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FRAYA 2052

FORKORTELSER:
m  = Maske 
økn  = Økning: Løft lenken mellom 2 masker opp forfra med venstre pinne, strikk den rett i  
    bakerste lenke
r  = Rett 
raglan økning = Løft lenken mellom 2 masker opp forfra med venstre pinne, strikk den rett i  
    bakerste lenke, løft den samme lenke opp bakfra med venstre pinne, strikk den rett i  
    forreste lenke
vr  = Vrang
vri  = Vridd, strikk masken i bakerste maskelenke 
MM  = Maskemarkør
sm  = Sammen 
fell  = Felling: 2 rett sammen
omg = Omgang

Designet av Ellen Holme

Genseren strikkes ovenfra og ned. For å danne halsutskjæring, er det strikket vendepinne bak. 

OPPSKRIFT
Legg opp 58 (62) masker med lilla på rundpinne 6 mm, sett en MM ved omgangens start = midten 
bak.
Strikk 4 cm ribb, 1 r 1 vr.
Bytt til rundpinne 7 mm og glattstrikk.
Strikk 1 omg r hvor det økes 8 m jevnt fordelt = 66 (70) m på omgangen.
Nå strikkes vendestrikk for å danne halsutskjæring, bruk evt. teknikken “german short rows”.
Start midt bak.
1. p (rettsiden): 8 r, vend og stram garnet.
2. p: 16 vr, vend og stram garnet.
3. p: 24 r, vend og stram garnet.
4. p: 32 vr, vend og stram garnet.
5. p: 16 rett til MM midt bak.
Nå strikkes det rundt i glattstrikk etter diagram, sett samtidig maskemarkører for å markere raglan: 
Sett en MM etter 12 (12) m = raglan mellom bakstykke og høyre erme.
Sett en MM etter de neste 10 (11) m = raglan mellom høyre erme og forstykke.
Sett en MM etter de neste 23 (24) m = raglan mellom forstykke og venstre erme.
Sett en MM etter de neste 10 (11) m = raglan mellom venstre erme og bakstykke.
Strikk frem til MM midt bak, fjern denne og strikk frem til neste MM (mellom bakstykke og høyre 
erme), fremover starter omgangen her. 
2. omg: *Ta ut MM, strikk 1 raglanøkning, sett MM mellom de 2 nye maskene, strikk til neste mm* 
gjenta fra * til * i alt 4 ganger.
3. omg: 1 omg rett, flytt MM underveis.
Gjenta disse 2. og 3. omg i alt 19 (21) ganger. Det er nå 61 (66) m på for- og bakstykke og 48 (53) 
m på hvert erme. Nå deles arbeidet så for- og bakstykke strikkes ferdig for seg og deretter ermene 
hver for seg.
Sett de 48 (53) m til ermene på en maskewire eller maskeholder.
Strikk rundt over for- og bakstykke, idet det på første omg legges opp 8 m under hvert erme. 
Det er nå 138 (148) m på for- og bakstykke.
Sett MM midt under høyre erme, fremover starter omgangen her.
Strikk rundt i glattstrikk etter diagram til arbeidet måler 53 (55) cm målt midt bak.
Bytt til rundpinne 6 mm og strikk 1 omg hvor det felles 18 m jevnt fordelt på omgangen = 120 (130) 
m. 
Strikk 5 cm ribb, 1 r 1 vr. 
Fell av som maskene viser, ev. med “italiensk felling”. Pass på at fellingen ikke blir for stram.

E1

STØRRELSER
S/M (L/XL)

MÅL
½ overvidde 
55 (60) cm
Lengde midt bak 
56 (58) cm

GARN
Fuzzy Fraya
74% Alpaca + 13% Merino wool + 
13% Polyamide
50 g = 135 m

GARNFORBRUK
Lilla  100 g
Klar gul    50 g
Koboltblå   50 g
Rosa    50 g
Klar blå    50 g

STRIKKEFASTHET
I glattstrikk på pinne 7 mm:
12 m x 16 p = 10 x 10 cm

VEILEDENDE PINNE
Strømpepinne 6 og 7 mm,
rundpinne 60 eller 80 cm 6 og 7 mm

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.

ANNET/TILBEHØR
Maskemarkører, maskewire eller 
maskeholdere
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#EASYTHINGSWEATER

Ermer
Sett maskene til det ene ermet på strømpepinne 7 mm. 
Start i midten av de 8 m under ermet og strikk 4 m, strikk ermets m, 
strikk 4 m i de siste 4 m under ermet = 56 (61) m.
Omgangen starter her. Fortsett rundt i glattstrikk og etter diagram.
Når det er strikket 3 cm, strikkes fellinger på hver 6. omg slik:
2 r vri sm, strikk til det er 2 m igjen på omg, 2 r sm.
Strikk fellinger på denne måten i alt 8 ganger. Det er nå 40 (45) m 
på omgangen.
Strikk til ermet måler 42 cm fra ermegapet.
Bytt til strømpepinne 6 mm, og strikk en omg med fellinger slik:
*2 r sm, 1 r, 2 r sm* gjenta fra * til * på hele omgangen.
Det er nå 24 (27) m på omg.
Strikk 5 cm ribb, 1 r, 1 vr (på str. L/XL strikkes 2 r sm for å få 
maskeantallet til å stemme).
Fell av som maskene viser, ev. med “italiensk felling”. Pass på at 
fellingen ikke blir for stram.
Fest ender og damp arbeidet lett.

Ta fatt i fargeblyantene og lek med 
fargene

DIAGRAM

For- bakstykke


