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Å gå på nakne føtter igjennom byen en tidlig morgen, mens solen står opp, fuglene våkner og 
synger sin morgensang i byens parker. Den stemning treffer Monica Zetterlund så vakkert når 
hun synger «Sakta Vi Gå Genom Stan», en vidunderlig fin jazz melodi om Stockholm en tidlig 
sommermorgen.

MonicaDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL

MÅL
Passer til brystvidde: 86-90 (91-97) 98-106 
(107-117) 118-124 cm
Overvidde: 97 (103) 110 (119) 124 cm
Lengde: 52 (53) 56 (57) 58 cm
Ermelengde: 44 (44) 46 (46) 46 cm

STRIKKEFASTHET
15 masker og 20 pinner i glattstrikk på pinne 6 mm = 
10 x 10 cm. Strikkeprøven er målt etter vask.

Pinnestørrelsen er veiledende. Har du flere masker 
på 10 cm, bør du bytte til tykkere pinne, har du færre 
masker, bytter du til tynnere pinne.

  

MATERIALER
Garn fra Filcolana
350 (400) 450 (450) 500 g Peruvian farge 334 
(Light Blush) og
100 (100) 125 (125) 125 g Tilia farge 373 
(Vintage Rose)
Det strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt sam-
men, arbeidet igjennom.

Rundpinne 5 mm og 6 mm, 80 cm.
Strømpepinne 5 mm og 6 mm til ermer. Kan ute-
lates hvis du strikker magic loop på rundpinnen.

Maskemarkører, herav 2 røde, 2 blå og 4 grønne. 
Fargene er underordnede så lenge du vet forskjell på 
dem. Markørene kan også være kontrastfarget tråd som 
plasseres rundt maskene som skal markeres.

6 (6) 5 (5) 5 knapper

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

dr
vridd
h-utt (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-utt (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. m vr løst av med garnet foran masken (mot deg 
selv), før garnet over høyre pinne og ned bak arbeidet 
(eller vekk fra deg selv) og trekk i garnet så det oppstår 
«en dobbeltmaske». Strikk videre ifølge anvisningen 
i oppskriften. Når du skal strikke igjennom den doble 
masken, stikkes p inn gjennom begge maskebena, som 
én maske, henholdsvis i rett eller vrang som arbeidet 
viser. Denne teknikken heter German Short Rows.

DIAGRAM 

Arbeidsgang
Monica strikkes ovenfra og ned med vendepinner i 
nakken, raglanøkinger og flettemønster ned langs 
oversiden av ermene. 

Arbeidet deles til bol og ermer, og delene strikkes 
ferdig hver for seg. 

Til sist strikkes det opp masker til halskant og stolper 
foran og disse strikkes i et ribbmønster.

 

Rett fra vrangen, vrang fra vrangen

Vrang fra retten, rett fra vrangen

Kast på pinnen

Sæt 3 masker på hjelpepinne foran

Sentrert dobbelfelling. Ta 2 masker løst av,
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 trekk de 2 løse maskene samlet over den 

hjelpepinnen rett.   

som om de skulle strikkes rett sammen, 1 rett 

strikkede masken. 

arbeitet, 3 rett, strikk maskerne fra   
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Oppskrift
Legg opp i alt 80 (84) 84 (90) 90 masker på pinne 
6 mm, med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen, og del 
samtidig inn maskene slik:
Legg opp 11 (12) 12 (14) 14 m til høyre forstykke, 
sett inn en rød markør, legg opp 1 m til raglanmaske, 
sett inn en grønn markør, legg opp 16 m til høyre 
erme, sett inn en grønn markør, legg opp 1 m til raglan-
maske, sett inn en blå markør, legg opp 22 (24) 24 
(26) 26 m til bakstykke, sett inn en blå markør, legg 
opp 1 m til raglanmaske, sett inn en grønn markør, legg 
opp 16 m til venstre erme, sett inn en grønn markør, 
legg opp 1 m til raglanmaske, sett inn en rød markør, 
legg opp 11 (12) 12 (14) 14 m til venstre forstykke.

Maskene mellom de grønne markørene er ermemasker, 
mellom de blå markørene sitter maskene til bakstykket. 
Markørene flyttes fra venstre til høyre pinne etter hvert 
som du strikker maskene på pinnen. 

Det strikkes vendepinner og raglanøkinger frem og 
tilbake på rundpinnen, slik:

1. vendepinne (vrangen): Strikk vr til den første 
grønne markøren, *strikk ermemaskene ifølge den 
1. pinnen i diagrammet *, strikk vr til den neste grønne 
markøren, gjenta fra * til *, strikk vr til 2 m etter den 
røde markøren, snu. 

2. vendepinne: 1 vendemaske, strikk r til den røde 
markøren, *h-utt, flytt markøren, 1 r, flytt markøren, 
v-utt, strikk ifølge den 2. pinnen i diagrammet til 
den grønne markøren, h-utt, flytt markøren, 1 r, flytt 
markøren, v-utt*, strikk r til den blå markøren, gjenta 
fra * til * 1 gang, 2 r, snu.

3. vendepinne: 1 vendemaske, strikk vr, til den første 
grønne markøren, *strikk ermemaskene ifølge 
diagrammet*, strikk vr til den neste grønne markøren, 
gjenta fra * til *, strikk vr til 2 m etter vendemasken fra 
foregående pinne, snu.

4. vendepinne: 1 vendemaske, strikk r til den røde 
markøren, *h-utt, flytt markøren, 1 r, flytt markøren, 
v-utt, strikk ifølge diagrammet til den grønne 
markøren, h-utt, flytt markøren, 1 r, flytt markøren, 
v-utt*, strikk r til den blå markøren, gjenta fra * til * 
1 gang, strikk r til 2 m etter vendemasken fra 
foregående pinne, snu.

Gjenta 3. og 4. pinne ytterligere 1 (2) 2 (3) 3 ganger.

Siste vendepinne (vrangen): Strikk som 3. vende-
pinne, men strikk vrang pinnen ut etter vendemasken 
fra foregående pinne.

Neste p: Strikk rett og ermemaskene ifølge diagram-
met, pinnen ut.

Vendepinnene er nå ferdig strikket, og du fortsetter 
over alle maskene.

Neste p (vrangen): Strikk vrang og følg diagrammet 
over ermemaskene, som hittil.

Neste p: Strikk r med økinger på begge sider av raglan-
maskene, og følg diagrammet over ermemaskene, som 
hittil.
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Gjenta disse 2 pinnene, til det er økt ut i alt 21 (22) 24 
(25) 26 ganger, avslutt med en pinne fra vrangen = 32 
(34) 36 (39) 40 masker på hvert forstykke, 58 (60) 64 
(66) 68 masker på hvert erme og 64 (68) 72 (76) 78 m 
på bakstykket.

Nå deles arbeidet til ermer og bol, slik:
Neste p (retten): Strikk r til den røde markøren, *fjern 
markøren, strikk 1 r, fjern markøren, flytt erme-
maskene over på en maskeholder eller maskesnor, fjern 
markøren, del trådene slik at du kan legge opp 4 (6) 6 
(8) 12 masker med kryssopplegg (hold trådene slik at 
det er Peruvian som danner de nye maskene på pinnen 
og Tilia som danner kjeden under pinnen), 1 r, fjern 
markøren*, strikk r til neste markør, gjenta fra * til *, 
strikk r pinnen ut = 140 (152) 160 (174) 186 masker.

Fortsett i glattstrikk til bolen måler 21 (21) 22 (22) 
22 cm fra de nye maskene i ermehullet, avslutt med en 
pinne fra retten.

Kun størrelse M
Neste p (vrangen): Strikk 50 vr, strikk 2 vr sm, strikk 
vr til det er 52 m igjen, strikk 2 vr sm, strikk vr 
pinnen ut = 150 m.

Kun størrelse S og L
Neste p (vrangen): Strikk vr pinnen ut = 140 (160) m.

Kun størrelse XL
Neste p (vrangen): Strikk vr pinnen ut og øk samtidig 
med 1 m midt på pinnen = 175 m.

Kun størrelse 2XL
Neste p (vrangen): Strikk 93 vr, strikk 2 vr sm, strikk 
vr pinnen ut = 185 m.

Alle størrelser
Bytt til pinne 5 mm.

Ribbkant
1. p (retten): 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gjenta fra * til 
*, til det gjentstår 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

2. p: 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.

Gjenta disse 2 pinnene, til vrangborden måler 6 cm, 
avslutt med en pinne fra vrangen.

Fell av som maskene viser. Der hvor det er 2 vrang etter 
hverandre strikkes disse 2 maskene vrang sammen før 
de felles av.

ERMER
Start midt i ermehullet og strikk opp, med pinne 6 mm 
og 1 tråd av hver kvalitet, 2 (3) 3 (4) 6 masker frem 
til de hvilende maskene, strikk ermemaskene over på 
pinnen, flettene fortsetter ifølge diagrammet, og strikk 
opp 2 (3) 3 (4) 6 masker frem til midten av ermehullet 
= 62 (66) 70 (74) 80 masker.

Sett sammen omgangen.

Kun størrelse XL
Neste omg: 3 r, 2 r sm, strikk rett og ifølge diagram-
met, til det gjenstår 5 m, 2 r sm, strikk r omg ut =
 (72) m.
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Alle størrelser
Fortsett rundt i rett og ifølge diagrammet, til ermet 
måler 38 (38) 40 (40) 40 cm.

Kun størrelse S
Neste omg: 2 r sm, *2 r sm, 1 r, 2 r sm, 2 r sm*, gjenta 
fra * til *, til det gjenstår 4 m, 2 r sm, 2 r 
sm = 35 masker.

Kun størrelse M
Neste omg: 2 r, *2 r sm*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, 2 r = 35 masker.

Kun størrelse L
Neste omg: *2 r sm*, gjenta fra * til * omgangen ut 
= 35 masker.

Kun størrelse XL
Neste omg: *2 r sm, 2 r sm, 1 r, 2 r sm, 2 r sm*, 
gjenta fra * til *, omgangen ut = 40 masker.

Kun størrelse 2XL
Neste omg: *2 r sm*, gjenta fra * til * omgangen ut 
= 40 masker.

Alle størrelser
Bytt til pinne 5 mm.

Ribbkant
Neste omg: *2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r*, gjenta fra * til * 
omgangen ut.

Gjenta denne omgangen til vrangborden måler 6 cm.
Fell av i ribb som på bolen.

Strikk det andre erme på tilsvarende måte.

HALSKANT
Start på høyre forstykke og strikk opp, med pinne 
5 mm og 1 tråd av hver kvalitet, 13 (14) 14 (17) 17 m 
langs høyre side av halsåpningen, strikk opp 16 m langs 
ermet, 23 (25) 25 (25) 25 m langs bakstykket, 16 m 
langs det andre erme og 13 (14) 14 (17) 17 m langs 
venstre sides halsåpning = 81 (85) 85 (91) 91 masker.

Kun størrelse S, XL og 2XL
1. p (vrangen): 2 vr, 2 r, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gjenta 
fra * til *, til det gjenstår 2 m, 2 vr.

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

Kun størrelse M og L
1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gjenta fra 
* til *, til det gjenstår 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

Alle størrelser
Gjenta disse 2 pinnene, til det er strikket 5 pinner i 
ribb. 
Fell av i ribb som på bolen.

KNAPPESTOLPER
Venstre kant (knappekant)
Start øverst i halskanten på venstre forstykke og strikk 
opp, med pinne 5 mm og 1 tråd av hver kvalitet, 85 
(85) 90 (90) 90 masker langs forstykket.

1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gjenta fra 
* til *, til det gjenstår 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

Gjenta disse 2 pinnene til det er strikket 5 pinne ribb. 
Fell av i ribb som på bolen.

Høyre kant (knapphullkant)
Start nederst i ribbkanten på høyre forstykke og strikk 
opp, med pinne 5 mm og 1 tråd av hver kvalitet, 85 
(85) 90 (90) 90 masker langs forstykket.
1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gjenta fra * 
til *, til det gjenstår 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.
3. p (vrangen)(knapphullspinne): 2 vr, 1 r, *2 vr 
sm, kast på p, 2 dr vr sm, strikk 11 (11) 16 (16) 16 m 
ribb som m viser*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 7 m, 
2 vr sm, kast på p, 2 dr vr sm, strikk ribb pinnen ut.
4. p: Strikkes som den 2. pinnen, samtidig som du 
strikker 1 r og 1 dr r i hvert kast.
5. p: Som 1. pinne.
Fell av i ribb som på bolen.

MONTERING
Fest løse tråder og sy i knapper.
Vask jakken ifølge anvisningene på banderolene og la 
den ligge å tørke flatt på et håndkle.


