidet viser.
Flerfargestrikk
Når du strikker med 2 farger samtidig, vil en av fargene 
alltid fremstå tydeligere enn den andre i det ferdige re-
sultatet. Den fargen som kommer tydeligst frem kalles 
den dominante fargen. Hvilken farge som er dominant 
avhenger av trådspenningen man strikker hver farge 
med, dvs. hvordan man holder fargene på fingeren. 
Oftest er det fargen som ligger forrest på fingeren, som 
blir den dominante. I denne oppskriften er det frg. B og 
C som de dominante fargene.
Opplegg av nye masker under ermene
Hvis arbeidet deles på en omgang med mønster-
strikk:
Legg opp maskene med vanlig opplegg, med hver sin 
farge over hhv. tommel- og pekefinger. Det er fargen 
som ligger rundt pekefingeren som bestemmer fargen 
på den nye masken. Bytt rundt på fargene så de passer 
med mønsteret, tell deg frem fra det eksisterende møn-
ster, så du for startet med den riktige fargen.
Hvis arbeidet deles på en ensfarget omgang:
Del trådene, så du har Alva rundt tommelfingeren og 
Pernilla rundt pekefingeren, og legg opp med vanlig 
opplegg, de nye maskene på pinnen blir i Pernilla. 
Når maskeantallet er lagt opp, samles trådene igjen.

Arbeidsgang
Genseren strikkes ovenfra og ned, med vendepinner 
i nakken for å gjøre denne høyere og sikre en bedre 
passform. 
Mønsteret strikkes i teknikken flerfargestrikk, hvor 
fargen som ikke er i bruk løper med på baksiden av 
arbeidet. 
Etter deling til bol og ermer, strikkes hver del ferdig for 
seg.

DIAGRAM 
Diagrammet leses fra høyre mot venstre på alle 
omgangene.
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Oppskrift
HALSKANT
Legg opp 116 (116) 120 (128) 128 masker på rund-
pinne 3,5 mm, 40 cm og farge A. 
Sett inn en omgangsmarkør og sett sammen omgangen, 
pass på at maskene ikke vrir seg rundt pinnen når du 
setter sammen.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 10 cm.

Brett ribben dobbelt så oppleggskanten ligger innerst 
(vekk fra deg selv) og strikk ribben sammen, slik: Stikk 
venstre pinne inn i den 1. masken i oppleggskanten, så 
denne masken ligger foran den første maske på venstre 
pinne, strikk 2 rett sammen, *stikk venstre pinne inn i 
neste maske i kanten og sett den foran første maske på 
venstre pinne, strikk 2 rett sammen*, gjenta fra * til * 
omgangen ut.

Bytt til rundpinne 4,5 mm.

BÆRESTYKKE
Kun størrelse S og M
Inndelingsomgang: Strikk 1 r (raglanmaske) og 
marker denne m med en sort markør (starten på 
omgangen), strikk 12 r (høyre erme), strikk 1 r og 
marker denne m (raglanmaske) med en rød markør, 
strikk 44 r (forstykke), strikk 1 r og marker denne m 
(raglanmaske) med en grønn markør, strikk 12 r 
(venstre erme), strikk 1 r og marker denne m (raglan-
maske) med en blå markør, strikk 44 r (bakstykke).

Kun størrelse L
Inndelingsomgang: Strikk 1 r (raglanmaske) og mark-
er denne m med en sort markør (starten på omgangen), 
strikk 5 r, 1 v-økn, 4 r, 1 v-økn, 5 r (= 16 m til høyre 
erme), strikk 1 r og marker denne m (raglanmaske) 
med en rød markør, strikk 10 r, 1 v-økn, 8 r, 1 v-økn, 
8 r, 1 v-økn, 8 r, 1 v-økn, 10 r (= 48 m til forstykke), 
strikk 1 r og marker denne m (raglanmaske) med en 
grønn markør, strikk 5 r, 1 v-økn, 4 r, 1 v-økn, 5 r
(= 16 m til venstre erme), strikk 1 r og marker denne 
m (raglanmaske) med en blå markør, strikk 10 r, 
1 v-økn, 8 r, 1 v-økn, 8 r, 1 v-økn, 8 r, 1 v-økn, 10 r 
(= 48 m til bakstykke) = 132 (132) m.

Kun størrelse XL og 2XL
Inndelingsomgang: Strikk 1 r (raglanmaske) og 
marker denne m med en sort markør (starten på 
omgangen), strikk 5 r, 1 v-økn, 4 r, 1 v-økn, 5 r (= 16 
m til høyre erme), strikk 1 r og marker denne m 
(raglanmaske) med en rød markør, strikk 10 r, 1 v-økn, 
9 r, 1 v-økn, 10 r, 1 v-økn, 9 r, 1 v-økn, 10 r (= 52 m til 
forstykke), strikk 1 r og marker denne m (raglanmaske) 
med en grønn markør, strikk 5 r, 1 v-økn, 4 r, 1 v-økn, 
5 r (= 16 m til venstre erme), strikk 1 r og marker 
denne m (raglanmaske) med en blå markør, strikk 10 r, 
1 v-økn, 9 r, 1 v-økn, 10 r, 1 v-økn, 9 r, 1 v-økn, 10 r 
(= 52 m til bakstykke) = (140) 140 m.

Alle størrelser
Nå starter økingene på begge sider av raglanmaskene, 
samtidig som du strikker vendepinner for å gjøre nak-
ken høyere, slik:
1. vendep: Strikk 1 r, v-økn, strikk r til den røde 
markøren, h-økn, 1 r, v-økn, 3 r, snu.
2. vendep (vrangen): 1 vendem, strikk vr til 3 m etter 
den grønne markøren, snu.
3. vendep: 1 vendem, strikk r til den grønne markøren, 
h-økn, 1 r, v-økn, strikk r til den blå markøren, h-økn, 
1 r, v-økn, strikk r til den sorte markøren, h-økn, 1 r, 
v-økn, strikk r til den røde markøren, h-økn, 1 r, v-økn, 
strikk r til vendem fra forrige p, strikk denne r, 3 r, snu.
4. vendep: 1 vendem, strikk vr til vendem fra forrige p, 
strikk denne vr, 3 vr, snu.
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Gjenta 3. og 4. p ytterligere 3 (3) 4 (4) 4 ganger, til det 
er foretatt i alt 5 (5) 6 (6) 6 vendinger i hver side. 

Siste vendep: Som 3. p til den sorte markøren. 

Ikke snu arbeidet.

Vendepinnene er nå ferdigstrikket og det er 54 (54) 
60 (64) 64 masker på hhv. forstykke og bakstykke og 
22 (22) 28 (28) 28 masker på hvert erme.

Nå strikker du igjen rundt i omganger (og det angis 
ikke lengere farger på markørene).

Strikk 1 omgang rett.

Heretter strikker du etter diagrammet, samtidig som du 
fortsetter å øke til raglan på hver 2. omgang.
Merk: Alle raglanmaskene strikkes med farge A,
økningene strikkes med den fargen som passer med 
diagrammet, på den 1. omgang i diagrammet strikkes 
økingene med farge A.

1. omg: *Strikk 1 r (raglanm), v-økn, strikk r til neste 
markør, h-økn*, gjenta fra * til * omg ut.

2. omg: Strikk rett omgangen ut.

Gjenta disse 2 omgangene til det er økt ut i alt 32 
(35) 35 (36) 36 ganger = 108 (114) 118 (124) 124 
masker på hhv. forstykke og bakstykke, og 76 (82) 86 
(88) 88 masker på hvert erme, avslutt med en omgang 
uten økinger.

Kun størrelse 2XL
Neste omg: Strikk økinger som hittil, men 
UTELUKKENDE på bolen.
Neste omg: Strikk rett omgangen ut.
Gjenta disse 2 omgangene ytterligere 2 ganger = 130 
m på hhv. forstykke og bakstykke, og 88 masker på 
hvert erme.

Alle størrelser
BOL
Nå deles arbeidet til bol og ermer, se oppleggsteknikk 
under spesielle teknikker.

Neste omg: Strikk 1 r (raglanm), sett alle ermemaskene 
frem til neste raglanm på en maskeholder, legg opp 
6 (8) 8 (10) 12 nye m, sett inn omgangsmarkør og legg 
opp ytterligere 6 (8) 8 (10) 12 m, strikk 1 r (raglanm), 

strikk r til neste raglanm, 1 r (raglanmaske), sett erme-
maskene frem til neste raglanmaske på en maskeholder, 
legg opp 12 (16) 16 (20) 24 nye m, strikk 1 r (raglan-
maske), strikk r omgangen ut = 244 (264) 272 (292) 
312 m.

Fortsett videre ned over maskene på bolen så mønster-
et passer som hittil, og strikk til bolen måler ca. 32 (30) 
32 (33) 31 cm fra ermehullet, avslutt med 2 omganger 
med farge A.

KANT
Bytt til rundpinne 3,5 mm.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 6 cm.

Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
omkretsen på 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 baks-
iden 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 strik-
kes rett, og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, trekk garnet igjennom. 
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strik-
kes vr, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2.-6., til det er 1 (vrang)maske igjen på 
venstre p. 
Avslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er sydd av. Fest enden godt.

ERMER
Med pinne 4,5 mm og de fargene som passer i mønster-
et, strikker du opp masker i bunnen av ermehullet, start 
fra retten midt i ermehullet og strikk opp 7 (8) 9 (10) 
12 masker frem til de hvilende maskene, strikk disse 
rett og strikk opp ytterligere 7 (8) 9 (10) 12 masker 
frem til midten av ermehullet, sett inn en omgang-
smarkør = 90 (98) 104 (108) 112 m.

Nå fortsettes det rundt i mønster som hittil, tell deg 
frem så du får plassert mønsteret korrekt i forhold 
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til det eksisterende mønster. Mønsteret passer ikke 
nødvendigvis under ermet, her må du tilpasse mønster-
et i starten og underveis i fellingene, etter hvert som 
maskene «forsvinner».

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

Neste omg: 2 r sm, strikk mønster omgangen ut.

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

Neste omg: Strikk mønster til det gjenstår 2 m, 1 r løst 
av, 1 r, trekk den løse m over.

Gjenta disse 8 (8) 6 (6) omgangene, til det er 72 (72) 
74 (74) 78 m igjen, tilpass mønsteret underveis under 
ermet, det kommer ikke til å passe helt under ermet.

Fortsett til ermet måler ca. 41 (41) 41 (42) 43 cm, 
avslutt med 2 omganger i farge A.

Neste omg (omgang med felling): *4 (4) 4 (4) 4 r, 
2 r sm*, gjenta fra * til *, omg ut, avslutt med 0 (0) 2 
(2) 6 r = 60 (60) 62 (62) 66 m

 

ERMEKANT
Bytt til pinne 3,5 mm.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 7 cm. Fell 
av med italiensk sydd avfelling som på bolen.

Strikk det andre erme på samme måte.

MONTERING
Fest alle trådene. 

Hvis det er små hull i sidene av ermehullet, syr du disse 
sammen fra vrangen.

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


