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DUFFY GENSER 

DESIGN 

Hrönn Jónsdóttir

GARN 

LOLLIPOP 10 % ull, 90 % akryl, 50 gram = ca 300 meter

STØRRELSER 

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

OBS! Se PLAGGETS MÅL og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 77 (84) 92 (99) 107 (118) 130 (135) cm

Hel lengde midt bak ca 55 (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm

Ermelengde ca 52 (51) 49 (48) 47 (45) 45 (45) cm

GARNFORBRUK

3 (3) 4 (4) 4 (5) 5 (6) nøster

FARGE

Pastellrosa/Grønn/Gul 108

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp nr 3,5

Liten rundp nr 2,5

STRIKKEFASTHET

22 m glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

31 omganger glattstrikk på p nr 3,5 = 10 cm

  Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

MODELL | 21-22

© House of Yarn AS

Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 

eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 

uten avtale med House of Yarn AS.

Plagget strikkes ovenfra og ned.

NB! Når det settes inn nytt nøste, forsøk å begynne med 

samme farge på det nye nøstet som på slutten av det 

gamle.

STRUKTURMØNSTER, fram og tilbake

1. p (vrangen): 1 vr, *2 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.

2. p: Strikk r.

STRUKTURMØNSTER, rundt

1. omgang: 1 r, *2 vr, 1 r*, gjenta fra *-*.

2. omgang: Strikk r.

BÆRESTYKKET

Legg opp 64 (66) 72 (74) 78 (82) 90 (92) m på p nr 3,5. Strikk 

1 p fra vrangen slik:

2 vr (= høyre side av halsen), 7 m i strukturmønster 

(= merke-m), 10 (10) 12 (12) 12 (12) 14 (14) vr (= høyre erme), 

7 m i strukturmønster (= merke-m), 12 (14) 16 (18) 22 (26) 

30 (32) vr (= bakstykket), 7 m i strukturmønster (= merke-m), 

10 (10) 12 (12) 12 (12) 14 (14) vr (= venstre erme), 7 m i 

strukturmønster (= merke-m), 2 vr (= venstre side av halsen).
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Sett et merke rundt hver merke-m. Strikk videre fram og 

tilbake med denne inndelingen, samtidig som det økes til 

raglan på hver p fra retten. Det økes med øk 1 h (se egen 

forklaring) før merke-m, og øk 1 v etter merke-m (= 8 m økt). 

De økte m strikkes videre i glattstrikk.

Samtidig legges det opp nye m i slutten av hver p: 1,1,1,1 

(1,1,1,2) 1,1,2,2 (1,1,2,3) 1,2,3,3 (2,2,3,4) 2,3,4,4 (2,3,4,5) m i hver 

side. De nye m strikkes i glattstrikk.

Etter den siste av disse økningene, strikkes arbeidet videre 

rundt. Det er nå 20 (22) 24 (26) 30 (34) 38 (40) m på 

forstykket. Fortsett raglanøkningene på hver 2. omgang til det 

er økt i alt 24 (25) 27 (30) 31 (35) 38 (40) ganger = 264 (276) 

300 (328) 344 (384) 420 (440) m.

Sett de 58 (60) 66 (72) 74 (82) 90 (94) erme-m i hver side på 

maskeholdere.

FOR- OG BAKSTYKKET

Legg opp 6 (7) 9 (9) 10 (10) 12 (12) m, strikk forstykket 

(= 7 merke-m + 60 (64) 70 (78) 84 (96) 106 (112) m glattstrikk 

+ 7 merke-m), legg opp 11 (14) 17 (17) 20 (20) 23 (23) m, strikk 

bakstykket (= 7 merke-m + 60 (64) 70 (78) 84 (96) 106 (112) 

m glattstrikk + 7 merke-m), legg opp 5 (7) 8 (8) 10 (10) 11 (11) 

m = 170 (184) 202 (218) 236 (260) 286 (298) m.

Strikk videre rundt med strukturmønster over 25 (28) 31 (31) 

34 (34) 37 (37) m i hver side, og glattstrikk over de øvrige m.

Strikk til arbeidet måler 29 (30) 31 (31) 32 (33) 33 (34) cm 

fra delingen. På siste omgang felles 2 (4) 4 (2) 2 (2) 4 (4) 

m jevnt fordelt på for- og bakstykket = 168 (180) 198 (216) 

234 (258) 282 (294) m. Strikk 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) cm rundt i 

strukturmønster. Fell av.

HØYRE ERME

Sett m fra maskeholderen på p nr 3,5, og strikk opp 11 (14) 

17 (17) 20 (20) 23 (23) m under ermet = 69 (74) 83 (89) 94 

(102) 113 (117) m. NB! For å unngå brått fargeskifte, begynn 

med samme farge fra nøstet som det er på maskene på 

maskeholderen.

Sett et merke rundt 2 m midt under ermet = merke-m. 

Strikk rundt i glattstrikk, samtidig som det felles 2 m midt 

under ermet på hver 3,5.(3.) 2. (2.) 1,5. (1.) 1. (1.) cm. Fell ved å 

strikke 2 r sammen etter merke-m, og 2 vridd r sammen før 

merke-m. Fell i alt 13 (14) 19 (20) 23 (27) 31 (33) ganger = 

43 (46) 45 (49) 48 (48) 51 (51) m. På siste omgang felles 

1 (1) 0 (1) 0 (0) 0 (0) ekstra m midt på omgangen = 42 (45) 45 

(48) 48 (48) 51 (51) m. Strikk 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) cm rundt i 

strukturmønster. Fell av. Strikk venstre erme på samme måte.

HALSKANT

Strikk opp ca 84 (88) 96 (100) 108 (120) 128 (132) m rundt 

halsen med p nr 2,5. NB! For å unngå brått fargeskifte, 

begynn med samme farge fra nøstet som det er på 

oppleggskanten. Strikk 7 omganger glattstrikk. Fell løst av. 

ØK 1 H OG 1 V

Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.
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