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Ideen til Victoria cardigan ble nærmest en besettelse. Kunne det la seg gjøre å strikke ermer
som ligner de lange buksene til styltegangerne? Og kunne man kombinere det tykke ullgarnet
og den spinkle mohairtråden i striper med teknikken intarsia? Alt sammen lyktes til
perfeksjon, også den innvendige rysjekrage som tilføyer drama og en aristokratisk følelse.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til overvidde: 83-90 (91-98) 99-106
(107-117) cm
Brystvidde: 92 (100) 108 (119) cm
Lengde 49 (51) 53 (56) cm
Ermelengde: 47 (47) 47 (48) cm
STRIKKEFASTHET
17 m og 26 p i glattstrikk på p 5 mm = 10 x 10 cm
19 m i ribb på 4,5 mm = 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
Frg. A (bunnfarge):
250 (300) 300 (350) Peruvian frg. 136 (Mustard)
Frg. B: 50 g Peruvian frg. 283 (Calypso)
Frg. C: 50 g Peruvian frg. 318 (Ballerina)
Frg. D: 50 g Peruvian frg. 254 (Coral)
Frg. E: 50 g Peruvian 225 (Christmas Red)
Frg. F (rysje farge): 25 g Tilia frg. 341
(Winter Peach)
Frg. G: 25 g Tilia frg. 321 (Sakura)
Frg. H: 25 g Tilia frg. 100 (Snow White)
Frg. I (rysje farge): 25 g Tilia frg. 335
(Peach Blossom)
Rundpinne 3, 4,5 og 5 mm, 80 cm.
2 maskemarkører
Restegarn til italiensk opplegg
9 (9) 8 (9) knapper
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Teknikk

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER

Victoria strikkes nedenfra og opp.

h-økn: 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.

Først strikkes bolen med økinger i sidene. De skrå
skuldrene formes med vendepinner, som gir en bedre
passform.

v-økn: 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.
vr-økn:
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og mot
deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft lenken opp på pinnen og strikk den vrang.
o-innt:
Ta 1. maske løst av, 1 rett, trekk den løse masken over.

Ermerne strikkes frem og tilbake i teknikken intarsia.
Ermerne sys i ermehullene.
I halsåpningen strikker du opp masker til kragen, som
til slutt felles av med italiensk sydd avfelling, som gir en
rund avfellingskant.
Til sist strikker du rysjekanten som sys fast på innsiden
av kragen.

5i1-r: Strikk slik i samme maske: 1 rett, kast på p,
1 rett, kast på p, 1 rett. På neste pinne strikkes kastene
vridd vrang.
5i1-vr: Strikk slik i samme maske: 1 vrang, kast på
p, 1 vrang, kast på p, 1 vrang. På neste pinne strikkes
kastene vridd rett.
SPESIELLE TEKNIKKER
Intarsia
Ved intarsia strikk har du de forskjellige fargene
hengende på baksiden av arbeidet inntil du skal strikke
med dem.
Fargebytt utføres slik: Strikk til der hvor du skal bytte
farg, legg den «gamle» tråden over den «nye» tråden
dvs. den fargen du skal begynne med, så trådene
krysses på baksiden. Da unngår du hull i fargebyttene.
Vendemaske
Ta 1. maske vrang løst av med garnet foran masken
(mot deg selv). Før garnet over høyre pinne og ned
bak arbeidet (vekk fra deg selv) og trekk i garnet så det
oppstår «en dobbeltmaske». Strikk videre ifølge anvisningene i oppskriften. Når du skal strikke dobbeltmasken, strikker du den som én maske, henholdsvis i
rett eller vrang som arbeidet viser.
Denne teknikken kaldes German Short Rows.
Avfelling
Når du skal felle av masker til halsutskjæring, ermehull
og puff-erme, tar du 1. maske løst av på de pinnene
hvor du feller av masker.
#FilcolanaVictoria
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Oppskrift

sidemarkøren, h-økn, 2 r, v-økn*, gjenta fra * til *
1 gang, strikk r pinnen ut.
Strikk 3 pinner glattstrikk, siste pinne er fra vrangen.

BOL
Legg opp 66 (73) 79 (87) masker på pinne 4,5 mm
med restegarnet.
Du strikker frem og tilbake på rundpinnen.
Strikk 2 pinner rett, og klipp av restegarnet.
Bytt til bunnfargen (farge A) og strikk 3 pinner
glattstrikk (rett på retten, vrang på vrangen), 1. pinne
er fra retten.
Neste p (vrangen): 1 vr, stikk høyre p under den
nederste lenken (mellom m på høyre p og første m på
venstre p) strikket med bunnfargen, 3 p ned i arbeidet,
og sett lenken opp på venstre p, strikk lenken og neste
m vridd vr sm, *stikk høyre p under nederste lenke
og strikk rett i lenken, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 2 m, strikk rett i lenken, ta neste m løst av,
stikk høyre p under den nederste lenken og sett lenken
på venstre p, flytt den løse m tilbake og strikk denne vr
sm med lenken, 1 vr.
Den italienske oppleggskanten er nå ferdigstrikket
= 129 (143) 155 (171) masker.

Gjenta disse 4 pinnene til det er økt ut i alt 7 (7) 7 (8)
ganger = 157 (171) 183 (203) m.
Fortsett videre opp i glattstrikk til arbeidet måler 29
(31) 31 (33) cm, avslutt med en pinne fra vrangen.
Nå felles det av til ermehull. For- og bakstykke strikkes
ferdige hver for seg.
Neste p (retten): Strikk 34 (37) 39 (43) r, fell av de
neste 8 (10) 10 (12) m, strikk 73 (77) 85 (93) r, fell av
de neste 8 (10) 10 (12) m, strikk r pinnen ut.
VENSTRE FORSTYKKE
Neste p (vrangen): Strikk vr frem til de avfelte m.
Fell av 2 (2) 3 (3) masker i starten av neste pinne fra
retten, og deretter 1 maske i starten av hver av de neste
4 (6) 6 (8) pinnene fra retten, deretter 1 maske på hver
2. pinne fra retten 2 (2) 2 (3) ganger = 26 (27) 28
(29) m.
Fortsett videre opp til ermehullet måler 13 (13) 15
(16) cm, avslutt med en pinne fra retten.

Fortsett i bunnfargen og strikk frem og tilbake i ribb
slik:
1. p (retten): 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 2 m, 2 r.
2. p: 1 vr, *1 vr, 1 r, gjenta fra * til *, til det gjentår 2
m, 2 vr.

Halsutskjæring
Neste p (vrangen): Fell av 3 (3) 3 (3) m, strikk vr
pinnen ut.

Gjenta disse 2 pinnene til vrangborden måler 7 cm,
avslutt med en pinne fra vrangen.

Skulder
Neste p (retten): Strikk r pinnen ut.

Klipp forsiktig av oppleggsgarnet.

Nå starter vendepinnene for å lage den skrå skulderen,
slik:
1. vendepinne (vrangen): Strikk vr til det gjenstår 4
(4) 5 (6) m, snu.
2. vendepinne: 1 vendemaske, strikk r pinnen ut.
3. vendepinne: Strikk vr til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, snu.
4. vendepinne: Som den 2. vendepinnen.
5. vendepinne: Strikk vr til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, snu.
6. vendepinne: Som den 2. vendepinnen.
Neste p (vrangen): Strikk vr pinnen ut, strikk

Bytt til pinne 5 mm.
Nå deles arbeidet i for- og baktykke, slik:
1. p (retten): Strikk 31 (35) 37 (41) r, sett inn en
markør, strikk 67 (73) 81 (89) r, sett inn en markør,
strikk 31 (35) 37 (41) r.
Fortsett videre opp i glattstrikk til det er strikket 2 (3)
3 (3) cm glattstrikk, avslutt med en pinne fra vrangen.
Neste p (retten) (økepinne): *Strikk r til 1 m før
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Fell deretter av 2 (2) 2 (2) masker på hver av de neste
4 pinnene fra vrangen = 15 (16) 17 (18) masker.
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igjennom begge maskeledd på hver vendemaske.

pinne fra vrangen.

Klipp av garnet, og sett skuldermaskene over på en
maskeholder.

Høyre skulder
Neste p (retten): Strikk 15 (16) 17 (18) r, snu og la de
resterende m hvile.
Nå starter vendepinnene for å lage den skrå skulderen,
slik:
1. vendepinne (vrangen): Strikk vr til det gjenstår
4 (4) 5 (6) m, snu.
2. vendepinne: 1 vendemaske, strikk r pinnen ut.
3. vendepinne: Strikk vr til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, snu.
4. vendepinne: Som den 2. vendepinnen.
5. vendepinne: Strikk vr til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, snu.
6. vendepinne: Som den 2. vendepinnen.
Neste p (vrangen): Strikk vr pinnen ut, strikk igjennom begge maskeledd på hver vendemaske.
Klipp av garnet, og sett skuldermaskene over på en
maskeholder.
Flytte de midterste 27 (27) 29 (29) m på bakstykket,
fra retten, over på en maskeholder.

BAKSTYKKE
Start med garnet på vrangen av maskene på bakstykke.
Neste p (vrangen): Fell av 2 (2) 3 (3) m, strikk vr frem
til de avfelte m.
Neste p: Fell av 2 (2) 3 (3) m, strikk r pinnen ut.
Fell deretter av 1 maske i starten de neste 8 (10) 12
(16) pinnene, siste pinne er fra retten.
Strikk 2 pinner videre opp.
Fell av 1 maske i starten av de neste 2 pinnene.
Gjenta de siste 4 pinnene ytterligere 1 (1) 1 (2) gang e
= 57 (59) 63 (65) masker.
Fortsett videre opp til bakstykke har samme høyde som
venstre skulder, ved første vendepinne, avslutt med en
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Venstre skulder
1. vendepinne (retten): Start med garnet fra retten av
15 (16) 17 (18) hvilende skuldermaskene, strikk r til
det er 4 (4) 5 (6) m igjen, snu.
2. vendepinne: 1 vendemaske, strikk vr pinnen ut.
3. vendepinne: Strikk r til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, snu.
4. vendepinne: Som den 2. vendepinnen.
5. vendepinne: Strikk r til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, snu.
6. vendepinne: Som den 2. vendepinnen.
Neste p (retten): Strikk r pinnen ut, strikk igjennom
begge maskeledd på hver vendemaske. Ikke klipp av
garnet.
Strikk skuldren sammen, slik:
Sett skuldermaskene til forstykket over på en hjelpepinne (eller rundpinne 4,5 som du ikke har i bruk).
Hold pinnene med skuldermaskene samlet i venstre
hånd, rette mot rette, og strikk maskene sammen slik:
*Stikk pinnen igjennom den 1. masken på den forreste
pinne og den 1. masken på den bakerste pinnen samtidig, og strikk disse 2 maskene rett sammen*, gjenta fra
* til * 1 gang, trekk den første masken på høyre pinne
over den andre, som ved vanlig avfelling**. Gjenta fra
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* til ** til alle maskene er felt av. Klipp av garnet.

avslutt med en pinne fra retten.

HØYRE FORSTYKKE
Start med garnet på vrangen av de hvilende maskene
på høyre forstykkes, fell av 2 (2) 3 (3) masker og strikk
vrang pinnen ut.

Neste p (vrangen) (økepinne): Strikk 1 vr, *1 vr, vrøkn*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 1 m, 1 vr
= 66 (66) 66 (70) m.

Neste p (retten): Strikk r pinnen ut.
Fell av 1 maske i starten av hver av de neste 4 (6) 6 (8)
pinnene fra vrangen, deretter 1 maske på hver 2. pinne
fra vrangen 2 (2) 2 (3) ganger = 26 (27) 28 (29) m.

Klipp av garnet.
Bytt til pinne 5 mm.

Halsutskjæring
Neste p (retten): Fell av 3 (3) 3 (3) m, strikk r pinnen
ut.

Nå deles ermet i farger, slik:
Neste p (retten): Strikk 6 (6) 6 (6) r med Peruvian
frg. B, 6 (6) 6 (7) r med Tilia frg. F, 10 (10) 10 (10) r
med Peruvian frg. E, 6 (6) 6 (7) r med Tilia frg. G, 10
(10) 10 (10) r med Peruvian frg. D, 6 (6) 6 (7) r med
Tilia frg. I, 10 (10) 10 (10) r med Peruvian frg. C,
6 (6) 6 (7) r med Tilia frg. H, 6 (6) 6 (6) r med
Peruvian frg. B.

Fell heretter av 2 (2) 2 (2) masker av på hver av de
neste 4 (4) 4 (4) pinnene fra retten = 15 (16) 17 (18)
masker.

Fortsett videre opp i glattstrikk og med denne fargefordelingen, se spesielle teknikker om hvordan trådene
krysses på vrangen for å unngå hull ved fargebytte.

Skulder
Neste p (vrangen): Strikk vr pinnen ut.
1. vendepinne: Strikk r til det er 4 (4) 5 (6) m igjen på
p, snu.
2. vendepinne: 1 vendemaske, strikk vr pinnen ut.
3. vendepinne: Strikk r til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, snu.
4. vendepinne: Som den 2. vendepinnen.
5. vendepinne: Strikk r til 3 (3) 3 (3) m før vendemasken fra forrige p, snu.
6. vendepinne: Som den 2. vendepinnen.
Neste p (retten): Strikk r pinnen ut, strikk igjennom
begge maskeledd på hver vendemaske.

Strikk til ermet måler 44 (43) 43 (43) cm, avslutt med
en pinne fra vrangen.

Fortsett videre opp til ermehullet måler 13 (13) 15
(16) cm, avslutt med en pinne fra vrangen.

Kile
Nå skal du strikke kile under ermet slik:
Neste p (retten): 1 r, v-økn, strikk til det gjentår 1 m,
h-økn, 1 r.
Gjenta denne økingen på de neste 2 (3) 3 (4) pinnene
fra retten = 72 (74) 74 (80) masker.
Strikk 1 pinne fra vrangen.

Ikke klipp av garnet, men strikk skulderen sammen
som på venstre skulder.

Fell av 4 (5) 5 (6) masker i starten av de neste
2 pinnene, siste pinne er fra vrangen = 64 (64) 64
(68) masker.

HØYRE ERME
Legg opp 34 (34) 34 (36) m på pinne 4,5 med
bunnfargen (farge A). Det strikkes frem og tilbake på
rundpinnen.

Ermekuppel
Ermekuppelen formes ikke på tradisjonelt vis med
felling i sidene. Istedet reduseres maskeantallet ved
å felle innover på pinnen.

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

Kun størrelse XL
Neste p (retten): Strikk til første stripen i Tilia, *3 r,
2 r sm, 2 r, strikk til den neste stripen i Tilia*, gjenta
fra * til * pinnen ut = 64 m.
Neste p: Strikk vr pinnen ut.

Gjenta disse 2 pinnene til vrangborden måler 6 cm,
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Alle størrelser
Neste p (retten): Strikk til den første stripen i Tilia,
*2 r, 2 r sm, 2 r, strikk til den neste stripen i Tilia*,
gjenta fra * til * pinnen ut = 60 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den første stripen i Tilia,
*1 r, 2 r sm, 2 r, strikk til den neste stripen i Tilia*,
gjenta fra * til * pinnen ut = 56 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den første stripen i Tilia,
*1 r, 2 r sm, 1 r, strikk til den neste stripen i Tilia*,
gjenta fra * til * pinnen ut = 52 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den første stripen i Tilia,
*2 r sm, 1 r, strikk til den neste stripen i Tilia*, gjenta
fra * til * pinnen ut = 48 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den første stripen i Tilia,
*2 r sm, strikk til den neste stripen Tilia*, gjenta fra *
til * pinnen ut = 44 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den første stripen i Tilia,
*strikk den siste m med Tilia r sm med første m i neste
Peruvian bane*, gjenta fra * til * pinnen ut = 40 m.

i Peruvian, strikk r pinnen ut = 31 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den 2. stripen i Peruvian,
*2 r, o-innt, 3 r*, gjenta fra * til *, til den siste stripen
i Peruvian, strikk r pinnen ut = 28 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Fell av 2 m, strikk til den 2. stripen
i Peruvian, *3 r, 2 r sm, 1 r*, gjenta fra * til *, til den
siste stripen i Peruvian, strikk r pinnen ut = 23 m.
Neste p: Fell av 2 m, strikk vr pinnen ut = 21 m.
Kun størrelse S og M
Fell av 2 masker i starten av de neste 2 pinnene,
deretter 1 maske i starten av de neste 4 pinnene, og 3
masker i starten av de neste 2 pinnene = 7 masker.
Kun størrelse L og XL
Fell av 2 masker av i starten av de neste 2 pinnene,
deretter 1 maske i starten av de neste 2 pinnene.
Strikk 2 pinner videre opp.
Fell av 1 maske av i starten av de neste 2 pinnene.
Strikk 2 pinner videre opp.
Fell av 3 masker i starten av de neste 2 pinnene = 7
masker.
Alle størrelser
Fell av de resterende 7 maskene på den påfølgende
pinnen.

Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den 2. stripen i Peruvian,
*5 r, 2 r sm, 3 r*, gjenta fra * til *, til den siste stripen
i Peruvian, strikk r pinnen ut = 37 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den 2. stripen i Peruvian,
*3 r, o-innt, 4 r*, gjenta fra * til *, til den siste stripen
i Peruvian, strikk r pinnen ut = 34 m.
Strikk 3 pinner videre opp.
Neste p (retten): Strikk til den 2. stripen i Peruvian,
*4 r, 2 r sm, 2 r*, gjenta fra * til *, til den siste stripen

#FilcolanaVictoria

6 av 9

VENSTRE ERME
Strikkes som høyre erme, bare med følgende fargefordeling etter vrangborden og økepinnen:
Neste p (retten): Strikk 6 (6) 6 (6) r med Peruvian
frg. B, 6 (6) 6 (7) r med Tilia frg. H, 10 (10) 10 (10)
r med Peruvian frg. C, 6 (6) 6 (7) r med Tilia frg. I, 10
(10) 10 (10) r med Peruvian frg. D, 6 (6) 6 (7) r med
Tilia frg. G, 10 (10) 10 (10) r med Peruvian frg. E,
6 (6) 6 (7) r med Tilia frg. F, 6 (6) 6 (6) r med Peruvian
frg. B.
VENSTRE KNAPPESTOLPE
Strikk opp 79 (83) 87 (91) masker med pinne 4,5 mm
og bunnfargen (fargen A) langs retten av venstre
forstykke. Start øverst ved halsåpningen og avslutt
nederst på vrangborden på bolen.
1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til
det gjenstår 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr* gjenta fra * til *, til det gjentår 2
m, 2 r.
Strikk ytterligere 4 pinner i ribb.
Fell av i ribb på neste pinne (vrangen).
HØYRE KNAPPESTOLPE
Strikk opp 79 (83) 87 (93) masker som på venstre
forstykke, men start nederst på vrangborden på bolen
og avslutt øverst på halsåpningen.
1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til
det gjenstår 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr* gjenta fra * til *, til det gjenstår 2
m, 2 r.
3. p: Som 1. p.
4. p: (knapphullspinne): 1 r, strikk 3 (3) 5 (3) m
ribb, *kast p, 2 r sm, strikk 8 (8) 10 (10) m ribb*,
gjenta fra * til *, til det gjenstår 5 (9) 9 (5) m, kast på p,
2 r sm, strikk ribb pinnen ut.
Strikk ytterligere 2 pinner i ribb.
Fell av i ribb på neste pinne (vrangen).
KRAGE
Strikk opp masker langs retten av halsåpningen med
bunnfargen (farge A) og pinne 4,5 mm.
Strikk opp 6 masker langs ribbkanten på høyre
forstykke, strikk opp 20 masker langs halsrundingen
frem til de hvilende maskene, strikk disse 27 (27) 29
(29) maskene rett, strikk opp 20 masker ned langs
halsrundingen i den andre siden, og 6 masker i
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ribbkanten = 79 (79) 81 (81) m i alt.
1. p (vrangen): 1 vr, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til
det gjenstår 2 m, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til*, til det gjenstår
2 m, 2 r.
Gjenta disse 2 pinnene ytterligere 1 gang, strikk den
1. pinne enda 1 gang.
Neste p (retten) (knapphullsp): 2 r, kast på p, 2 r sm,
strikk i ribb pinnen ut.
Strikk ytterligere 5 pinner i ribb, avslutt med en pinne
fra vrangen.
Fell av fra retten med italiensk avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger
omkretsen på halskanten. Tred enden 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
strikkes rett sm og ta begge m av pinnen.
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, i
den 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 p.
Avsluttning
- 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 tråden godt.
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RYSJE
Legg opp 83 (83) 85 (85) masker på på pinne 3 mm
med 1 tråd Tilia i frg. F og 1 tråd Tilia frg. I.

gjenstår 10 m, 7 r, 1 vr, 2 r.

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

MONTERING
Vask alle delene ifølge anvisning på banderolene.
Legg ermerne på et mykt underlag og strekk dem helt
ut slik at stripene retter seg ut i full bredde.
Sett knappenåler langs alle kantene og la ermene tørke.
Sy ermene sammen med madrassting og sy dem i
ermehullene, også med madrassting. Det øverste av
ermekuppelen rynkes sammen så ermekuppelen passer
i ermehullet og det bli en liten puff.

Gjenta disse 2 pinnene, til rysjekanten måler 4 cm,
avslutt med en p fra vrangen.
Neste p (retten): 2 r, 1 vr, *5i1-r, 5i1-vr*, gjenta fra
* til *, til det gjenstår 4 m, 5i1-r, 1 vr, 2 r.
Neste p: 2 vr, 1 r, *5 vr, 5 r*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 8 m, 5 vr, 1 r, 2 vr.
Neste p: 2 r, 1 vr, *5 r, 5 vr*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 8 m, 5 r, 1 vr, 2 r.
Gjenta de siste 2 p ytterligere 1 gang.
Strikk ytterligere 1 p fra vrangen.
Neste p (retten): 2 r, 1 vr, *1 r, h-økn, 3 r, v-økn, 1 r,
1 vr, h-økn, 3 vr, v-økn, 1 vr*, gjenta fra * til * til det
gjenstår 8 m, 1 r, h-økn, 3 r, v-økn, 1 r, 1 vr, 2 r.
Neste p: 2 vr, 1 r, *7 vr, 7 r*, gjenta fra * til *, til det
gjenstår 10 m, 7 vr, 1 r, 2 vr.
Neste p: 2 r, 1 vr, *7 r, 7 vr*, gjenta fra * til *, til det
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Fell av som maskene viser.

Plasser rysjekanten på innsiden av kragen, slik at det
kun er selve rysjen som stikker opp over kragen og ses
fra yttersiden. Strekkes litt i rysjekanten, og plasser den
ca. 2 cm inn i hver side, slik at rysjen ikke overlapper
seg selv når du knapper igjen halskanten. Hold stykket
på plass med knappenåler før du syr den fast.
Sy rysjekanten fast på innsiden av kragen, slik:
Sy rysjekanten fast nederst ved oppleggskant på
vrangborden, samt opp langs sidene på knappestolpene
uten at stingene går igjennom til yttersiden. Sy også
rysjekanten til kragen, like nedenfor så den bli holdt
på plass og ikke «velter». Sy med løse kastesting eller
heksesting som ikke synes igjennom på utsiden kragen.
Fest all løse tråder og sy i knapper.
Vask jakken ifølge anvisning på banderolene, og la den
tørke liggende flatt på et håndkle.
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