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Sanne Fjalland kom over et foto av Miles Davis fra 1969, hvor han lener seg opp mot en rød 
sportsbil iført velurbukser og en åpen, mørk blå skjorte med krage. Det er ekstravaganse, svai 
i buksebeina og tunge gullkjeder som har inspirert til pologenseren Miles, med de transpar-
ente mohairstripene, den ribbstrikkede kragen og de fine, små gullknappene. Miles pologens-
er er strikket i Saga og Tilia, i nyanser som ligger helt tett på hverandre.
 

MilesDesign: Sanne Fjalland

STØRRELSER
S (M) L (XL)  
MÅL
Passer til brystvidde: 83-89 (90-96) 97-105 
(106-116) cm
Overvidde: 98 (106) 115 (126) cm
Hel lengde (målt fra øverst på skulderen): 59 (61) 63 
(65) cm
Ermelengde: 44 (44) 44 (44) cm 
Merk at lengdemålene i selve oppskriften er de målene 
genseren har før vask. 
STRIKKEFASTHET 
26 masker og 40 pinner i glattstrikk og stripemønster 
på pinne 3 mm = 10 x 10 cm
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
200 (200) 250 (250) g Saga farge 115 (Captain Blue)
50 (75) 75 (75) g Tilia farge 145 (Navy Blue)

3 stk. rundpinne 2,5 mm, 80 cm.
Rundpinne 3 mm, 80 cm.
Strømpepinne 2,5 og 3 mm. 

Maskemarkører

4 stk. knapper, 10-15 mm 

 

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.

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

Kant-m vr
Strikk masken vrang på alle pinnene. 
  

Arbeidsgang
Bolen strikkes i et stykke nedenfra og opp, og rundt på 
rundpinne, i stripemønster som beskrevet, til arbeidet 
deles midt foran til stolpeåpningen. 

Ermene strikkes nedenfra og opp, rundt på strømpe-
pinne.

Bol og ermer settes sammen, og bærestykket strikkes 
frem og tilbake med raglanfellinger. 

Du strikker opp masker langs stolpeåpningen midt 
foran, og stolpen strikkes ferdig. 

Til kragen strikker du opp masker på 2 rundpinner 
samtidig, til dobbel kragestand.
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Oppskrift
Stripemønster
2 omganger/pinner glattstrikk med Saga
2 omganger/pinner glattstrikk med Tilia
Gjenta disse 4 omgangene/pinnene. 

BOL
Legg opp 256 (276) 300 (328) masker på rundpinne 
3 mm med 1 tråd Saga. 
Sett sammen omgangen, og sett inn en omgangs-
markør. Omgangen starter i venstre sidesøm.

Bytt til rundpinne 2,5 mm og strikk 4 cm vrangbord 
(1 r, 1 vr). 

Bytt til rundpinne 3 mm og fortsett i glattstrikk og 
stripemønster, 1. stripe strikkes med Saga. 

Fortsett videre opp til arbeidet måler 33 (34) 35 (35) 
cm, inklusiv ribbkant, avslutt i stripemønsteret med 
den 1. omgangen strikket med Saga.  

På neste omgang feller du av 6 masker midt på forstyk-
ket til stolpeåpningen, slik: 

Neste omg: Strikk 61 (66) 72 (79) r, fell de neste
6 maskene løst av, strikk omgangen ut. 

Klipp av begge trådene, fjern omgangsmarkøren og 
flytt alle maskene frem til de avfelte maskene midt foran 
over på høyre side av rundpinnen, uten å strikke dem.

Heretter strikker du resten av arbeidet frem og tilbake 
på rundpinne, start og avslutt alle pinnene med 1 
kantm-vr.

Den neste stripen strikkes med Tilia, og den 1. pinnen 
som strikkes er en pinne fra retten. 

Strikk til arbeidet måler ca. 35 (35) 36 (36) cm, merk 
at målet er et ca. mål, da du skal avsluttes med en pinne 
fra retten strikket med Saga. 

Neste p (vrangen): Strikk 56 (58) 61 (65) vr, fell av 
de neste 10 (16) 22 (28) m, strikk 118 (122) 128 
(136) vr, fell av de neste 10 (16) 22 (28) m, strikk de 
siste 56 (58) 61 (65) maskene vrang. 

La arbeidet hvile mens du strikker ermene. 

ERMER
Legg opp 62 (64) 66 (68) masker på strømpepinne 
2,5 mm med 1 tråd Saga.
Sett sammen omgangen, og sett inn en omgangs-
markør.

Strikk 4 cm vrangbord (1 r, 1 vr). 

Bytt til strømpepinne 3 mm, og fortsett i glattstrikk og 
stripemønster, 1. stripe strikkes med Saga. 

Når ermet måler 7 cm, inklusiv vrangborden, starter 
økingene på undersiden av ermet, slik: 
Neste omg: Strikk 1 r, strikk v-økn, strikk til den siste 
masken, h-økn, 1 r. 

Gjenta denne omgangen med økinger på hver 9. (7.) 6. 
(5.) omgang i alt 16 (19) 22 (25) ganger = 94 (102) 
110 (118) masker.
 
Strikk videre opp til ermet måler 42 cm, inklusiv vrang-
borden, avslutt i stripemønsteret med 1 omgang med 
Saga. 

Neste omg: Fell av de første 5 (8) 11 (14) maskene på 
omgangen, strikk 84 (86) 88 (90) masker, fell av de 
siste 5 (8) 11 (14) maskene. Klipp av garnet. 
La ermet hvile, og strikk det andre erme på samme 
måte. 
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BÆRESTYKKE
Sett delene inn på samme rundpinne 3 mm i denne 
rekkefølgen: 
Høyre side av forstykket, høyre erme, bakstykke, ven-
stre erme, venstre side av forstykket.
 
Fortsett i stripemønster slik:
Neste p (retten): Strikk til siste m på høyre forstykket,
*strikk 2 r sm og marker denne masken*, strikk til 
siste m på høyre erme, gjenta fra * til *, strikk til siste 
maske på bakstykke, gjenta fra * til *, strikk rett 
pinnen ut.

De 4 raglanmaskene er nå markert.

Strikk 1 pinne fra vrangen. 

Neste p (retten)(pinne med felling): *Strikk til 2 m 
før raglanmasken, o-innt, 1 r, strikk 2 r sm*, gjenta fra 
* til * ytterligere 3 ganger, strikk rett omgangen ut. 

Gjenta raglanfellingene på hver 4. pinne, til det er 
strikket 7 pinner med raglanfellinger. 

Heretter fortsetter raglanfellingene med forskjellig 
intervall på bolen og på ermene, slik:

BOL: Gjenta heretter raglanfellinger på hver 2. pinne 
på bolen, resten av arbeidet.

ERMER: Fell inn til raglan på hver 4. pinne til det er 
felt inn 14 (15) 16 (17) ganger og det er 54 masker 
igjen på hvert erme. Deretter felles det til raglan på 
hver 2. pinne på resten av arbeidet.

SAMTIDIG når det er 62 (62) 64 (68) masker på bak-
stykket og 28 (28) 29 (31) masker på hvert forstykke 
starter avfelling til halsen, slik:
Fell av til halsåpning på forstykkene og skrått over 
ermene i starten av hver pinne 7 (7) 8 (10) masker 
1 gang, 2 masker 1 gang, 1 maske 8 ganger, og 
11 masker 2 ganger. 

Når alle maskene er felt av til hals og ermene, er det kun 
maskene i nakken som er igjen på pinnen.

Fell de resterende maskene løst av. 

STOLPE 
Høyre stolpe med knapphull
Med rundpinne 2,5 mm og Saga legg først opp 2 nye 
masker på pinnen, strikk opp i forlengelse av disse 
maskene, 65 (65) 69 (73) masker langs høyre side av 
åpningen på forstykket (høyre side, når genseren 
tas på). 

1. p (vrangen): 1 kant-m r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til 
*, pinnen ut.

2. p: 2 r, strikk ribb som maskene viser og avslutt med 
1 kant-m r. 

Gjenta disse 2 pinnene i ribb, til det er strikket 
5 pinner i alt. 

6. p (retten)(pinne med knapphull): Strikk 2 r, 5 (5) 
7 (9) masker ribb, kast på p, 2 r sm, *16 m ribb, kast på 
p, 2 r sm*, gjenta fra * til * ytterligere 2 ganger, avslutt 
med 3 (3) 5 (7) masker ribb, 1 kant-m r. 

Fortsett i ribb som maskene viser, og strikk kastene 
med i ribben, men uten at du vrir kastet.
Strikk i alt 11 pinner ribb. Siste pinne er fra vrangen.
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Fell av med italiensk sydd avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
bredden på vrangborden, og tred en stoppenål på 
garnenden.
1. Stikk nålen inn i de 2 første m på venstre p, som om 
d skulle strikkes vr sm, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom den 2. og den 3. m fra bak-
siden 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 maskebein, trekk garnet igjennom.
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strik-
kes vr, og ta m av pinnen.
7. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra bak-
siden 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 strik-
kes 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 skulle de strikkes 
rett sm, og ta begge m av pinnen.
Alle masker er sydd av. 
Fest enden godt.

Venstre knappestolpe
Med rundpinne 2,5 mm og Saga, strikker du opp 
masker opp langs venstre side av åpningen på forstyk-
ket, slik:
Start øverst ved avfellingen til halsen, og strikk opp 
65 (65) 69 (73) masker langs åpningen på forstykket, 
avslutt med å legge opp 2 nye masker i forlengelse av 
maskene på pinnen. 

1. p (vrangen): 1 kant-m r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til 
*, pinnen ut

2. p: 1 kant-m r, strikk ribb som maskene viser, avslutt 
med 2 r. 
Gjenta disse 2 pinnene til du har strikket 11 pinner 
ribb. Siste pinne er fra vrangen. 

Fell av maskene som på høyre stolpe. 
   
KRAGE
Forklaring til hvordan strikke opp masker til krage:
Først strikkes en kragestand med 3 stk. rundpinne 
2,5 mm, nedenfor beskrevet som 1., 2. og 3. rund-
pinne. Kragestandens masker sitter på 1. og 2. rund-
pinne, på hhv. retten og vrangen av de avfelte maskene 
i halsåpningen. På denne måten blir den avfelte kanten i 
halsens helt skjult inne i kragestanden.

Kragestand
Hold både 1. og 2. rundpinne parallelt i høyre hånd, 
slik at 1. rundpinne holdes foran den 2. rundpin-
nen. Med 1. rundpinne strikker du opp masker langs 
hals-utskjæringen fra halsåpningens rettside SAMTI-
DIG legges garnet opp over den 2. rundpinnen for hver 
gang du strikker opp 1 maske på den 1. rundpinnen 
langs kanten foran. 
Se foto hvor den blanke strikkepinnen er 1. rundpinne 
og den grå strikkepinnen er 2. rundpinne. 
Med Saga strikkes opp 33 (33) 34 (36) masker over 
høyre forstykke inklusiv stolpen, strikk opp 22 masker 
over høyre erme, strikk opp 39 (39) 41 (45) masker 

i nakken, strikk opp 22 masker over venstre erme, og 
avslutt med å strikke opp 33 (33) 34 (36) masker over 
venstre forstykke inklusiv stolpen = 149 (149) 153 
(161) masker.
VIGTIGT: Vær oppmerksom på at garnet legges opp 
over den 2. rundpinnen hver gang du strikker opp 
1 maske langs halsutskjæringen, unntatt ved den siste 
masken som strikkes opp i den ytterste masken på 
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venstre forstykke, her legges IKKE garnet opp over 
den 2. rundpinnen.

Snu arbeidet. 

Bruk den 3. rundpinnen, og strikk nå kastene som 
sitter på den 2. rundpinnen, slik: 
Start med å lage et kast på den 3. rundpinnen ved å føre 
garnet opp over den 3. rundpinnen før du strikker det 
1. kastet på den 2. rundpinnen. Strikk alle kastene rett, 
kastene vil trekke seg lange, men det jevner seg ut når 
du strikker videre. 

Når alle kastene er strikket over på den 3. rundpinnen, 
snur du arbeidet og alle de oppstrikkede maskene på 
1. rundpinne strikkes rett med den rundpinnen som er 
«ledig». 
Fortsett rundt på denne måten, og strikk retten og 
innsiden av kragen for seg, med den rundpinnen som er 
ledig. Slik blir den «rå» avfellingskanten på hals-
utskjæringen gjemt inne i den rundstrikkede krage-
standen.

Fortsett slik til kragestanden måler 1,5 cm fra de 
oppstrikkede maskene, avslutt med en pinne fra ret-
ten/utsiden av genseren. 

Nå skal kragestanden felles av, ved at maskene på 
1. og 2. rundpinne strikkes sammen, og som samtidig 
strikkes ribb, slik: 
Neste p (vrangen): Strikk 1. m på den 1. rundpinnen
rett sammen med 1. m på den 2. rundpinnen og la 
maskene gli av pinnen, *strikk 1. m på den 1. rund-
pinnen rett sammen med 1. m på den 2. rundpinnen 
og la maskene gli av pinnen, strikk 1. m på den 1. 
rundpinnen vrang sammen med 1. m på den 2. rund-
pinnen og la maskene gli av pinnen*, gjenta fra * til *, 
til 1 m gjenstår på var pinne, strikke disse maskene rett 
sammen. 

Nå er maskeantallet halvert, og ribb-kragen er på-
begynt, fortsett ribben slik:
Ta 1. m løst av i starten av hver pinne, og strikk de 
øvrige maskene i ribb som maskene viser. 

Strikk til ribbstykket måler 10 cm, avslutt med en 
pinne fra retten (utsiden av genseren). 

Fell av med italiensk avfelling som på stolpene.
 

MONTERING
Sy sammen de små hullene under ermene. 

Legg høyre stolpe over venstre stolpe og sy stolpen fast 
til i bunnen av stolpeåpningen slik at de 2 rettstrikkede 
kantmaskene nederst på stolpen er stolpens «sømrom». 

Fest løse tråder og sy i knappene utenfor knapp-
hullene.

Vask genseren ifølge vaskeanvisningen på Tilia bande-
rolen, og la den tørke liggende flatt på et håndkle.  


