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Norah cardiganen fant Sanne Fjalland inspirasjonen til i musikkvideoen «Don’t Know Why» 
av Norah Jones. Musikken hennes smyger seg mykt rundt lytterne, og på samme måte er Norah 
cardiganen som en myk klem. 
Omslagsjakken er med sin gode passform og myke, posede, trekvartlange ermer med et 
dekorativt wienerlegg, enkel jakke å bruke til både kjoler og bukser og en basic t-shirt. 

NorahDesign: Sanne Fjalland

STØRRELSER
S (M) L (XL)  
MÅL
Passer til brystvidde: 90-96 (97-103) 104-110 
(111-118) cm
Overvidde: 110 (116) 122 (128) cm, 
(overvidden er målt når jakken lukket med en overlapp 
foran på 8 (8) 8 (10) cm 
Hel ryggbredde: 55 (58) 61 (64) cm
Hel lengde: 60 (62) 64 (66) cm
Ermelengde: 14 (14) 15 (16) cm
STRIKKEFASTHET 
21 m og 26 p i glattstrikk med 1 tråd av hver kvalitet på 
pinne 4,5 mm = 10 x 10 cm 
Strikkeprøven er målet etter vask.
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 (250) 250 (300) g Saga farge nr. 978 (Oatmeal)
175 (200) 225 (225) g Alva farge nr. 979 (Pebbles)
Det strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen, 
arbeidet igjennom.

Rundpinne 3,5 mm, 80 cm
Rundpinne 4 mm, 40 cm (2 stk.) og 80 cm
Rundpinne 4,5 mm, 40 og 80 cm
Heklenål 3 mm

Maskemarkører

2 Maskeholdere

 
 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

o-innt (felling med overtrekk)
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over.

Kant-m vr
Strikk masken vrang på alle pinnene.

Kant-m r 
Strikk masken rett på alle pinnene.

 

Arbeidsgang
Hele arbeidet strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen. 

Bolen strikkes i et stykke, nedenfra og opp, frem og 
tilbake på rundpinne. 

Først strikkes et glattstrikket stykke nederst på bolen 
som brettes i den vrangstrikkede brettekanten. 
Samtidig som brettekanten strikkes, legges det opp 
masker i hver side til stolpene foran, som så strikkes 
samtidig med bolen. 
Stolpene, som strikkes i ribb, strikkes på et halvt num-
mer tynnere pinner enn resten av bolen. 

Ermene strikkes nedenfra og opp, og rundt på rund-
pinne. Bol og ermer settes sammen og bærestykket 
strikkes med raglanfellinger. 

Det strikkes wienerlegg på ermet, og det strikkes opp 
masker rundt ermekanten til vrangbord.

Halskanten strikkes på til avslutt. 
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Oppskrift
BOL
Legg opp 229 (241) 253 (269) masker på 80 cm 
rundpinne 4 mm og 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen, og strikk slik: 
1. p (vrangen): 1 kant-m r, strikk vr til siste m, 
1 kant-m r. 

Neste p: Strikk rett pinnen ut. 

Gjenta disse 2 pinnene til arbeidet måler 6 cm, avslutt 
med en pinne fra retten. 

Neste p (vrangen)(brettekant): Strikk 2 r sm, strikk 
rett til det gjenstår 2 m, 2 r sm, legg opp 15 nye masker 
med vanlig opplegg i slutten av pinnen. 

Neste p: Strikk 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til * over de 
neste 10 m, 1 vr, strikk rett pinnen ut, og legg opp 
15 nye masker i slutten av pinnen. 

Heretter strikkes maskene på stolpene på hver sin 40 
cm rundpinne 4 mm, og maskene på bolen strikkes 
over på pinne 4,5 mm, slik:
Pinne A (vrangen): Med den korte rundpinnen 4 mm 
ta 1. m vr løst av med garnet foran arb, strikk ribb
(1 vr, 1 r) over de neste 14 m, strikk de neste 227 
(239) 251 (267) m vr på pinne 4,5 mm, med den andre 
korte rundpinnen 4 mm, strikk de neste 13 m ribb som 
m viser, avslutt med 2 vr. 

Pinne B: Med den korte, 4 mm rundpinnen, ta 1. m r 
løst av med garnet bak arb, strikk 14 m ribb som m 
viser, strikk de neste 227 (239) 251 (267) m r på 
pinne 4,5 mm, med den andre korte, 4 mm rundpin-
nen, strikk de neste 13 m ribb som m viser, avslutt med 
2 r. 

Gjenta pinne A og B, til det er strikket 6 cm etter 
brettekanten, avslutt med en pinne fra retten.
 
Neste p (vrangen): Strikk ribb som hittil i starten og 
slutten av pinnen, og strikk de mellomliggende 227 
(239) 251 (267) m r, så det igjen blir en vrangrille på 
retten av arbeidet. 
 
Heretter fortsettes det igjen som beskrevet for pinne 
A og B, til arbeidet måler 25 (26) 27 (28) cm målt fra 
brettekanten, hvor det også er lagt opp til ribbkanter 
foran. Avslutt med en pinne fra retten.

ERMEHULL
Neste p (vrangen): Strikk 67 (69) 71 (75) m, fell av de 
neste 6 (8) 10 (12) m, strikk 111 (115) 119 (123) m, 
fell av de neste 6 (8) 10 (12) m, strikk 67 (69) 71 (75) 
m. 

Snu arbeidet og strikk masken på høyre forstykke i 
ribb. 
Klipp av garnet her, og la arbeidet hvile mens ermene 
strikkes. 

ERMER
Legg opp 102 (106) 110 (114) masker på 40 cm 
rundpinne 4,5 mm. 
Sett sammen omgangen, og strikk 1 omgang rett. 

Neste omg: Strikk 39 (41) 43 (45) r, sett en markør 
fast i strikketøyet på hver side av de neste 24 m, strikk 
rett omgangen ut.
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La markørene bli sittende i strikketøyet, til bruk for 
senere å kunne lage wienerlegget nederst på ermet. 

Strikk rundt i glattstrikk til ermet måler 10 (10) 11 
(12) cm. 

Neste omg: Fell av de første 3 (4) 5 (6) m, strikk 96 
(98) 100 (102) r, fell av de siste 3 (4) 5 (6) m og klipp 
av garnet. 

La maskene til erme hvile, og strikk det andre erme på 
samme måte. 

BÆRESTYKKE
Sett delene inn på samme rundpinne 4,5 mm i denne 
rekkefølgen, men uten å strikke maskene. Maskene til 
stolpene i ribb sitter fremdeles på hver sin korte 
rundpinne: Høyre forstykke, det ene erme, bakstykke, 
det andre erme, venstre forstykke. 

Start med garnet etter maskene på stolpen foran, og 
strikk neste pinne slik:
Neste p (retten): Strikk r til det gjenstår 2 m på høyre 
forstykke, sett inn en markør, 1 r, 2 r sm, 1 r, sett inn 
en markør, strikk rett til det gjenstår 2 m på høyre 
erme, sett inn en markør, 1 r, 2 r sm, 1 r, sett inn en 

markør, strikk rett til det gjenstår 2 m på bakstykke, 
sett inn en markør, 1 r, 2 r sm, 1 r, sett inn en markør, 
strikk rett til det gjenstår 2 m på venstre erme, sett inn 
en markør, 1 r, 2 r sm, 1 r, sett inn en markør, strikk 
rett til maskene på stolpen, strikk disse med den korte 
rundpinnen, 4 mm. 

Neste p: Strikk stolpemaskene som hittil, og strikk 
maskene imellom stolpene vrang.
 
Neste p (retten): *Strikk til 2 m før markøren, o-innt, 
strikk de 3 raglanmaskene rett, 2 r sm*, gjenta fra 
* til * ytterligere 3 ganger. 

Gjenta raglanfellingene på hver 4. pinne, til det er 
strikket i alt 6 (6) 6 (6) raglanfellinger. 

Heretter strikkes raglanfellingene på hver 2. pinne til 
det i alt er strikket 26 (27) 28 (29) raglanfellinger. 
Avslutt med en pinne fra retten.

Det er nå 39 (40) 41 (44) masker på hvert forstykke, 
55 (57) 59 (61) masker på bakstykke og 40 (40) 40 
(40) masker på hvert erme = 225 (229) 233 (241) 
masker i alt, inklusiv 12 raglanmasker.

HALS
Nå skal det felles av til hals og over ermene, samtidig 
fortsetter raglanfellingene på hver 2. pinne, så lenge 
det er masker igjen til det.

Neste p (vrangen): Strikk først de 15 maskene på 
stolpen, og sett deretter disse maskene over på en 
maskeholder, fell av de neste 6 (7) 8 (11) m vr, strikk
vr til stolpen, strikk stolpemaskene som hittil.
 
Neste p: Strikk de 15 stolpemaskene, og sett deretter 
disse maskene over på en maskeholder, fell av de neste 
6 (7) 8 (11) m rett, strikk rett pinnen ut, samtidig 
strikkes de raglanfellinger som hittil. 

Fell heretter av masker i starten av hver pinne, 3 m 
1 gang, 2 m 2 ganger, 1 m 4 ganger, 9 m 2 ganger og 
10 m 1 gang, SAMTIDIG fortsettes raglanfellinger på 
alle pinner fra retten, så lenge det er masker igjen til 
det.
  
Når alle avfellinger og raglanfellinger er strikket ferdig, 
er det kun maskene nakken igjen på pinnen.

Fell av de resterende maskene. 
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HALSKANT
Flytt først stolpene på høyre side over på en rundpinne 
3,5 mm, uten å strikke maskene. 

Start med garnet etter den siste ribbmasken, og strikk 
opp 22 (23) 24 (25) m over maskene på forstykket, 
til de 3 raglanmaskene, strikk opp 3 masker i disse, 
strikk opp 20 (20) 20 (20) masker over maskene på 
høyre erme, 3 masker opp i de 3 raglanmaskene, strikk 
opp 33 (35) 37 (39) masker over nakken, 3 masker 
opp i de 3 raglanmaskene, strikk opp 20 (20) 20 (20) 
masker over maskene på venstre erme, 3 masker opp 
i raglanmaskene, strikk opp 22 (23) 24 (25) masker 
over venstre forstykke til stolpemaskene, strikk de 15 
ribbmaskene over på pinnen = 159 (163) 167 
(171) m. 

Nå strikkes halskanten, slik:
Ta 1. m løst av i starten av hver pinne, og strikk 
maskene på halskanten i ribb som en forlengelse av 
stolpemaskene foran.

Strikk til vrangborden måler 4,5 cm. Avslutt med en 
pinne fra vrangen. 

Neste p (retten): Ta 1. m løst av, *strikk 1 r, ta vrang-
masken løst av med garnet foran masken*, gjenta fra * 
til *pinnen ut, avslutt med 2 r. 

Neste p: Ta 1. m løst av, *ta vrangmasken løst av med 
garnet foran masken, 1 r*, gjenta fra * til * pinnen ut, 
avslutt med 1 r. 

Fell av med italiensk sydd avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 4 ganger 
bredden på vrangborden, og tred garnenden på en 
stoppenål.
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 de 
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 
baksiden 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 
strikkes rett sm, og ta begge m av pinnen.
Alle masker er sydd av. Fest enden godt.

ERMEKANT 
Wienerlegg
Marker midten av de 24 markerte maskene ved opp-
leggskanten på ermet. Brett de 2 markørene på hver 
side av de 24 maskene inn mot midten og sett wiener-
legget fast. Det kan eventuelt trekkes en tynn tråkle-
tråd igjennom de strikkede lagene, så wienerlegget 
holdes på plass. 

Start med garnet ved starten på omgangen, og strikk 
opp, med rundpinne 3,5 mm, 76 (80) 84 (88) m langs 
retten av oppleggskanten på ermet, vær oppmerksom 
på at du strikker igjennom alle lagene wienerlegget. 
Sett sammen omgangen, og sett eventuelt inn en 
omgangsmarkør.

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

Neste omg: *1 r, ta vrangmasken løst av med garnet 
foran masken*, gjenta fra * til * omgangen ut. 

Neste omg: *Ta rettmasken løst av med garnet bak 
masken, 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 garnenden på en 
stoppenål. 
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. 
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, 



6 av 6#FilcolanaNorah

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 igjen 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.

Strikk den andre vrangborden på samme måte. 

BELTE
Legg opp 11 masker på pinne 4 mm med 1 tråd av hver 
kvalitet holdt sammen. 

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

2. p: Ta 1 m rett løst av med garnet bak arb, strikk ribb 
som maskene viser og avslutt med 2 r. 

3. p: Ta 1. m vr løst av med garnet foran arb, strikk ribb 
som m viser og avslutt med 2 vr. 

Gjenta 2. og 3. pinne, til beltet måler 150 (155) 160 
(165) cm. Avslutt med en pinne fra vrangen.

Fell av maskene som de vises på neste pinne (retten). 

BELTESTROPPER
Ta på deg jakken, mål hvor midjen din sitter og marker 
disse punktene i sidene, cirka i midten av de avfelte 
maskene i ermehullene. 

Start med garnet 2 cm under det markerte punktet og 
hekle en luftmaskekjede på ca. 4 cm. Hekle ned i siden 
på jakken, ca. 2 cm over det markerte punktet. 
Klipp av tråden og fest endene godt. 

Hekle en beltestropp på samme måte i den andre siden. 

MONTERING
Sy sammen den lille sømmen under hvert erme. 

Brett den nederste kanten ved brettekanten, bruk 
1 tråd Alva og sy kanten fast fra vrangen med løse 
kaststing.
 

Fest alle løse tråder. 

Vask jakken ifølge vaskeanvisningen på banderolene, 
og la den tørke liggende flatt på et håndkle.
 
Trekk beltet igjennom beltestroppene.  


