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FRAYA 3043

FORKORTELSER:
m = Maske
vr = Vrang
r = Rett
flette = Sett neste maske på en hjelpepinne og hold den bak arbeidet, strikk den neste masken  
 rett, strikk masken fra hjelpepinnen rett. 
v-økn = Venstre økning: Løft lenken mellom to masker opp forfra med venstre pinne, og strikk                 
 den henholdsvis vridd rett eller vrang (i bakerste maskelenke), etter hva som passer i  
 mønsteret.
h-økn     = Høyre økning: Løft lenken mellom to masker opp bakfra med venstre pinne, og strikk den    
 henholdsvis rett eller vrang (i forreste maskelenke), etter hva som passer i mønsteret

Designet av Vibe Ulrik

Først strikkes det midterste stykke av hetten, øverst på hodet, hvoretter det strikkes masker opp 
langs begge sider. Det strikkes frem og tilbake til hetten er formet; på siste stykke økes masker 
i hver side og deretter legges det opp masker under haken. Med en litt mindre pinne strikkes det 
rundt i ribb, hvoretter det økes til sadelskuldre. Heretter strikkes for- og bakstykke hver for seg. Til 
slutt strikkes ribben i hetteåpningen. 

HETTE
Legg opp 26 m på pinne 4 mm. 
1. p (vrangsiden av arbeidet): 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.

Nå startes mønsteret, som består av 4 pinner:
1. p (rettsiden): 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.
2. p: 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.
3. p: 2 vr, *flette, 2 vr*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.
4. p: 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.

1.-4. pinne danner mønsteret. Gjenta de 4 pinnene 7 ganger til arbeidet måler cirka 11 cm (avslutt 
med 4. p av mønsteret).
Kutt garnet og la maskene hvile, mens det strikkes masker opp langs begge sider av arbeidet. 
Start på rettsiden i nederste høyre hjørne. Legg garnet til og strikk 28 masker opp langs høyre side, 
sett en maskemarkør, strikk de hvilende maskene som de viser (rett over rett og vrang over vrang), 
sett en maskemarkør og strikk 28 m opp langs venstre side av arbeidet. 
Vend arbeidet og strikk de nye masker slik (vrangsiden): 
*2 r, 2 vr*, gjenta fra * til * til maskemarkøren, strikk maskene mellom maskemarkørene, som de 
viser, strikk de siste nye masker *2 vr, 2 r*.
1. p (rettsiden): 2 vr, *flette, 2 vr*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.
2. p: 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.
3. p: 2 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.
4. p: 2 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til * på resten av pinnen.

Strikk neste pinne (rettsiden) med økninger og fletter slik: *2 vr, flette*, gjenta fra * til * til første 
maskemarkøren, 1 h-økn, flytt maskemarkøren, strikk maskene i midten med fletter til andre 
maskemarkør, flytt maskemarkøren, 1 v-økn, *flette, 2 vr* på resten av pinnen.
Vend og strikk som maskene viser. 
De nye masker strikkes rett på vrangsiden og vrang på rettsiden.
Strikk de neste 2 pinner som maskene viser. Fordelingen er nå 29 m, 26 m, 29 m.

Strikk neste pinne (rettsiden) med økninger og fletter slik: Strikk som maskene viser med fletter til 
første maskemarkør, 1 h-økn, flytt maskemarkøren, strikk maskene i midten med fletter til andre 
maskemarkør, flytt maskemarkøren, 1 v-økn, strikk som maskene viser, med fletter på resten av 
pinnen.
Vend og strikk som maskene viser. De nye masker strikkes rett på vrangsiden og vrang på rettsiden.
Strikk de neste 2 pinner som maskene viser. Fordelingen er nå: 30 m, 26 m, 30 m. 

Strikk neste pinne (rettsiden) med økninger og fletter slik: Strikk som maskene viser med fletter til 

E1

STØRRELSER
ONE SIZE

GARN
Lavish Fraya
50% Cashmere + 50% Extrafine 
Merino
25 g = 100 m

GARNFORBRUK
125 g 

STRIKKEFASTHET
I flettemønster på pinne 4 mm: 
24 m x 30 p = 10 cm

VEILEDENDE PINNE
Rundpinne 4 mm 60 eller 80 cm, 
rundpinne 3 mm 40 eller 80 cm, 
flettepinne/hjelpepinne

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

ANNET/TILBEHØR
Maskemarkører
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første maskemarkør, 1 h-økn, flytt maskemarkøren, strikk maskene i midten med 
fletter til andre maskemarkør, flytt maskemarkøren, 1 v-økn, strikk som maskene viser med 
fletter.
Vend og strikk som maskene viser. De nye maskene strikkes vrang på vrangsiden og rett på retts-
iden.
Strikk de neste 2 pinner som maskene viser. Fordelingen er nå 31 m, 26 m, 31 m.

Strikk neste pinne (rettsiden) med økninger og fletter slik: Strikk som maskene viser, med fletter til 
første maskemarkør, 1 h-økn, flytt maskemarkøren, strikk maskene i midten med 
fletter til andre maskemarkør, flytt maskemarkøren, 1 v-økn, strikk som maskene viser med 
fletter.
Vend og strikk som maskene viser. De nye maskene strikkes vrang på vrangsiden og rett på retts-
iden.
Strikk de neste 2 pinner som maskene viser. Fordelingen er nå: 32 m, 26 m, 32 m. 

Strikk nå frem og tilbake med fletter på hver 4. pinne til arbeidet måler 20 cm fra 
midtstykket (15 fletter). Slutt med en vrangpinne.

Øk i begge sider av hetteåpningen slik:
Legg opp 2 m i slutten av de neste 2 pinner og strikk dem rett på rettsiden og vrang på vrangsiden.
Fordelingen er nå: 34 m, 26 m, 34 m. 
Strikk de neste 6 pinner i mønster med fletter på hver 4. p. Det er nå strikket 17 fletter fra midtstyk-
ket.

Legg opp 2 m i slutten av de neste 2 pinner og strikk dem vrang på rettsiden og rett på vrangsiden.
Fordelingen er nå: 36 m, 26 m, 36 m. 
Strikk de neste 6 pinner i mønster med fletter på hver 4. p. Det er nå strikket 19 fletter fra midtstyk-
ket.
Fjern maskemarkørene på siste pinne.

Nå samles arbeidet og det strikkes rundt. 
Bytt til rundpinne 3 mm, 40 cm, (eller 80 cm hvis Magic Loop metoden benyttes). 
Strikk rettsiden som maskene viser med fletter, og legg opp 11 m i slutten av pinnen, sett en 
maskemarkør (som markerer omgangens start midt foran), legg opp ytterligere 11 m og samle 
arbeidet. 
Strikk rundt i ribb, *2 vr, 2 r*,  (uten fletter) til ribben måler 3 cm. 

Bytt til rundpinne 4 mm, 40 cm og plasser nå maskemarkører, så det dannes sadelskulder og for- 
og bakstykke. Omgangen starter fortsatt midt foran.
Strikk som maskene viser og sett en maskemarkør etter 25 m (halvt forstykke), etter de neste 10 m 
(venstre sadelskulder), etter de neste 50 m (bakstykke), etter de neste 10 m (høyre sadelskulder). 
De siste 25 m utgjør det andre halve forstykket.

Fortsett i mønster med fletter på neste omgang samtidig som det økes ved skuldrene:
1. omg (med økninger): *Strikk i mønster med fletter til første maskemarkør, 1 h-økn, flytt maske-
markøren, strikk mønster over skuldermaskene til neste maskemarkør, flytt maskemarkøren, 1 
v-økn* , gjenta fra * til * en gang til, strikk mønster til omgangens start.
2. omg (med økninger): *Strikk i mønster som maskene viser til første maskemarkør, 1 h-økn, flytt 
maskemarkøren, strikk mønster over skuldermaskene til neste maskemarkør, flytt maskemarkøren, 
1 v-økn*, gjenta fra * til * en gang til, strikk mønster til omgangens start.
3. omg (med økninger): Strikkes som 2. omg.
4. omg (med økninger): Strikkes som 2. omg.

Gjenta disse 4 omgangene 3 ganger til fordelingen er: 41 m, 10 m, 82 m, 10 m, 41 m.

Forstykke
Kutt garnet og ta ut maskemarkøren i midten av forstykket. Sett de 41 m fra høyre del av forstyk-
ket på venstre pinne, legg garnet til og strikk de neste 82 m som maskene viser med fletter. Herfra 
strikkes for- og bakstykke hver for seg.
Vend arbeidet og strikk vrangsiden som maskene viser. 
Fortsett i ribb med fletter på hver 4. pinne til arbeidet måler 18 cm fra halsens ribbkant. 
Strikk ytterligere 3 cm i ribb *2 vr, 2 r* (uten fletter). 
Fell av alle masker i ribb.
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Bakstykke
Legg garnet til venstre skulders masker fra rettsiden og fell av de 10 skuldermaskene. Strikk som 
maskene viser over bakstykkets 82 m og fell av høyre skulders 10 m. Kutt garnet, legg det til fra 
bakstykkets vrangside og fortsett med å strikke bakstykket som maskene viser med fletter til det 
måler 18 cm fra halsens ribbkant.
Strikk ytterligere 3 cm i ribb *2 vr, 2 r* (uten fletter). 
Fell av alle masker i ribb.

Ribb i hetteåpning
Start i venstre hjørne av halsribben og med pinne 4 mm. 
Strikk 1 m opp i hver m langs halsribben (22 m), fortsett opp langs høyre side av hetten ved å  
strikke 48 m, så 26 m langs midtstykket, og 48 m langs venstre side.
Strikk ribb, så det passer med ribben ved halsen, til ribben måler 2,5 cm. 
Fell av alle masker i ribb.

Fest alle ender og skyll opp balaklavaen etter anvisning på banderolen.


