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#COULDN’TMAKEUPMYMINDSWEATER 

couldn’t make up my 
mind sweater

S (M) L (XL)

Fluffy Fraya
60% Kid Mohair  + 40% Acrylic 
50 g = 150 m

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2021 FRAYAYARN.COM

FRAYA 2000

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

ANNET TILBEHØR

VEILEDENDE PINNE

MÅL

FORKORTELSER:

OBS: Størrelsen på pinnene er kun 
veiledende. Strikker du fastere enn 
strikkefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pinnestørrelse.

m = Maske
r = Rett
vr = Vrang
vri = Vridd
sm = Sammen
omg = Omgang

økn = strikk lenken mellom maskene  
  vridd rett
mm = maskemarkør
raglan økning = økn, 2 r, økn

Genseren strikkes ovenfra og ned. Først ribb, så vendestrikk i halsen og deretter raglan økninger på 
bærestykket, for- bakstykke sammen og ermer hver for seg.

Legg opp 58 (58) 62 (62) m med 2 tråder av frg. 1 på strømpepinne nr. 6. Sett en maskemarkør i 
starten av omgangen og strikk ribb, 1 r, 1 vr.
Strikk 7 cm ribb, hvor siste omg strikkes med pinne nr. 7. Maskemarkøren markerer midten av 
bakstykket. 
Skift til frg. 2 og glattstrikk.
Strikk 10 (10) 11 (11) r, sett en mm, strikk 9 (9) 9 (9) r, sett en mm, 20 (20) 22 (22) r, sett en mm, 
strikk 9 (9) 9 (9) r, sett en mm, strikk 10 (10) 11 (11) r. Det er nå 5 maskemarkører som sitter mel-
lom for- bakstykke og ermer og i midten av bakstykket.
NÅ STRIKKES VENDESTRIKK FOR Å LAGE HALSUTSKJÆRING:
1. omg: 9 (9) 10 (10) r, økn, 2 r, økn, 7 r, økn, 2 r, økn, 2 r, vend
2. omg: 1. m løst av, 34 (34) 36 (36) vr, økn, 2 vr, økn, 7 vr, økn, 2 vr, økn, 2 vr, vend
3. omg: 1. m løst av, 35 (35) 37 (37) r, økn, 2 r, økn, 9 r, økn, 2 r, økn, 5 r, vend
4. omg: 1. m løst av, 41 (41) 43 (43) vr, økn, 2 vr, økn, 9 vr, økn, 2 vr, økn, 5 vr, vend
5. omg: 1. m løst av, 42 (42) 44 (44) r, økn, 2 r, økn, 11 r, økn, 2 r, økn, 8 r, vend
6. omg: 1. m løst av, 48 (48) 50 (50) vr, økn, 2 vr, økn, 11 vr, økn, 2 vr, økn, 8 vr, vend
STR. S:
7. omg: 1. m løst av, 37 r, (midt bak). Det er nå 26 m til for- og bakstykke og 15 m til ermer. 
STR. M, L, XL:
7. omg: 1. m løst av, (49) 51 (51) r, økn, 2 r, 1 økn, 13 r, økn, 2 r, økn, 11 r, vend
8. omg: 1. m løst av, (55) 57 (57) vr, økn, 2 vr, økn, 13 vr, økn, 2 vr, økn, 11 vr, vend 
9. omg: 1. m løst av, (43) 45 (45) r (midt bak). Det er nå (28) 30 (30) m til for- og bakstykke og (17) 
17 (17) m til ermer. 
ALLE STR.:
Fjern maskemarkøren i midten av bakstykket og strikk rett til maskemarkøren mellom høyre erme 
og bakstykke så omgangen starter her. Dermed blir fargeskift så usynlige som mulig. Når det er 
masker nok flyttes de over på lengre rundpinne. 
Fargeskift strikkes med striper av 20 omg pr. stripe. Når det er strikket 20 omg av frg. 2 skiftes det 
til 20 omg med frg. 3, heretter 20 omg med frg. 4, og 20 omg med frg. 5. Det avsluttes både på for- 

I glattstrikk på pinne nr. 7 med 2 
tråder garn: 11 m x 19 omg = 10 cm 
x 10 cm

maskemarkører, maskeholdere

Rundpinne 60/80 cm nr. 6 og 7, 
strømpepinne nr. 6 og 7

Overvidde ½ i cm: 47 (51) 55  (61)
Lengde i cm:  60 (62) 64 (66)

Fg. 1: 200 (200) 200 (250) g
Fg. 2: 50 (50) 100 (100) g
Fg. 3: 100 (150) 150 (200) g
Fg. 4: 100 (150) 150 (200) g
Fg. 5: 100 (150) 150 (200) g
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og bakstykke og ermer med 
frg. 1. 
Strikk rundt og strikk raglanøkninger på denne og hver etterfølgende 3. omg. i alt 7 (6) 6 (6) ganger. 
I alt 40 (40) 42 (42) m til for- bakstykke og 29 (29) 29 (29) til ermer.
Strikk rundt og strikk raglanøkninger på hver etterfølgende 2. omg. i alt 6 (7) 8 (9) ganger til det er 
52 (54) 58 (60) m til for- og bakstykke og 41 (43) 45 (47) m i ermer. 
M, L & XL: 
Fortsett rundt og strikk raglanøkninger på hver etterfølgende 2. omg. kun på for- bakstykke i alt (1) 
1 (3) ganger til det er (56) 60 (66) m til for- og bakstykke.
ALLE STR.:
Når det er 52 (56) 60 (66) m på for- bakstykke og 41 (43) 45 (47) m på ermer deles arbeidet, så 
for- bakstykke strikkes ferdig sammen og ermer hver for seg.
KROPP:
Legg opp 4 m og sett en maskemarkør i midten av de nye maskene, sett maskene til høyre erme på 
maskeholder/tråd, strikk de 52 (56) 60 (66) m av forstykket, legg opp 4 m og sett en maskemarkør 
i midten av de nye maskene, sett maskene til venstre erme på maskeholder/ tråd, strikk maskene til 
bakstykket. For- bakstykke har nå 56 (62) 64 (70) m hver. Skift farge underveis i arbeidet. Når farge 
1 skal strikkes igjen, strikkes 14 (16) 18 (20) omg, hvor det skiftes til pinne nr. 6. Strikk 5 cm ribb, 1 
r, 1 vr. Deretter felles alle masker løst av som maskene viser. 

ERME:
Sett maskene til erme på strømpepinne nr. 7 og legg opp 4 m med en maskemarkør i midten av de 
nye maskene, (dvs. under ermet) 45 (47) 49 (51) m i alt. 
Fortsett i glattstrikk med fargeskift etter hver 20. omg. 
Når frg. 1 påbegynnes strikkes 26 omg og deretter felles det til ribb slik: 0 (2) 1 (0), *1 r, 2 r sm*, 
gjenta fra * til * på hele omgangen, det er nå 30 (32) 33 (34) m igjen.
Skift til strømpepinne nr. 6 og strikk 5 cm ribb, 1 r, 1 vr, og fell deretter alle masker løst av som 
maskene viser. 
Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING:
Press lett og fest alle ender. Brett halsribben dobbelt inn mot vrangsiden og sy den fast med garn 
av samme farge.


