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Avantgarde er en oversized, myk genser med fine fletter og ribbmønster. 
Med sine colorblock felt, strikket i en blanding av Peruvian og Tilia, er det nærmest ingen grenser for 
hvordan du kan sette sammen dine yndlingsfarger. Du kan velge ton-i-ton nyanser som Sanne Fjal-
land har gjort, eller du kan strikke med dine favorittfarger i en fargekombinasjon helt uten regler, og 
bare la improvisasjonen råde. 

Avantgarde Design: Sanne Fjalland

STØRRELSER
S (M) L (XL)  

MÅL
Passer til brystvidde: 83-90 (91-98) 99-106 
(107-116) cm
Overvidde: 112 (117) 122 (127) cm
Hel lengde (målt fra øverst på skulderen): ca. 59 (60) 
61 (62) cm  
Ermelengde: ca. 46 (46) 46 (46) cm

STRIKKEFASTHET 
15 masker og 24 pinner i glattstrikk på pinne 5,5 mm 
= 10 x 10 cm 
Strikkeprøven er målt etter vask og blokking.
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
Farge A: 
100 (100) 150 (150) g Peruvian frg. 827 (Dijon) og
25 (25) 50 (50) g Tilia frg. 363 (Caramel)
Farge B:
200 (200) 200 (200) g Peruvian frg. 136 (Mustard) 
og 50 (50) 50 (50) g Tilia frg. 196 (French Vanilla)
Farge C:
200 (200) 200 (200) g Peruvian frg. 196 (French 
Vanilla) og 50 (50) 50 (50) g Tilia frg. 211 (Banana)
Farge D:
150 (150) 150 (200) Peruvian frg. 223 (Sunflower) 
og 50 (50) 50 (50) g Tilia frg. 136 (Mustard)
Hver farge strikkes med 1 tråd Peruvian og 1 tråd 
Tilia holdt sammen.

Rundpinne 5 mm, 40 og 80 cm.
Rundpinne 5,5 mm, 80 cm
Strømpepinne 5 og 5,5 mm
2 Maskemarkører , Restegarn til italiensk opplegg
 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

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.

o-innt
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over.

Kant-m r
Strikk masken rett på alle pinnene. 

DIAGRAM
Se side 5.
Diagrammene leses fra høyre mot venstre på alle 
omgangene når du strikker rundt og på alle pinnene 
fra retten, og fra venstre mot høyre på alle pinnen fra 
vrangen.

Arbeidsgang
Hver farge strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen.

Bolen strikkes i et stykke nedenfra og opp, rundt på 
rundpinne til ermehullet, hvor arbeidet deles. 

Bakstykke og forstykke strikkes deretter ferdig hver for 
seg, frem og tilbake på rundpinnen. 

Du strikker opp masker i ermehullet, og ermet strikkes 
ovenfra og ned, rundt på rundpinne. 
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Oppskrift
BOL
Legg opp 99 (103) 107 (111) masker med restegarnet 
på rundpinne 5 mm, og strikk 2 pinner rett, frem og 
tilbake. 
Klipp av restegarnet.

Start med Peruvian og Tilia i farge A, og strikk 1 pinne 
vrang. Ikke snu, men sett sammen omgangen og
fortsett rundt. 

Strikk 2 omg vr. 

Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste 
tverrlenken strikket med Peruvian og Tilia, 3 p ned i 
arbeidet (= 1. p med Peruvian og Tilia), og strikk den 
rett*, gjenta fra * til *, til det er 1 m igjen, løft opp den 
siste tverrlenken, og strikk den rett sammen med den 
siste masken = 196 (204) 212 (220) masker.

Strikk 1 vr, sett inn en omgangsmarkør og fortsett 
rundt i ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 10 cm. 
Klipp oppleggstråden forsiktig av. 

Klipp av garnet.

Bytt til rundpinne 5,5 mm og farge B.
 
Neste omg: v-økn, strikk 98 (102) 106 (110) rett, 
sett inn en sidemarkør, v-økn, strikk rett omgangen ut 
= 198 (206) 214 (222) masker. 

Starten på omgangen er nå i høyre side. 

Neste omg: *Strikk 1 r, strikk de neste 19 m ifølge 
diagram A, strikk 10 (12) 14 (16) r, strikk de neste 
19 m ifølge diagram A, strikk 1 r, strikk de neste 19 m
 ifølge diagram A, strikk 10 (12) 14 (16) r, strikk de 
neste 19 m ifølge diagram A, strikk 1 r*, gjenta fra 
* til * omgangen ut. 

Gjenta denne omgang til arbeidet måler 37 cm. Klipp 
av garnet.

Start med farge C, og strikk 1 omgang som hittil.

Nå deles arbeidet til for- og bakstykke. La maskene på 
forstykket hvile mens du strikker ferdig bakstykket. 
Masker til bakstykke er de første 99 (103) 107 (111) 
maskene på omgangen. 

BAKSTYKKE
Start og avslutt heretter alle pinnene med 1 kant-m r, 
merk deg at diagram A nå leses fra høyre mot venstre på 
pinner fra retten, og fra venstre mot høyre på pinner fra 
vrangen.
 
Strikk videre opp med maskefordeling som hittil, til 
ermehullet måler 22 (23) 24 (25) cm. 
Avslutt med en pinne fra vrangen.

Skulder 
Fell av masker til skrå skulder i starten av hver pinne, 
7 m 5 (3) 3 (1) ganger og 8 m 0 (2) 2 (4) ganger.
Viktig: For å få en jevn skuldersøm, tar du den 
1. masken på hver pinne løst av, uten å strikke den. 
Når du feller til skrå skulder kan det være nødvendig at 
du kun strikker flettemønster over en halv rapport, hvis 
maskene på den andre halvdel er felt av. 

Når maskene på begge skuldersømmene er felt av, 
feller du av de resterende 29 (29) 33 (33) maskene på 
neste pinne fra retten. 

FORSTYKKE 
Strikkes som bakstykke til ermehullet måler 15 (16) 
17 (18) cm. 
Avslutt med en pinne fra vrangen.
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HALS
Høyre side
Neste p (retten): Strikk 42 (44) 44 (46) m i mønster, 
fell av de neste 15 (15) 19 (19) masker, strikk i 
mønster pinnen ut. 

Neste p: Strikk mønster til de avfelte maskene, snu og 
la de resterende maskene hvile.

Fell heretter av i starten av hver pinne fra retten, 2 m 
2 ganger og 1 m 3 ganger. Her strikker du også, hvis 
mulig, et halvt flettemønster inn mot halsen, som 
beskrevet for skuldermaskene på bakstykke.

Når ermehullet måler 22 (23) 24 (25) cm som bakstyk-
ket, feller du av masker til skrå skulder som beskrevet 
for bakstykke. 

Venstre side
Start med garnet på vrangen av de hvilende maskene, 
og fell av til hals som i høyre side, i starten av hver 
pinne fra vrangen.

Strikk denne siden ferdig som på høyre side.

Sy begge skuldersømmene sammen.

ERMER
Med strømpepinne 5,5 mm og farge D strikker du opp 
masker langs retten av ermehullet, slik: 
Start i bunnen av ermehullet og strikk opp 36 (37) 39 
(40) masker langs den ene siden av ermehullet, strikk 
opp 1 m i skuldersømmen og strikk opp 36 (37) 39 
(40) masker langs den andre siden av ermehullet = 73 
(75) 79 (81) masker. 
Sett sammen omgangen, og sett inn en omgangs-
markør.
Tell ut fra masken som ble strikket opp i skulder-
masken og marker de midterste 19 maskene ut for 
skuldersømmen, disse maskene strikkes ifølge diagram 
B, de øvrige maskene strikkes i glattstrikk. 

Strikk 3 omganger.

Neste omg: Strikk rett til 2 m før de 19 markerte 
maskene, o-innt, strikk 19 m ifølge diagram B, 2 r sm, 
strikk rett omgangen ut. 

Gjenta fellingene på hver 6. omgang i alt 13 ganger = 
47 (49) 53 (55) masker. 

Strikk videre opp til ermet måler 38 cm.

Bytt til farge A og strikk 1 omgang glattstrikk over alle 
maskene, og fell samtidig av 3 (5) 7 (7) m jevnt fordelt 
= 44 (44) 46 (48) masker. 

Bytt til strømpepinne 5 mm og strikk 8 cm vrangbord 
(1 r, 1 vr).
  
Neste omg: *1 r, ta vrangmasken løst av med garnet 
foran m*, gjenta fra * til * omgangen ut. 

Neste omg: *Ta rettmasken løst av med garnet bak m, 
1 vr*, gjenta fra * til * omgangen ut. 

Fell av med italiensk sydd avfelling slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 4 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 
baksiden og ut på forsiden. 
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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 maskebein, 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)m igjen på ven-
stre 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.

    

KRAGE
Med rundpinne 5 mm og farge C strikker du opp mask-
er langs retten av halsåpningen.
Start ved høyre skuldersøm og strikk opp 30 (30) 34 
(34) masker langs nakken og 58 (58) 62 (62) masker 
langs halsutskjæringen på forstykket = 88 (88) 96 
(96) masker.

Strikk 8 cm vrangbord (1 r, 1 vr). 
 
Neste omg: *1 r, ta vrangmasken løst av med garnet 
foran m*, gjenta fra * til * omgangen ut. 

Neste omg: *Ta rettmasken løst av med garnet bak m, 
1 vr*, gjenta fra * til * omgangen ut. 

Fell av med italiensk avfelling som på ermene.

MONTERING
Fest løse tråder.

Vask genseren ifølge anvisningen på Tilia banderolen. 
Blokk genseren ut til de angitte mål, og la den tørke 
liggende flatt på et håndkle. 

Rett på retten, vrang på vrangen 

Vrang på retten, rett på vrangen

Fra retten: Ta masken løst av med garnet bak masken
Fra vrangen: Ta masken løst av med garnet foran masken

Ta 2 masker løst av med garnet bak arbeidet, sett 1 maske på hjelpepinne foran arbeidet, 
flytt de 2 maskene tilbake på venstre pinne, strikk masken på hjelpepinnen rett, strikk 2 rett    

Sett 1 maske på hjelpepinne foran arbejdet, 2 rett, strik masken på hjelpepinnen rett

Sett 2 masker på hjelpepinne bak arbejdet, 1 rett, strikk maskerne på hjelpepinnen rett

Diagram A - Bol

Diagram B - Erme
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