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Coffee time slipover - Fluffy version
XS (S) M (L) XL

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

#COFFEETIMESLIPOVER

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

FRAYA 2041

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
p = Pinne
vr = Vrang
omg = Omgang
sm = Sammen
vri sm = Vridd sammen
mm = Maskemarkør
fell = Felling i ermegap: Start ved maskemarkøren, 2 r, 2 r vri sm, strikk rett til 4 m før  
    maskemarkøren, 2 r sm, 2 r.
høyre økn. = Høyre økning: Samle lenken opp bakfra mellom to masker med venstre pinne, og   
    strikk den rett i fremste lenke.
venstre økn. = Venstre økning: Samle lenken opp forfra mellom to masker med venstre pinne, og  
    strikk den rett i bakerste lenke
‘Flette’ i splitt = Strikk 2 rett sammen og la maskene bli på venstre pinne, strikk første maske igjen  
    og trekk begge masker over på høyre pinne.

Designet av Vibe Ulrik 

Vesten strikkes ovenfra og ned.

Striperapport
8 omg/p av farge 1 
8 omg/p av farge 2

OPPSKRIFT
Bakstykke:
Det startes med bakstykket, hvor det strikkes frem og tilbake ned til ermegap.
Legg opp 41 (43) 45 (47) 49 m på pinne nr. 8 med to tråder garn av farge 1 til str. XS (S) M og farge 
2 til str. (L) XL. Strikk den første pinnen vrang. 
Fortsett i glattstrikk og striper til arbeidet måler 22 (22) 22 (23) 23 cm, avslutt med en vrangpinne.
Strikk økninger til ermegap slik:
2 r, 1 høyre økn, strikk rett til de siste 2 m, 1 venstre økn, 2 r. 
Strikk neste pinne vrang. 
Fortsett med å øke 1 m i hver side i alt 8 (8) 9 (10) 11 ganger til det er 57 (59)  63 (67) 71 m. 
La maskene hvile eventuelt på en hjelpetråd eller maskeholder.

Forstykke:
Samle opp 10 (11) 12 (13) 14 m i venstre side av bakstykkets skulder med farge 1 til str. XS (S) M 
og farge 2 til str (L) XL slik: 
Tell masker inn på bakstykket, lag en lang garnende på ca. 50 cm, samle nå opp de 10 (11) 12 (13) 
14 m med garnenden slik at garnenden slutter i ermegapssiden og garnnøstet sitter i halsutsk-
jæringen. På denne måten startes det med en rettpinne på forstykket. 
Strikk glattstrikk og striper de neste 12 (12) 13 (13) 14 pinnene, deretter økes det til halsutsk-
jæring slik (startende med en rett pinne):
Strikk 2 rett, 1 høyre økn, strikk rett på resten av pinnen. 
Snu og strikk 1 p vrang.
Fortsett med å øke på annenhver pinne i alt 5 ganger til det er 15 (16) 17 (18) 19 masker på pin-
nen. La maskene hvile.
Til høyre side av forstykket samles det opp 10 (11) 12 (13) 14 m i høyre side av bakstykket. 
Strikk som til venstre side, bare motsatt, med økninger i halsutskjæringen. 
Når det er 15 (16) 17 (18) 19 m på pinnen og det igjen skal strikkes rett, samles de to delene slik:
Strikk maskene fra høyre forstykke, legg opp 11 m og strikk maskene fra venstre forstykke. Det er 
nå 41 (43) 45 (47) 49 m på pinnen.
Fortsett i glattstrikk til arbeidet måler 22 (22) 22 (23) 23 cm, avslutt med en vrangpinne, sørg for 
at striperapporten slutter samme sted som på bakstykket.
Strikk økninger som til bakstykket til det er 57 (59) 63 (67) 71 m.
Nå samles alle masker og det strikkes rundt. 
Strikk forstykkets masker, legg opp 6 m mellom forstykke og bakstykke og sett en maskemarkør i 

I glattstrik med 2 tråder på pinne 
nr. 8:
12 m x 14 p = 10 x 10 cm

Maskeholder, maskemarkører

Rundpinne 60 cm nr. 7 og 8 

½ overvidde ca.
50 (54) 58 (60) 64 cm.
Lengde målt på bakstykke fra skulder 
og ned ca.
55 (55) 55 (59) 59 cm.

Ensfarget: 300 (300) 350 (350) 400g
Tofarget:
Farge 1: 200 (200) 250 (250) 250 g
Farge 2: 100 (100) 150 (150) 150 g
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midten av disse, strikk bakstykkets masker, legg opp 6 m og sett en maskemarkør i midten av disse 
– denne markerer omgangens begynnelse. Det er nå 63 (65) 69 (73) 77 m på for- og bakstykke.
Strikk glattstrikk til det er strikket i alt 7 (7) 7 (8) 8 striper.

Heretter strikkes det frem og tilbake til splitt, først på forstykke, deretter på bakstykke.

Splitt på forstykke:
Strikk rett over forstykkets masker og 2 m av bakstykket, snu og strikk vrang tilbake over forstykket 
og 2 m av bakstykket. 
Snu, så det startes på rettsiden. Det er nå 67 (69) 73 (77) 81 m på forstykket.
Strikk 3 ‘fletter’, se beskrivelse over, 1 r, 2 r vri sm, strikk rett til de siste 9 m, 2 r sm, 1 r, 3 ‘fletter’. 
Snu og strikk 1 p vrang.
Fortsett med å lage 3 ‘fletter’ i hver side og å felle 1 m i hver side i alt 4 ganger til det er 
59 (61) 65 (69) 73 m og det er strikket 8 pinner av farge 2.
Bytt til pinne nr. 7 og farge 1.
Strikk ribb slik:
Strikk 3 ‘fletter’, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til * til det er 6 m igjen på pinnen, strikk 3 ‘fletter’, snu.
Strikk 6 vr, 1 r, *1 vr, 1 r* gjenta fra * til * til det er 6 m igjen på pinnen, 6 vr
Gjenta disse to pinnene til arbeidet måler 52 (53) 54 (55) 56 cm målt fra skuldersømmen. 
Fell av alle masker. 

Splitt på bakstykke:
Start på rettsiden av bakstykket med å samle opp 4 m bak ved forstykket. 
Strikk rett på alle masker og samle opp 4 m bak ved forstykket i den andre siden.
Det er nå 67 (69) 73 (77) 81 m på bakstykket. 
Snu, og strikk 1 p vrang.
Fortsett med å lage 3 ‘fletter’ i hver side og å felle 1 m i hver side i alt 4 ganger til det er 
59 (61) 65 (69) 73 m og det er strikket 8 pinner av farge 2.
Bytt til pinne nr. 7 og farge 1.
Strikk ribb slik:
Strikk 3 ‘fletter’, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til * til det er 6 m igjen på pinnen, strikk 3 ‘fletter’, snu.
Strikk 6 vr, 1 r, *1 vr, 1 r* gjenta fra * til * til det er 6 m igjen på pinnen, 6 vr
Gjenta disse to pinnene til ribben er 3 cm lenger enn ribben på forstykket, fortsett med farge 1. 
Fell av alle masker. 

Halsribb:
Fest alle ender. 
Start ved høyre skulder med rundpinne nr. 7 og farge 1 og samle opp 14 (14) 15 (15) 16 m langs 
det loddrette og kurvede stykket av forstykkets halsutskjæring, 11 (11) 11 (11) 11 m langs det 
vannrette stykket, 14 (14) 15 (15) 16 m opp langs det kurvede og loddrette stykke, og 21 (21) 21 
(21) 21 m i nakken. 
Strikk 16 omg ribb, 1 r, 1 vr, og fell alle masker løst av. 
Brett ribben om til vrangsiden og sy den fast så pent som mulig.

Ermeribb: 
Samle opp 70 (74) 78 (80) 84 m, i alt 37 (39) 41 (43) 45 m til forstykket og 33 (35) 37 (37) 39 m til 
bakstykket) med rundpinne nr. 7 og farge 1. 
Strikk 7 omg ribb 1 r, 1 vr og fell alle masker løst av. 
Strikk den andre ermeribben på samme måte. 
Fest endene.


