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#TWIRLSWEATER

twirl sweater

GJØR FAMILIENS MINSTE KLAR FOR KOS OG KLEM. FOR- OG BAKSTYKKE MED DET FINE, FLETTEDE MØNSTERET 
STRIKKES NEDENFRA OG OPP. HALSRIBBEN STRIKKES RUNDT, MENS MASKENE PÅ FOR- OG BAKSTYKKE HVIL-
ER. HENGER DU FORTSATT MED? DET HER ER NEMLIG EN OPPSKRIFT FOR DE MER ERFARNE. MEN ALLE TING 
KREVER ØVELSE – OG JEG TROR PÅ DEG! ERMENE STRIKKES OPP I GLATTSTRIKK, OG SKULDRENE FORMES 
MED VENDEPINNE – OG VIPS! DEN FINE GENSEREN FALLER NÆRMEST AV PINNENE. DET ER NEMLIG INGEN 
MONTERING – KUN ET PAR ENDER SOM SKAL FESTES, OG SÅ ER DEN KLAR TIL BRUK.  
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twirl sweater
98 (104) 110 (116) 122 (128) 134
(140) CM

Woolly Fraya 
100% Alpaca 
50 g = 155 m

#TWIRLSWEATER

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

FRAYA 6042

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.

RS = Rettsiden
VS = Vrangsiden
omg = Omgang
m = Maske(r)
r = Rett
vr = Vrang
r sm = Rett sammen
vr sm = Vrang sammen
km = Kantmaske. Strikkes alltid rett
Gtg = Gjenta
*-* = Gjenta som beskrevet fra * til *
vrla = Vrang løs av - Ta masken løst av  
     pinnen som den skulle strikkes vrang
2 r sm = Strikk 2 masker rett sammen

2 vri sm = Strikk 2 masker vridd rett sammen

Flette mot høyre:
Sett 4 masker på en hjelpepinne og la dem hvile bak arbeidet. 
Strikk neste maske r.
Sett første maske fra hjelpepinnen på venstre pinne. 
Strikk 3 masker fra hjelpepinnen r. 
Strikk masken på venstre p rett.

Flette mot venstre:
Sett 1 maske på en maskemarkør/hjelpepinne og la den hvile foran arbeidet. 
Sett de neste 3 masker på en hjelpepinne og la dem hvile bak arbeidet.
Strikk neste maske på venstre pinne r.
Strikk 3 masker fra hjelpepinnen r. 
Sett masken fra maskemarkør/hjelpepinne på venstre pinne og strikk den r.

Designet av Knitlig ved Tanja Hedemann Nielsen

Genseren strikkes nedenfra og opp etter diagram. Mønsteret strikkes på genserens for- og bakstyk-
ke. I siden av genseren strikkes det vrangmasker. På for- og bakstykket lar du masker hvile,  de skal 
brukes når halskanten strikkes. Halskanten strikkes med fordel rundt, før ermene strikkes. Erme-
maskene strikkes opp og ermekuppelen formes ved hjelp av vendepinne. Heretter strikkes resten av 
ermet rundt i glattstrikk på strømpepinne eller med magic loop teknikken. 

OPPSKRIFT
Legg opp 128 (132) 136 (140) 148 (152) 160 (164) m på rundpinne 60 cm nr. 4 med 2 tråder garn.
Samle omgangen og sett en markør som markerer omgangens start (venstre side). 
Strikk rundt i ribb 8 omganger i alt slik:
Str.: 104, 116, 122, 140: *1 vr, 1 r* Gjenta *-* omgangen ut.
Str.: 98, 110, 128, 134: *1 r, 1 vr* Gjenta *-* omgangen ut.

Bytt til rundpinne 60 cm nr. 4½ og fortsett med følgende inndeling:
5 (6) 1 (2) 4 (5) 1 (2) vr, 55 (55) 67 (67) 67 (67) 79 (79) m etter diagram, 9 (11) 1 (3) 7 (9) 1 (3) vr 
55 (55) 67 (67) 67 (67) 79 (79) m etter diagram, 4 (5) 0 (1) 3 (4) 0 (1) vr.

Strikk etter inndelingen til hele arbeidet måler 22 (23) 24 (25) 26 (28) 31 (31) cm. Avslutt med 
pinne 5, 9, 13 eller 17 i diagrammet.
Neste omg: Strikk etter inndelingen som før over de første 62 (63) 65 (68) 71 (73) 77 (79) m (bak-
stykke). 
Fell av de neste 5 (7) 7 (5) 7 (7) 7 (7) m til høyre ermegap. 
Strikk etter mønsteret over de neste 59 (59) 61 (65) 67 (69) 73 (75) m (forstykke). 
Fell av de neste 5 (7) 7 (5) 7 (7) 7 (7) m til venstre ermegap. 
Du har nå delt arbeidet til for- og bakstykke.
La maskene til forstykket hvile, mens bakstykket strikkes.

I glattstrikk på pinne nr. 4½ med 2 
tråder garn: 
22 m = 10 cm. 
I mønster på pinne nr. 4½ med 2 
tråder garn:
22m = 10 cm.

4 maskeholdere
1 hjelpepinne/flettepinne
1 maskemarkør som kan åpnes

Rundpinne 60 cm og rundpinne 80 
cm eller strømpepinne nr. 4 
Rundpinne 60 og rundpinne 80 cm 
eller strømpepinne nr. 4½

1⁄2 overvidde ca.:
29 (30) 31 (32) 33,5 (34,5) 36,5 
(37,5) cm
Lengde ca.:
36 (37) 39 (40) 42 (44) 47 (48) cm
Ermelengde ca.:
25 (27) 29 (31) 33 (35) 37 (39) cm

250 (300) 300 (300) 350 (400) 400 
(450) g

E1
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BAKSTYKKE
= 59 (59) 61 (65) 67 (69) 73 (75) m.
Første og siste maske er nå km, og strikkes r på alle pinner.
Strikk videre som før. (Flettene lages der det er mulig.) Første pinne fra RS.
Fell av mot ermegapet på hver 4. pinne i hver side fra RS i alt 2 (2) 3 (4) 5 (5) 6 (4) ganger. 
Det felles av slik: 1 r, 2 vri sm, strikk til du har 3 m igjen, 2 vri sm, 1 r.
Du har nå 55 (55) 55 (57) 57 (59) 61 (67) m på pinnen.
Strikk videre i mønster som før til hele arbeidet måler 32 (33) 35 (36) 38 (40) 43 (44) cm.
Fra RS settes de siste 38 (38) 38 (39) 39 (41) 43 (47) m til halsutskjæring og venstre skulder til å 
hvile, mens de 17 (17) 17 (18) 18 (18) 18 (20) m til høyre skulder strikkes ferdig.

Høyre skulder
Neste pinne fra RS: Strikk i mønster og fell av mot halsutskjæringen på hver 2. pinne fra RS i alt 3 
(3) 3 (3) 3 (3) 3 (4) ganger. 
Det felles av slik: Strikk i mønster til du har 3 m igjen 2 r sm, 1 r.
Du har nå 14 (14) 14 (15) 15 (15) 15 (16) m på pinnen (skuldermasker). 
Strikk  til hele arbeidet måler 36 (37) 39 (40) 42 (44) 47 (48) cm.
Kutt garnet og sett skuldermaskene til å hvile på en maskeholder.

Venstre skulder
Neste pinne fra RS: La de første 21 (21) 21 (21) 21 (23) 25 (27) m til nakken hvile på en maske-
holder. Strikk over de siste 17 (17) 17 (18) 18 (18) 18 (20) m og fell av mot halsutskjæringen på 
hver 2. pinne fra RS i alt 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (4) ganger. Det felles av slik: 1 r, 2 vri sm, strikk i mønster 
pinnen ut.
Du har nå 14 (14) 14 (15) 15 (15) 15 (16) m på pinnen (skuldermasker). 
Strikk til hele arbeidet måler 36 (37) 39 (40) 42 (44) 47 (48) cm.
Kutt garnet og sett skuldermaskene til hvile på en maskeholder.

FORSTYKKE
= 59 (59) 61 (65) 67 (69) 73 (75) m.
Første og siste maske er nå km, og strikkes r på alle pinner.
Strikk videre i mønster, flettene lages der det er mulig. 
Første pinne er fra RS. 
Fell av mot ermegapet på hver 4. pinne i hver side fra RS i alt 2 (2) 3 (4) 5 (5) 6 (4) ganger. 
Det felles av slik: 1 r, 2 vri sm, strikk til du har 3 m igjen, 2 vri sm, 1 r.
Du har nå 55 (55) 55 (57) 57 (59) 61 (67) m på pinnen.
Strikk videre i mønster til hele arbeidet måler 30 (31) 33 (33) 35 (37) 40 (41) cm.
Fra RS settes de siste 37 (37) 36 (37) 37 (39) 41 (45) m til halsutskjæring og høyre skulder til å 
hvile på en maskeholder, imens de 18 (18) 19 (20) 20 (20) 20 (22) m til venstre skulder strikkes 
ferdig.

Venstre skulder
Neste pinne fra RS: Strikk i mønster og fell av mot halsutskjæring på hver 2. pinne fra RS i alt 4 (4) 
5 (5) 5 (5) 5 (6) ganger. 
Det felles av slik: Strikk etter mønsteret til du har 3 m igjen 2 r sm, 1 r.
Du har nå 14 (14) 14 (15) 15 (15) 15 (16) m på pinnen (skuldermasker). 
Strikk  til hele arbeidet måler 36 (37) 39 (40) 42 (44) 47 (48) cm.
Strikk skuldermaskene sammen med de hvilende skuldermasker fra venstre bakstykke og fell sam-
tidig av ved bruk av 3 needle bind off metoden.

Høyre skulder
Neste pinne fra RS: La de første 19 (19) 17 (17) 17 (19) 21 (23) m til halsutskjæring hvile på en 
maskeholder. 
Strikk over de siste 18 (18) 19 (20) 20 (20) 20 (22) m og fell av mot halsutskjæring på hver 2. pinne 
fra RS i alt 4 (4) 5 (5) 5 (5) 5 (6) ganger. 
Det felles av slik: 1 r, 2 vri sm, strikk i mønster pinnen ut.
Du har nå 14 (14) 14 (15) 15 (15) 15 (16) m på pinnen (skuldermasker). 
Strikk  til hele arbeidet måler 36 (37) 39 (40) 42 (44) 47 (48) cm.
Strikk skuldermaskene sammen med de hvilende skuldermasker fra høyre bakstykke og fell samti-
dig av ved bruk av 3 needle bind off metoden.
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HALSKANT
Du kan med fordel nå strikke halskanten, før ermene strikkes - slik slipper du de siste maskehold-
ere.
Sett først de 21 (21) 21 (21) 21 (23) 25 (27) m fra halsutskjæringen på bakstykket på rundpinne 
80 cm nr. 4 eller på strømpepinne nr. 4 uten å strikke dem. 
Strikk 20 (20) 21 (21) 21 (19) 19 (17) m opp langs venstre side frem til de hvilende maskene på 
forstykket. 
Strikk som maskene viser over de 19 (19) 17 (17) 17 (19) 21 (23) masker.
Strikk 20 (20) 21 (21) 21 (19) 19 (17) m langs høyre skulder frem til maskene fra bakstykket.
Strikk som maskene viser over de 21 (21) 21 (21) 21 (23) 25 (27) m.
Sett en markør som markerer omgangens start. 
Omgangen begynner slik mellom ryggen og venstre skulder.
Strikk nå rundt i ribb 5 omganger i alt slik:
Str.: 98, 104, 110, 116, 122, 134: *1vr, 1r*. Gjenta *-* omgangen ut. 
Str.: 128, 140: *1 r, 1 vr* Gjenta *-* omgangen ut.
Fell maskene løst av i ribb.

ERMER
Med rundpinne 80 cm nr. 4½  eller strømpepinne nr 4½ og 2 tråder garn strikkes 52 (54) 56 (58) 60 
(62) 64 (66) m opp jevnt rundt i ermegapet. 
Begynn øverst på skulderen hvor forstykke og skulderen er strikket sammen.
Fortsett med magic loop teknikken eller fordel maskene på strømpepinner.
Strikk vendepinne for å forme skulderen f.eks. ved hjelp av German short rows metoden:
Strikk 3 r, VEND (Du er nå på VS).
1 vrla, stram til så den blir dobbelt (vendemaske), 5 vr, VEND (du er nå på RS).
1 vrla, stram til så den blir dobbelt (vendemaske). Strikk til 2 m etter siste vending i alt 3 ganger til 
hver side. Du har nå vendt 8 ganger i alt, 4 ganger til hver side.
Du strikker underveis vendemaskene rett sammen på RS og vrang sammen på VS.
Vend nå etter 1 m i alt 4 (6) 7 (7) 8 (9) 10 (11) ganger til hver side = du har nå vendt 16 (20) 22 
(22) 24 (26) 28 (30) ganger i alt, 8 (10) 11 (11) 12 (13) 14 (15) ganger til hver side.
Vend nå 2, 2, 2, 3 m etter siste vending på hver side = du har nå vendt 24 (28) 30 (30) 32 (34) 36 
(38) ganger i alt, 12 (14) 15 (15) 16 (17) 18 (19) ganger til hver side.
Strikk frem til omgangsstart. 
Strikk 1 omg rundt i rettstrikk. Husk å strikke den siste vendemaske rett sammen. 
Flytt markøren 26 (27) 28 (29) 30 (31) 32 (33) m frem. Omgangen begynner nå midt under ermet. 
Resterende mål tas herfra.
Strikk rundt i glattstrikk til ermet måler 3 cm.
Fell av 1 m på hver side av din markør slik: 1 r, 2 r sm, rett til 2 m igjen på omgangen, 2 vri sm.
Gjenta fellingen på hver 6. omg til du har felt av i alt 8 (9) 9 (10) 11 (12) 12 (13) ganger. 
Du har nå 36 (36) 38 (38) 38 (38) 40 (40) m igjen på pinnen.
Strikk til ermet måler 22,5 (24,5) 26,5 (28,5) 30 (32) 34 (36) cm, eller 2,5 (2,5) 2,5 (2,5) 3 (3) 3 (3) 
cm før ønsket lengde.
Bytt til rundpinne 80 cm til magic loop, eller strømpepinner nr. 4 og strikk 5 (5) 5 (5) 7 (7) 7 (7) 
omg ribb (1 r, 1 vr).
Fell av i ribb.
Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING 
Fest alle ender.



5         5 FRAYAyarn.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

#TWIRLSWEATER

Ulike pinner = rettsiden

Rett på rettsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden

Flette mot høyre

Flette mot venstre

DIAGRAM

Gjentas

Gjentas


