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Denne jakken er strikket ovenfra og ned, i et stykke. Strikkeretningen er skrå, så det strikkes 
utelukkende med 1 farge om gangen. Jakken er oppkalt etter den vidunderlige svenske jazz- 
og poppsangerinnen Lisa Nilsson, hvis bløte, melodiske stemme varmer sjelen din, akkurat 
som en varm cardigan kan varme kroppen din på en kald vinterdag.
 

LisaDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL

MÅL
Overvidde: 93 (99) 106 (115) 122 cm
Hel lengde: 54 (54) 55 (56) 59 cm
Ermelengde: 48 (50) 50 (51) 51 cm

STRIKKEFASTHET
17 m x 25 p i glattstrikk på pinne 5 mm = 10 x 10 cm.

Pinnetykkelsen er kun veiledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du bytt til tykkere 
pinne, har du færre masker på 10 cm, skal du bytt til 
tynnere pinne. 
Hvis dette går utover bredden men ikke høyden, kan 
det hjelpe å bytt pinnemateriale, f.eks. bytt fra metall til 
tre eller omvendt.
 
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Frg. A: 50 (50) 100 (100) 100 g Saga i frg. 302 
(Ballet Slipper) og 25 (25) 50 (50) 75 g Tilia frg. 321 
(Sakura)
Frg. B: 200 (200) 250 (250) 300 g Saga i frg. 366 
(Sugar Almond) og 75 (75) 100 (100) 125 g Tilia i 
frg. 352 (Red Squirrel).
Frg. C: 50 (50) 50 (50) 50 g Saga i frg. 249 (Cobalt 
Blue) og 
25 (25) 25 (25) 25 g Tilia i frg. 337 (Bright Cobalt).
Hver farge strikkes med 2 tråder Saga og 1 tråd Tilia 
holdt sammen, arbeidet igjennom.

Rundpinne 4,5 og 5 mm, 80-120 cm. 
Strømpepinne 4 mm
4 maskemarkører 
2 maskeholdere (eller restegarn) til hvilende m.
9 knapper

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

dr: vridd

omsl: Kast(et)

kryss-kast: Kryss kastet. Stikk høyre pinne rett inn i 
kastet og løft det over på høyre pinne uten å strikke det, 
stikk venstre pinne inn i kastet bakfra og løft det tilbake 
på venstre pinne, kastet er nå krysset og kan strikkes 
rett.

c-innt: Sentrert dobbelfelling. Ta 2 masker løst av, som 
om de skulle strikkes rett sammen, 1 rett, trekk de 
2 løse maskene samlet over den strikkede masken.

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 masken 
trekkes opp over pinnen og fremstår som en «dobbelt-
maske». Strikk videre ifølge. anvisningen i oppskriften.
Når du strikker igjennom den doble masken, stikkes 
pinnen inn gjennom begge maskebena, som én maske, 
henholdsvis i rett eller vrang som masken viser.
Denne teknikken heter German Short Rows.

Økinger
Økingene strikkes over 2 pinner.
På vrangen: Det lages et kast på hver side av de 
markerte maskene.
På retten: Kastene strikkes vridd, slik at kastene legger 
seg som henholdsvis høyre- og venstrevendte økinger.

Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet, slik at den lange garnende (med 
garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den 
tråden som sitter fast på pinnen, strikk pinnen inn 
forfra i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. 
Gjenta til det ønskede antall masker. 

Arbeidsgang
Lisa strikkes i et stykke, som starter øverst i nakken. 

Bærestykket strikkes med økinger på hver side av 
markerte masker på skuldrene, midt på bakstykke og 
langs kantene foran. 

Så deles arbeidet i ermer og bol og delene strikkes 
ferdige hver for seg, samtidig som du fortsetter med 
å øke langs kantene foran, men samtidig feller inn langs 
sømmene i sidene.

Til sist strikkes det vrangborder i ribbkant. 
Vrangbord nederst, ermekanter og halskant felles av 
med italiensk sydd avfelling som gir en myk og rund 
avfelling.
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Oppskrift
BÆRESTYKKE, ERMER OG BOL
Legg opp 5 masker på pinne 5 mm med farge A. 
Du strikker frem og tilbake på rundpinnen.

1. p (vrangen): *1 vr (kantm), kast på p, 1 vr, kast på 
p, 1 vr (midt-m bakstykke), kast på p, 1 vr, kast på p, 
1 vr (kantm).

2. p: 1 r, strikk kast dr r, 1 r, kryss-kast, 1 r (midt-m 
bakstykke) marker denne m med en maskemarkør, 
strikk kast dr r, 1 r, kryss-kast, 1 r.

3. p: 1 vr, kast på p, strikk vr til den markerte midt-m, 
kast på p, 1 vr, kast på p strikk vr til den siste m, kast på 
p, 1 vr.

4. p: 1 r, strikk kast dr r, strikk r til neste kast, kryss-
kast, 1 r (midt-m bakstykke), strikk kast dr r, strikk r til 
neste kast, kryss-kast, 1 r. 

På hver side er der nå 5 m imellom kantm og midt-m.

Gjenta 3. og 4. pinne til det er 27 (29) 29 (29) 29 
masker på hver side (inkl. kast), imellom kantmasken 
og midtmasken. Siste pinne er fra vrangen. 
Marker den siste masken på pinnen med en maske-
markør, denne masken er nå venstre skuldermaske, og 
legg opp 25 (27) 27 (27) 27 masker med teknikken 
løkkeopplegg.

Nå skal du strikke vendepinne på hvert forstykke, for å 
løfte forstykket opp til rette høyde i halsåpningen, slik: 

Vendepinne, venstre forstykke
1. vendepinne (retten): 6 r, snu.
2. vendepinne: 1 vendemaske, strikk vr til siste m, 
kast på p, 1 vr.
3. vendepinne: 1 r, strikk kast dr r, strikk r til vende-
masken, strikk denne r, 6 r, snu.
4. vendepinne: Som 2. vendepinne.
5. vendepinne: Strikk r til vendemasken, strikk denne 
r, 6 r, snu.
6. vendepinne: Som 2. vendepinne.

Neste p (retten): Strikk r pinnen ut, kast strikkes som 
hittil, ikke snu arbeidet. Marker den siste masken på 
pinnen med en maskemarkør (høyre skuldermaske) og 
legg opp 25 (27) 27 (27) 27 nye masker etter skulder-
masken i slutten av pinnen fra retten, snu.

Vendepinne, høyre forstykke
1. vendepinne (vrangen): 1 vr, kast på p, 5 vr, snu.
2. vendepinne: 1 vendemaske, strikk r til kast, kryss-
kast, strikk r pinnen ut.
3. vendepinne: 1 vr, kast på p, strikk vr til vende-
masken, strikk denne vr, 6 vr, snu.
4. vendepinne: Som 2. vendepinne.
5. vendepinne: 1 vr, kast på p, strikk vr til vende-
masken, strikk denne vr, 6 vr, snu.
6. vendepinne: Som 2. vendepinne.
 
Nå fortsettes det igjen over alle maskene på pinnen. 

Neste p (vrangen): *1 vr, kast på p, strikk vr til den 
markerte m, kast på p*, gjenta fra * til *, til den siste 
m, 1 vr = ialt 121 (129) 129 (129) 129 masker på 
pinnen.

Neste p (retten): Strikk r pinnen ut, kast strikkes som 
hittil.

Neste p: *1 vr, kast på p, strikk vr til den markerte m, 
kast på p*, gjenta fra * til *, til den siste m, 1 vr.  

Fortsett slik til det er 69 (71) 71 (71) 71 masker (inkl. 
kast) på hvert stykke imellom kantmasken og den 
markerte masken. Avslutt med en pinne fra vrangen.
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Bytt til farge B og strikk som hittil, til de er 89 (93) 97 
(103) 107 masker (inkl. kast) på hvert stykke imellom 
kantmasken og den markerte masken. 
Avslutt med en pinne fra vrangen.

Nå deles arbeidet til bol og ermer, slik:
Neste p (retten): Strikk 1 r, strikk kast dr r, 48 (51) 
55 (59) 63 r, sett de neste 81 (83) 83 (87) 87 m på en 
maskesnor (venstre erme), legg opp 3 m med løkke-
opplegg og marker den midterste av disse m (venstre 
sidemaske), strikk 48 (51) 55 (59) 63 r, kryss-kast, 
1 r, strikk kast dr r, strikk 48 (51) 55 (59) 63 r, sett de 
neste 81 (83) 83 (87) 87 m på en maskeholder (høyre 
erme), legg opp 3 m opp med løkkeopplegg og marker 
den midterste av disse m (høyre sidemaske), strikk r 
til kastet, kryss-kast, 1 r = 205 (217) 233 (249) 265 
masker på bolen.

BOL
Neste p (vrangen): 1 vr, kast på, strikk vr til den 
markerte m på bakstykke, kast på, 1 vr, kast på, strikk 
vr til siste m, kast på, 1 vr.

Neste p: *1 r, strikk kast dr r, strikk r til 1 m før den 
markerte sidemasken, c-innt*, strikk r til midt-m på 
bakstykke, kryss-kast, gjenta fra * til *, strikk r til den 
siste m, kryss-kast, 1 r.

Gjenta de siste 2 pinne ytterligere 6 (5) 3 (0) 0 gange, 
avslutt med en pinne fra vrangen.

Nå deles arbeidet og sidene strikkes ferdig hver for seg. 

Venstre forstykke og venstre side av bakstykke
Neste p (retten): 1 r, strikk kast dr r, strikk r til 1 m 
før den markerte sidemasken, c-innt, strikk r til kastet, 
kryss-kast, snu arbeidet, og la de resterende m hvile.

Neste p: Ta 1. maske løst av, 1 vr, trekk den løse m 
over, fell av ytterligere 1 m, strikk vr pinnen ut.

Neste p: Ta 1. maske løst av, 1 r, trekk den løse m over, 
fell av ytterligere 2 m, strikk r til 1 m før den markerte 
sidemasken, c-innt, strikk r pinnen ut.

Neste p: Ta 1. maske løst av, 1 vr, trekk den løse m 
over, fell av ytterligere 1 m, strikk vr pinnen ut.

Neste p: Ta 1. maske løst av, 1 r, trekk den løse m over, 
fell av ytterligere 1 m, strikk r til 1 m før den markerte 
sidemasken, c-innt, strikk r pinnen ut.

Gjenta de siste 2 pinnene til arbeidet måler 12 cm fra 
delingen, det måles ned langs sidemasken. 
Siste pinne er fra vrangen.

Bytt til farge C og fortsett som hittil, til alle masker er 
felt av.
Klipp av garnet og trekk enden igjennom masken.

Høyre forstykke og høyre side av bakstykke
Start med garnet fra retten av de hvilende maskene, 
første maske er den markerte midtermasken. 

Neste p (retten): 1 r, strikk kast dr r og fell av midt-
masken, fell av ytterligere 2 m, strikk r til 1 m før den 
markerte sidemasken, c-innt, strikk r til kastet, kryss-
kast, 1 r.

Neste p: Ta 1. maske løst av, 1 vr, trekk den løse m 
over, fell av ytterligere 2 m vr, strikk vr pinnen ut.

Neste p: Ta 1. maske løst av, 1 r, trekk den løse m over, 
fell av ytterligere 1 m, strikk r til 1 m før den markerte 
sidemasken, c-innt, strikk r pinnen ut.

Neste p: Ta 1. maske løst av, 1 vr, trekk den løse m 
over, fell av ytterligere 1 m, strikk vr pinnen ut.

Gjenta de siste 2 pinnene til arbeidet måler 12 cm fra 
delingen, det måles ned langs sidemasken. 
Siste pinne er fra vrangen.
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Bytt til farge C og fortsett som hittil, til alle masker er 
felt av.

Klipp av garnet og trekk enden igjennom masken.

RIBBKANT
Med pinne 4,5 mm og farge B strikkes det opp masker 
langs retten av den nederste kanten på bolen.
Start nederst i venstre hjørne og strikk opp masker slik:
Legg opp 1 maske på pinnen, strikk deretter opp 34 
(36) 38 (40) 42 masker frem til sidemasken, strikk 
opp 1 maske i denne og strikk opp 32 (34) 36 (38) 
40 masker frem til ryggmasken, strikk opp 1 maske i 
denne, strikk opp 32 (34) 36 (38) 40 masker frem til 
sidemasken, strikk opp 1 maske i denne og strikk opp 
34 (36) 38 (40) 42 masker frem til den ytterste kanten 
og legg opp 1 ekstra maske = 137 (145) 153 (161) 
169 masker. 

1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 2 m, 2 vr.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 
2 m, 2 r.

Gjenta disse 2 pinnene til vrangbordne måler 7 cm, 
avslutt med en pinne fra retten.

Fell av med italiensk sydd avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 gange bred-
den på vrangborden og tred en stoppenål på garn-
enden.
1. Stikk nålen inn i de 2 første m på venstre p, som om 
de skulle strikkes vr sm, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom den 2. og den 3. m fra 
baksiden og ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom den 3. m, fra forsiden og ut på 
baksiden.
4. Stikk nålen inn i de 2 første m, som om de skulle 
strikkes rett sm, og ta begge 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 
strikkes vr, og ta m av pinnen.
7. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra baks-
iden og ut på forsiden.
8. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden.
9. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes rett, og ta m av pinnen.
10. Som pkt. 5.
11. Som pkt. 6.

Gjenta pkt. 7. – 11., til det er 3 m igjen på venstre 
pinne.
Avslutning:
På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, i 
de 2 siste maskene, som om de skulle strikkes vr sm, 
trekk garnet igjennom.
- Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strikkes 
vr, og ta m av pinnen.
- Stikk nålen inn i de 2 siste m, som om de skulle strik-
kes rett sm, og ta begge m av pinnen.
Alle masker er sydd av. Fest enden godt.

ERMER
Sett de 81 (83) 83 (87) 87 ermemaskene tilbake på 
pinne 5 mm.
Strikk opp 5 masker fra retten i bunnen av ermehullet.
Sett sammen omgangen, og marker den midterste av de 
5 nye maskene. 
Omgangen starter ETTER den markerte masken, det 
vil si at du skal bruke første maske på omgangen hver 
gang du avslutter en omgang med c-innt. 

1. omg: Strikk r til kast, kryss-kast, 1 r, strikk kast dr r, 
strikk r til 1 m før den markerte m i bunnen av erme/
hullet, c-innt = 84 (86) 86 (90) 90 m.

2. omg: Strikk r til den markerte skulderm, kast på p, 
1 r, kast på p, strikk r omg ut.

Gjenta disse 2 omgangene til ermet måler 28 (30) 
30 (31) 31 cm fra de maskene som ble strikket opp i 
ermehullet, siste omgang er 1. omgang, hvor kastene 
strikkes og det felles inn under ermet.
Klipp av garnet.

Flytt maskene på venstre side av midt-masken, dvs. 
maskene fra starten av omgangen og frem til og med 
skuldermasken over på høyre pinne av rundpinnen, 
uten å strikke dem, snu arbeidet.

Herfra strikkes resten av ermet frem og tilbake.

Bytt til farge C.

Neste p (vrangen): Ta skuldermasken, som nå er den 
første m på venstre pinne, løst av uten å strikke den, 
strikk neste m vr og trekk skuldermasken over denne 
m, så skuldermasken felles av, strikk vrang pinnen ut. 

Neste p: Ta 1. m løst av, 1 r, trekk den løse m over, fell 
av ytterligere 1 m, strikk r til 1 m før den markerte m 
under ermehullet, c-innt, strikk r pinnen ut.



6 av 8#FilcolanaLisa

Neste p: Ta 1. m løst av, 1 vr, trekk den løse m over, fell 
av ytterligere 1 m, strikk vr pinnen ut.

Gjenta de siste 2 pinnene til alle maskene er felt av.
Ikke klipp av ikke garnet og la den siste maske bli 
sittende på pinnen.

Bytt til pinne 4,5 mm.

VRANGEBORD ERME
Fortsett med farge C, og den masken som sitter på 
pinnen, og strikk opp 27 (28) 28 (29) 30 masker langs 
de avfelte maskene, frem til den avfelte skuldermasken, 
strikk opp 1 m i den, og strikk opp 27 (28) 28 (29) 30 
masker langs den andre siden av kanten på erme = 56 
(58) 58 (60) 62 masker i alt.

Neste omg: 1 (1) 1 (0) 1 r, *2 r sm, 1 r*, gjenta fra * 
til *, til det gjenstår 1 (3) 3 (0) 1 m, 1 (3) 3 (0) 1 r 
= 38 (40) 40 (40) 42 masker.

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

Fell av med italiensk sydd avfelling slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
omkretsen på vrangborden, og 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 bak-
siden 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 
strikkes 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 
strikkes vr, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2. – 6., til det er 1 (vrang)m tilbake på 
venstre pinne. 
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.

KNAPPESTOLPER
Venstre kant, knappekant
Med pinne 4,5 mm og farge A strikkes det opp masker 
langs retten av venstre forstykke, start ved hals-
åpningen øverst, og strikk opp 81 (81) 83 (85) 
89 masker frem til nederst på vrangborden, strikk opp 
ca. 3 masker for hver 4 pinne på forstykket.

1. p (vrangen): 2 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til 
den siste m, 1 vr.

2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til den siste m, 
1 r.

Gjenta disse 2 pinnene ytterligere 2 gange, strikk 
1. pinne ytterligere 1 gang.

Fell av i ribb på neste pinne.

Høyre kant, knapphullkant
Med pinne 4,5 mm og farge B strikkes det opp masker 
langs retten av høyre forstykke, start nederst på vrang-
borden og strikk opp 81 (81) 83 (85) 87 masker frem 
til halsåpningen.

1. p (vrangen): 2 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til 
den siste m, 1 vr.

2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til siste m, 1 r.
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3. p: Som 1. pinne.

4. p (retten)(knapphullpinne): 2 r, strikk 2 (2) 2 
(4) 4  m ribb, *trekk 2. m på venstre p over den 1. m, 
strikk 1 vr, kast på p, strikk 8 m ribb*, gjenta fra * til *, 
til det gjenstår 7 (7) 9 (9) 11 m, lag det siste knapp-
hulllet som de foregående, strikk som m viser p ut.

5. - 7. p: Som 1. - 3. pinne.

Fell av i ribb på neste pinne.

Ikke klipp av garnet, men fortsett med den siste masken 
på pinnen og strikk opp masker til halskant, slik:

HALSKANT
Med pinne 4,5 mm og farge B, strikkes det opp masker 
langs retten av halsåpningen, start med den ene masken 
som sitter igjen på pinnen fra avfelling på stolpen, og 
strikk opp ytterligere 5 masker langs ribben, 23 (25) 
25 (25) 25 masker frem til skuldermasken, strikk opp 
1 m i skuldermasken og marker denne masken, strikk 
21 (23) 23 (23) 23 masker frem til ryggens midter-
maske, strikk opp 1 opp i denne og strikk opp det 
samme antall masker langs den andre siden av hals-
åpningen = 103 (111) 111 (111) 111 masker i alt.

1. p (vrangen): 2 vr, *1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r sm, 1 vr*, 
gjenta fra * til * ytterligere 3 ganger, strikk ribb (1 r, 1 
vr) til den markerte skuldermasken i den andre siden, 1 

vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, **2 r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 
1 vr**, gjenta fra ** til **, ytterligere 3 ganger, strikk 
ribb pinnen ut, avslutt med 2 vr.

2. p (knapphullpinne): 2 r, trekk 2. m på venstre p 
over den 1. m, strikk 1 vr, kast på p, *strikk ribb til 
1 m før den markerte skuldermasken, c-innt*, gjenta 
fra * til *, strikk ribb pinnen ut, avslutt med 2 r.

3. p: 2 vr, strikk som maskene viser pinnen ut.

4. p: 2 r, *strikk ribb til 1 m før den markerte skulder-
masken, c-innt*, gjenta fra * til *, strikk ribb pinnen 
ut, avslutt med 2 r.

5. p: Som 3. pinne.

Fell av som maskene viser på neste pinne, SAMTIDIG 
strikkes det c-innt ved skuldermaskene før disse felles 
av.

MONTERING
Sy knapper i og fest alle løse tråder. 

Hvis det er små hull i sidene av ermehullet sys disse til 
fra vrangen.

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