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Jessica er en viderefortolkning av barnedes-
ignet ”Kongelunden” fra vår AW20-kollektion. 
Man kan nesten kalle de små flettene for de-
signerens signaturmønster, der de sniker seg 
inn i mange av hennes design, nettopp fordi 
de er så fine og utrolig enkle å strikke.
På Jessica har designeren plassert flettene 
midt på for- og bakstykke, samt brukt dem 
som mansjetter nede på ermene i stedet for 
en tradisjonell vrangbord. Ballongermene med 
puff tilfører genseren en god porsjon drama.

4. norske utgave - juni 2021 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl

Materialer
(200) 200 (250) 250 g Saga fra Filcolana i farge 131 
(Dragon Fruit)
(150) 150 (175) 175 g Tilia fra Filcolana i farge 360 
(Azalea)
Rundpinne 3,5 og 4 mm, 40 cm og 60-80 cm 
Strømpepinne 3,5 mm og 4 mm (hvis du ikke strikker 
med magic loop på lang rundpinne)
Maskemarkører: 4 gule og 4 grønne, fargene er un-
derordnet så lenge du kan se forskjell på dem
Heklenål nr. 3

Størrelser
(S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: (84-90) 91-96 (97-106) 107-
113 cm
Overvidde: (93) 98 (109) 116 cm
Lengde (målt fra høyeste punkt på skulder): (53) 55 
(58) 60 cm
Ermelengde: (51) 52 (52) 53 cm
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Strikkefasthet
22 m x 31 p i glattstrikk på p 4 mm, med en tråd av 
hver kvalitet = 10 x 10 cm.

Arbeidsflyt
Genseren strikkes ovenfra og ned i ett stykke, med 
økinger ved skuldermaskene. For at skuldrene ikke 
skal trekke seg sammen og rynke, lages det på hver 
2. pinne kast imellom skuldermaskene, på neste p 
slippes kastet ned, og på den måten kan skulderma-
skene strekke seg lange så de passer med strikke-
fastheten i bredden.
Når skulderbredden er nådd, deles arbeidet og for- 
og bakstykke strikkes hver for seg ned til bunnen 
av ermehullet, hvor delene settes sammen igjen, og 
bolen strikkes videre rundt. Det strikkes opp m langs 
ermehullet, og ermene strikkes rundt ovenfra og ned.

Spesielle forkortelser
to-2 (trekk over 2 m): Ta 1 r løst av, 2 r, trekk den 
løse m over de 2 m.
fm: Flytt markør over på høyre pinne.
v-utt: Før venstre pinne, med retning fra forsiden og 
vekk fra deg selv, inn under tråden mellom to masker, 
løft tråden opp på pinnen og strikk den vridd rett. 
h-utt: Før venstre pinne, med retning fra baksiden og 
inn mot deg selv, inn under tråden mellom to masker, 
løft tråden opp på pinnen og strikk den rett.
v-utt-vr: Før venstre pinne, med retning fra baksiden 
og inn mot deg selv, inn under tråden mellom to ma-
sker, løft tråden opp på pinnen og strikk den vrang.
h-utt-vr: Før venstre pinne, med retning fra forsiden 
og vekk fra deg selv, inn under tråden mellom to 
masker, løft tråden opp på pinnen og strikk den vridd 
vrang.

Spesielle teknikker 
Vendepinne (German Short Rows): Legg garnet over 
høyre p og ta 1. m på venstre pinne løst av som om 
den skulle strikkes vrang. Trekk i garnet, vekk fra deg 
selv, så masken (som nå sitter på høyre p) trekkes 
bakover og ligger dobbelt på pinnen. Hold garnet 
stramt mens du strikker den neste masken. Vende-
masken strikkes på denne måten, uansett om du er 
på retten eller vrangen av arbeidet. Når du strikker 

over vendemasken (på neste p), strikkes det gjennom 
”begge bena” på masken.

Bærestykke
Legg opp (82) 82 (96) 96 m på 4 mm rundpinne med 
en tråd av hver kvalitet holdt sammen. Sett sammen 
omg og del inn m slik: Sett inn en grønn markør, 4 vr, 
[3 r, 4 vr] (5) 5 (6) 6 ganger, sett inn en grønn mar-
kør, 2 r (skuldermasker), sett inn en grønn markør, 
4 vr, [3 r, 4 vr] (5) 5 (6) 6 ganger, sett inn en grønn 
markør, 2 r (skuldermasker).

1. omg: 4 vr, [to-2, 4 vr] (5) 5 (6) 6 ganger, fm, 2 r 
(skuldermasker), fm, 4 vr, [to-2, 4 vr] (5) 5 (6) gan-
ger, fm, 2 r (skuldermasker).
2. omg: 4 vr, [1 r, 1 kast, 1 r, 4 vr] (5) 5 (6) 6 gan-
ger, fm, 2 r, fm, 4 vr, [1 r, 1 kast, 1 r, 4 vr] (5) 5 (6) 
ganger, fm, 2 r.
3. omg: *4 vr, [3 r, 4 vr] (5) 5 (6) 6 ganger, fm, 2 r, 
fm*, gjenta fra * til * omg ut.
4. omg: Som 3. omg.
Gjenta 1-4. omg ytterligere 1 gang. Strikk 1. omg yt-
terligere 1 gang.

Fortsett videre med vendepinner for at gjøre nakken 
høyere, slik:
1. p (retten): v-utt, sett inn en gul markør, 1 vr, snu.
2. p: 1 vendemaske, flytt gul markør over, 1 vr, 
h-utt-vr, flytt grønn markør over, 2 vr, flytt grønn 
markør over, v-utt-vr, sett inn en gul markør, 4 r, *1 
vr, 1 kast, 1 vr, 4 r*, gjenta fra * til * til den grønne 
markøren, sett inn en gul markør, h-utt-vr, flytt grønn 

Lag en ring av garnet på venstre pinne slik at 
den lange garn-enden (med garnnøstet i den 
andre enden) ligger over den tråden som sitter 
fast på pinnen. Stikk høyre pinne inn forfra i 
ringen og strikk opp 1 maske, stram garnet 
så det blir en vanlig maske. Gjenta til  ønsket 
maskeantall

Løkkeopplegg
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markør over, 2 vr, flytt grønn markør over, v-utt-vr, 
sett inn en gul markør, 1 r, snu.

3. p: 1 vendemaske, fm, 1 r, h-utt, fm, 1 r, 1 kast, 1 
r, fm, v-utt, 1 r, fm, 4 vr, *3 r, 4 vr*, gjenta fra * til *, 
til den gule markøren, fm, 1 r, h-utt, fm, 1 r, 1 kast, 
1 r, fm, v-utt, strikk r til den gule markøren, fm, 2 vr, 
snu.

4. p: 1 vendemaske, strikk r til den gule markøren, 
fm, strikk vr til den grønne markøren, h-utt-vr, fm, 1 
vr, slipp ned kastet, 1 vr, fm, v-utt-vr, strikk vr til den 
gule markøren, fm, 4 r, *3 vr, 4 r*, gjenta fra * til *, 
til den gule markøren, fm, strikk vr, til den grønne 
markøren, h-utt-vr, fm, 1 vr, slipp ned kastet, 1 vr, 
fm, v-utt-vr, fm strikk vr til den gule markøren, fm, 2 
r, snu.

5. p: 1 vendmaske, strikk vr til den gule markøren, 
fm, strikk r til den grønne markøren, h-utt, fm, 1 r, 
1 kast, 1 r, fm, v-utt, strikk r til den gule markøren, 
fm, 4 vr, *to-2, 4 vr*, gjenta fra * til *, til den gule 
markøren, fm, strikk r, til den grønne markøren, h-
utt, fm, 1 r, 1 kast, 1 r, fm, v-utt, strikk r til den gule 
markøren, fm, 3 vr, snu.

6. p: 1 vendemaske, strikk r til den gule markøren, 
fm, strikk vr til den grønne markøren, h-utt-vr, fm, 
1 vr, slipp ned kastet, 1 vr, fm, v-utt-vr, strikk vr til 
den gule markøren, fm, 4 r, *1 vr, 1 kast, 1 vr, 4 r*, 
gjenta fra * til *, til den gule markøre, fm, strikk vr 
til den grønne markøren, h-utt-vr, fm, 1 vr, slipp ned 
kastet, 1 vr, fm, v-utt-vr, strikk vr til den gule markø-
ren, fm, 3 r, snu.

7. p: 1 vendemaske, strikk vr til den gule markøren, 
fm, strikk r til den grønne markøren, h-utt, fm, 1 r, 1 
kast, 1 r, fm, v-utt, strikk r til den gule markøren, fm, 
4 vr, *3 r, 4 vr*, gjenta fra * til *, til den gule markø-
ren, fm, strikk r, til den grønne markøren, h-utt, fm, 1 
r, 1 kast, 1 r, fm, v-utt, strikk r til den gule markøren, 
fm, 4 vr, snu.

8. p: 1 vendemaske, strikk r til den gule markøren, 
fm, strikk vr til den grønne markøren, h-utt-vr, fm, 1 
vr, slipp ned kastet, 1 vr, fm, v-utt-vr, strikk vr til den 
gule markøren, fm, 4 r, *3 vr, 4 r*, gjenta fra * til 
*, til den gule markøren, fm, strikk vr til den grønne 
markøren, h-utt-vr, fm, 1 vr, slipp ned kastet, 1 vr, 
fm, v-utt-vr, strikk vr til den gule markøren, fm, 4 r, 
snu.

Siste vendepinne (retten, mønsterets 1. omg): 
1 vendemaske, strikk vr til den gule markøren, fm, 
strikk r til den grønne markøren, h-utt, fm, 1 r, 1 
kast, 1 r, fm, v-utt, strikk r til den gule markøren, fm, 
4 vr, *to-2, 4 vr*, gjenta fra * til *, til den gule mar-
køren, fm, strikk r, til den grønne markøren, h-utt, 
fm, 1 r, 1 kast, 1 r.

Du er nå ferdig med vendepinnene, og det er (106) 

(106) (118) 118 m på pinnen. 
Strikk videre rundt fra retten, og fortsett med øknin-
ger på begge sider av skuldermaskene på alle omg, 
slik:

2. omg: Fm, v-utt, strikk r til den gule markøren, fm, 
4 vr, *1 r, 1 kast, 1 r, 4 vr*, gjenta fra * til *, til den 
gule markøren, fm, strikk r til den grønne markøren, 
h-utt, fm, 1 r, slipp ned kastet, 1 r, fm, v-utt, strikk 
r til den gule markøren, fm, 4 vr, *1 r, 1 kast, 1 r, 4 
vr*, gjenta fra * til * til den gule markøren, fm, strikk 
r til den grønne markøren, h-utt, fm, 1 r, slipp ned 
kastet, 1 r.
3. omg: Fm, v-utt, strikk r til den gule markøren, fm, 
4 vr, *3 r, 4 vr*, gjenta fra * til *, til den gule markø-
ren, fm, strikk r til den grønne markøren, h-utt, fm, 
1 r, 1 kast, 1 r, fm, v-utt, strikk r til den gule markø-
ren, fm, 4 vr, *3 r, 4 vr*, gjenta fra * til * til den gule 
markøren, fm, strikk r til den grønne markøren, h-utt, 
fm, 1 r, 1 kast, 1 r.
4. omg: Som 3. omg, men slipp ned kastene mellom 
skuldermaskene.

1. omg: V-utt, strikk r til den gule markøren, fm, 4 
vr, *to-2, 4 vr*, gjenta fra * til *, til den gule markø-
ren, fm, strikk r til den grønne markøren, h-utt, fm, 1 
r, slipp ned kastet, 1 r, fm, v-utt, strikk r til den gule 
markøren, fm, 4 vr, *to-2, 4 vr*, gjenta fra * til * til 
den gule markøren, fm, strikk r til den grønne markø-
ren, h-utt, fm, 1 r, slipp ned kastet, 1 r.

Der er nå (120) 120 (132) 132 m på pinnen.
Gjenta disse 4 mønsteromg, til det er økt totalt (23) 
25 (25) 27 m på hver side av skuldermaskene. 
Avslutt den siste omg med en øking, rett før skulder-
maskene på høyre side, dvs. at skuldermaskene og 
det glattstrikkede stykket frem til omgangsmarkøren 
ikke strikkes.

Nå deles arbeidet, og for- og bakstykke strikkes hver 
for seg, før delene igjen sette sammen under erme-
hullet.

Neste omg: Fell av de 2 skuldermaskene, strikk glat-
tstrikk, flettemønster og glattstrikk, frem til de neste 
2 skuldermaskene, fell av disse og strikk glattstrikk, 
flettemønster og glattstrikk p ut = 85 (89) 96 (100) 
m på hhv. for- og bakstykke.

Mønsteret på for- og bakstykke strikkes nå slik; og 
vær oppmerksom på at når du strikker frem og til-
bake at du fortsetter mønsteret med den mønsterpin-
nen du hadde kommet til da du delte arbeidet.
Flettemønsteret strikkes frem og tilbake:
1. p: 4 vr, [to-2, 4 vr] (5) 5 (6) 6 ganger.
2. p: 4 r, [1 vr, 1 kast, 1 vr, 4 r] (5) 5 (6) 6 ganger.
3. p: Strikk som m viser, kastet strikkes r.
4. p: Strikk som m viser.
Gjenta 1.-4 p.

Bakstykke
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Strikk frem og tilbake i glattstrikk og mønster til bak-
stykke måler (11) 11 (11) 12 cm fra skuldermaskene, 
målt helt ute i kanten, avslutt med flettemønsterets 
4. p.
Pinne med øking (retten): 1 r, h-utt, strikk møn-
ster til det gjenstår 1 m, v-utt, 1 r.
Strikk 3 p som m viser.
Gjenta disse 4 p, ytterligere (2) 2 (3) 3 ganger, siste 
p er fra vrangen.
Øk videre på hver 2. p (hver p fra retten) totalt (6) 
6 (5) 7 ganger, siste p er fra retten = (32) 34 (34) 
38 m i det glattstrikkede stykket i hver side. Klipp av 
tråden.

Forstykke
Strikk som bakstykke, avslutt med en p fra retten. 
Ikke klipp av tråden.

Bol
Nå sette for- og bakstykke sammen til bolen, og møn-
steret strikkes igjen kun fra retten, som ved starten 
på arbeidet:
Ikke snu arbeidet, men legg opp (3) 4 (6) 7 m med 
løkkeopplegg i forlengelsen av m på forstykkets, sett 
inn en omgangsmarkør, legg opp ytterligere (3) 4 (6) 
7 m, fortsett med mønster over m på bakstykke og 
legg opp (6) 8 (12) 14 m i forlengelse av m på bak-
stykke, strikk med mønster over alle m på forstykket, 
frem til omgangsmarkøren = (218) 230 (252) 272 m.

Fortsett rundt med mønster over alle m, til bolen må-
ler ca. (21) 23 (25) 25 cm fra ermehullet, avslutt med 
mønsterets 1. omg. Fjern omgangsmarkøren og strikk 
glattstrikk frem til flettedelen, sett inn omgangsmar-
køren her.

Bytt til 3,5 mm rundpinne.

Kun str. S
Felleomg: *2 vr sm, 2 vr sm, 2 r*, gjenta fra * til *, 
til det neste glattstrikkede stykket, **2 r sm, 3 r**, 
gjenta fra ** til **, til det er 8 m igjen på det glat-
tstrikkede stykket, 2 r sm, 1 r, 2 r sm, 1 r, 2 r sm, 
gjenta fra * til *, til det neste glattstrikkede stykket, 
gjenta fra ** til **, til der er 5 m igjen på det glat-
tstrikkede stykket, 2 r sm, 1 r, 2 r sm = 152 m.

Kun str. M
Felleomg: *2 vr sm, 2 vr sm, 2 r*, gjenta fra * til *, 
til det neste glattstrikkede stykket, 4 r, **2 r sm, 2 
r**, gjenta fra ** til **, til flettestykket, gjenta fra * 
til *, til det neste glattstrikkede stykket, gjenta fra ** 
til **, omg ut = 160 m.

Kun st.r L
Felleomg: *2 vr sm, 2 vr sm, 2 r*, gjenta fra * til 
*, til det neste glattstrikkede stykket, 6 r, **2 r sm, 
2 r**, gjenta fra ** til **, til det er 2 m igjen på det 
glattstrikkede stykket, 2 r, gjenta fra * til *, til det 
neste glattstrikkede stykket, gjenta fra ** til **, til 
det er 2 m igjen på det glattstrikkede stykket, 2 r = 

176 m.

Kun str. XL
Felleomg: *2 vr sm, 2 vr sm, 2 r*, gjenta fra * til 
*, til det neste glattstrikkede stykket, 2 r sm, 1 r, 2 
r sm, **2 r sm, 3 r**, gjenta fra ** til **, til det er 
5 m igjen på det glattstrikkede stykket, 2 r sm, 1 r, 
2 r sm, gjenta fra * til *, til det neste glattstrikkede 
stykket, gjenta fra ** til **, til ter 5 m igjen på det 
glattstrikkede stykket, 2 r sm, 1 r, 2 r sm = 188 m.

Alle str.
Fortsett med ribb (2 vr, 2 r) til ribben måler 10 cm. 
Siste omgang avsluttes 2 m før omgangsmarkøren (2 
rettmasker).
Fell av som m viser på neste omg.

Ermer
Mål 3 cm ned på hver side av skuldermaskene og 
sett inn et merke på både for- og bakstykke. Det skal 
være 7 cm mellom merkene.
Strikk opp m fra retten med en 4 mm rundpinne slik: 
Start midt på i bunnen av ermehullet og strikk opp 
(38) 38 (39) 41 m, frem til det første merket, legg 
opp 20 m med løkkeopplegg, sett inn en gul markør 
på pinnen, legg opp ytterligere 20 m (det strikkes 
ikke opp m imellom merkene) stikk pinnen inn ved 
det neste merke og strikk opp (38) 38 (39) 41 m, ned 
til bunnen av ermehullet, sett inn en omgangsmarkør 
og sett sammen omg = (116) 116 (118) 122 m.
Nå strikkes det vendepinner øverst på ermet, slik:
1. p (retten): Strikk r til 4 m etter den gule markø-
ren, snu.
2. p: 1 vendemaske, strikk vr til 4 m etter den gule 
markøren, snu.
3. p: 1 vendemaske, strikk r til 4 m etter vendema-
sken fra forrige p, snu.
4. p: 1 vendemaske, strikk vr til 4 m etter vendema-
sken fra forrige p, snu.
Gjenta 3. og 4. p, til siste vending gjøres (6) 6 (7) 
9 m fra omgangsmarkøren, siste vending gjøres fra 
vrangen.
Strikk 1 omg r over alle m.
Nå starter fellinger på puffermet:
1. omg: Strikk r til 2 m før den gule markøren, 1 r 
løst av, 1 r, trekk den løse m over, strikk r omg ut.
2. omg: Strikk r omg ut.
3. omg: Strikk r til den gule markøren, fm, 2 r sm, 
strikk r omg ut.
4. omg: Strikk r omg ut.
Gjenta disse 4 omg, til det er felt inn totalt (20) 20 
(22) 14 ganger = (96) 96 (96) 108 m på omg.

Tips: Sy evt. puffermet til ermehullet allerede nå, se 
avsnittet om montering.

Fortsett videre nedover i glattstrikk til ermet måler 
(35) 36 (36) 37 cm fra ermehullet.
Bytt til 3,5 mm rundpinne.
Felleomgang: Strikk 2 r sm omg ut = (48) 48 (48) 54 
m.
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Ermemansjett
1. omg: *to-2, 3 vr*, gjenta fra * til * omg ut.
2. omg: *1 r, 1 kast, 1 r, 3 vr*, gjenta fra * til * omg 
ut.
3. omg: Strikk som m viser, kastene strikkes r.
4. omg: Strikk som m viser.
Gjenta 1.-4 omg, til det er strikket 12 gjentagelser 
og ermemansjetten måler ca. 16 cm, avslutt med 1. 
omg.
Fell av som m viser på neste omg.

Strikk et tilsvarende erme.

Montering
På ermekuppelen sys en rynketråd inn igjennom de 
40 m helt nede i kanten av oppleggskanten. Trekk 
ermekuppelen sammen så den passer med de 7 cm 
som står åpent i ermehullet. Sy den rynkede erme-
kuppelen fast til ermehullet med maskesting.

Ermene er tunge, derfor kan det være en god ide å 
hekle et skulderbånd, slik.
Legg Tilia dobbelt, lag en løkke, gjerne med en god, 
lang ende og hekle tråden fast med en kjedemaske 
på vrangen av ermet helt oppe ved skuldermasken, 
i rynkene på ”puff’en”. Bruk både den lange enden 
og tråden fra garnnøstet når du hekler videre, slik at 
garnet ligger 4-dobbelt. Hekle en veldig fast rekke 
med luftmasker, til luftmaskekjeden passer til der 
hvor halskanten slutter og der den første økningen 
ved skuldermasken starter. Fest med en kjedemaske. 
Luftmaskekjeden skal holde skulderen litt sammen, 
så puffermet ikke trekkes nedover pga. vekten på 
ermet.

Fest alle løse tråder og vask genseren ifølge anvisning 
banderolene. La genseren tørke liggende flatt på et 
håndkle.


