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#WILDFLOWERSWEATERWOMEN

wild flower sweater - women

DU BLIR I GODT HUMØR AV DENNE GENSEREN! DEN KAN NEMLIG STRIKKES OVENFRA OG NED, OG DET ENKLE HULLMØN-
STERET GIR EN FANTASTISK EFFEKT. NOEN GANGER SER TING VANSKELIGERE UT ENN DE ER I VIRKELIGHETEN, SÅ BARE 
KAST DEG UT I DETTE PROSJEKTET, HVIS DU ER EN ØVET STRIKKER. 
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#WILDFLOWERSWEATERWOMEN

wild flower sweater - women

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

Happy Fraya
44% baby alpaca + 32% fine merino 
+ 22% polyamid + 2% viscose
50 g = 110 m

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

FRAYA 2025

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

ANNET TILBEHØR

GARNALTERNATIV

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
p = Pinne/r
vri = Vridd
mm = Maskemarkør
sm = Sammen
omg = Omgang

økn = Strikk lenken mellom maskene
     vridd rett eller vrang avhengig av 
     hvor den skal passe inn i hullmøn-
     steret. 
     Strikk den nye masken rett eller 
     vrang på neste omgang, avhengig 
     av hvor den skal passe inn i 
     hullmønsteret.

HULLMØNSTER 
Maskeantall delelig med 14 + 9. Teksten nedenfor beskriver 14 m, dvs. den vanlige gjentagelse av 
hullmønsteret.
1. omg: 2 vr, kast, 2 r vri sm, 1 r, 2 r sm, kast, 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
2. omg: 2 vr, 5 r, 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
3. omg: 2 vr, 1 r, kast, 3 r vri sm, kast, 1 r, 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
4. omg: 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.
5. omg: 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr, kast, 2 r vri sm, 1 r, 2 r sm, kast.
6. omg: 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr, 5 r.
7. omg: 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr, 1 r, kast, 3 r vri sm, kast, 1 r.
8. omg: 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r.

OPPSKRIFT
Legg opp 104 (104) 104 (104) 104 (104) m på rundpinne 60 cm nr 5 med Happy Fraya (eller 2 
tråder Cosy Fraya). Sett en maskemarkør i begynnelsen av omgangen, som markerer overgangen 
mellom bakstykke og høyre erme. Denne markør kan gjerne ha en annen farge enn de andre, slik at 
du alltid kan gjenkjenne den. 
Strikk ribb samtidig som du fordeler ytterligere 3 maskemarkører slik:
(1 r, mm (erme i alt 1 m), *2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r* gjenta fra * til * 6 ganger til, 2 vr, mm (forstyk-
ke i alt 51 m), gjenta fra start til slutt en gang til, til venstre erme og bakstykket.
Fortsett i ribb som maskene viser til arbeidet måler 3 cm.
Strikk vendestrikk og økninger i ermer slik:
Mm, 1 økn som strikkes r, 1 r, 1 økn som strikkes r, mm, 7 m ribb, vend 
1 m løst av med tråden bak arbeidet, strikk ribb som maskene viser til 7 m etter mm mellom ven-
stre erme og forstykke, vend 
1 m løst av med tråden foran arbeidet, strikk ribb som maskene viser og øk i venstre erme når du 
når første mm slik: mm, 1 økn som strikkes r, 1 r, 1 økn som strikkes r, strikk ribb til mm ved starten 
av omgangen. 
Fortsett slik:
Mm, 1 økn som strikkes r, 3 r, 1 økn som strikkes r, 14 m ribb, vend 
1 m løst av med tråden bak arbeidet, strikk ribb som maskene viser til 14 m etter mm mellom ven-
stre erme og forstykke, vend 
1 m løst av med tråden foran arbeidet, strikk ribb som maskene viser og tag ut i venstre erme når 

I mønster på pinne nr. 7:
12 m x 18 omg = 10 cm x 10 cm

Maskemarkører, maskeholder eller 
tråd til masker i ermer

Cosy Fraya 2 tråder
65% uld + 25% baby alpakka + 
10% microfiber
50 g = 240 m
250 (300) 250 (300) 350 (350) g

Rundpinne 60 cm nr. 5
rundpinne 80 cm nr. 7 
strømpepinne nr. 5 og 7 (eller bruk 
eventuelt Magic Loop metoden ist-
edenfor strømpepinne)

½ overvidde 
ca. 46 (48) 50 (54) 58 (64) cm
Lengde
ca. 55 (56) 56 (56) 56 (57) cm

250 (300) 350 (350) 400 (400) g
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du når første mm slik:
Mm, 1 økn som strikkes r, 3 r, 1 økn som strikkes r, strikk ribb til mm ved starten av omgangen.
Bytt til rundpinne 80 cm nr. 7 og strikk en omgang som maskene viser. Det er nå 5 m til ermer og 51 
m til for- og bakstykke.
Herfra strikkes hullmønster og økninger i ermer på hver 2. omg. For- og bakstykke forblir de 51 m 
som allerede er. Hver ny maske i ermer strikkes så den passer i hullmønsteret. Se erme-diagram-
met, og start ermet ved diagrammets 5. omg.
Start slik:
1 økn som strikkes vr, kast, 2 r vri sm, 1 r, 2 r sm, kast, 1 økn som strikkes vr, mm strikk hullmønster 
som i diagrammet de neste 51 m (start ved 1.omg av diagrammet). Gjenta en gang til, til venstre 
erme og bakstykke. Strikk en omg som maskene viser, hvor alle kastene strikkes rett.
Strikk neste omg med økn i ermer slik:
(1 økn som strikkes vr, 1 vr, 1 r, kast, 3 r vri sm, kast, 1 r, 2 vr, 1 økn som strikkes vr, strikk hullmøn-
ster som i diagrammet de neste 51 m, mm). Gjenta en gang til, til venstre erme og bakstykke. Strikk 
en omg som maskene viser.
Fortsett å strikke økn i ermer på annenhver omg. Hver gang det økes, strikkes økningen rett eller 
vrang som anvist av diagrammet. Det vil si, at økn på neste omg i ermer strikkes rett.
Str XS - S - M: Når det er 51 (51) 51 m i for- og bakstykke og 35 (37) 39 m i ermer, deles arbeidet, 
så kroppen strikkes sammen og ermer hver for seg. Sett høyre ermes masker på en hviletråd, legg 
opp 4 (6) 8 m og sett en mm i midten av disse, strikk forstykket som maskene viser i mønster, sett 
venstre ermes m på en hviletråd, legg opp 4 (6) 8 m og sett en mm i midten av disse og strikk bak-
stykket i mønster som maskene viser. De to midterste masker i sidene strikkes rett, resten strikkes 
med i mønsteret. Det er i alt 55 (57) 59 m til for- og bakstykke. Fortsett i mønster til arbeidet måler 
51 (52) 52 cm fra midten av nakken. Bytt til rundpinne 60 cm nr. 5 og fortsett i ribb som maskene 
viser. Når ribben måler 4 cm felles alle masker løst av.
Str L - XL - XXL: Når det er 51 (51) 51 m i for-og bakstykke og 31 (31) 31 m i ermer, økes det på 
annenhver omg i både ermer og på for- og bakstykke. De nye maskene i for- og bakstykke strikkes 
inn i hullmønsteret. 
Når det er (61) 63 (69) i for- og bakstykke og (41) 43 (49) m i ermer deles arbeidet, så kroppen 
strikkes sammen og ermer hver for seg. Sett høyre ermes masker på en hviletråd, legg opp 6 (6) 
8 m og sett en mm i midten av disse, strikk forstykket som maskene viser i mønster, sett venstre 
ermes m på en hviletråd, legg opp 6 (6) 8 m og sett en mm i midten av disse og strikk bakstykket 
i mønster som maskene viser. De to midterste masker i sidene strikkes rett, resten strikkes med 
i mønsteret. Det er i alt (67) 69 (77) m til for- og bakstykke. Fortsett i mønster til arbeidet måler 
(52) 52 (53) cm fra midten av nakken. Bytt til rundpinne 60 cm nr. 5 og fortsett i ribb som maskene 
viser. Når ribben måler 4 cm felles alle masker løst av.

ERME:
Sett ermets masker på rundpinne 40 cm nr. 7. Plukk opp 4 (6) 8 (6) 6 (8) m i ermegapet og sett en 
mm i midten av disse. Det er nå 39 (43) 47 (47) 49 (57) m i alt. Fortsett i mønster til ermet måler 
35 (36) 37 (38) 38 cm fra ermegap. Bytt til strømpepinne nr. 5.
Felling før ribb:
Str XS (39 m): 1 r, *2 vr sm, 2 r vri sm, 1 vr, 2 r sm*, gjenta fra * til * til siste 3 m, 2 vr sm, 1 r.
Str S (43 m): 1 vr, 2 r sm, *2 vr sm, 2 r vri sm, 1 vr, 2 r sm*, gjenta fra * til * til siste 5 m, 2 vr sm, 2 r 
vri sm, 1 r.
Str M - L - XL - XXL: Fell av 20 (20) 22 (28) m jevnt fordelt.
Alle størrelser: Strikk ribb 1vr, 1 r, i alle i 27 (27) 27 (29) m til ribben måler 8 cm og fell alle masker 
løst av.

MONTERING:
Fest alle ender og press lett etter banderolens anvisning.
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2 r vri sm

2 r sm

kast

3 r vri sm

vrang

rett

Diagram erme

Diagram for- og bakstykke

gjentakes


