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BÆRESTYKKET
Kofta strikkes ovenfra og ned. 
Legg opp 107 (111) 115 (121) 125 (129) m med bunnfargen på pinne nr. 2,5 og 
strikk frem og tilbake. 
1. pinne (vrangsiden): 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) ut pinnen.
2. pinne (rettsiden): 1 r, strikk (1 vr, 1 r) ut pinnen. 
Gjenta pinnene 1-2 til arbeidet måler 2 cm. Strikk et knapphull på neste pinne fra 
rettsiden: Strikk til det gjenstår 9 m, fell av 3 m, strikk ut p. Fortsett i vrangbord, men 
legg opp 3 nye masker over de du felte av. Strikk til arbeidet måler 4 cm. 
Sett 11 masker i hver side på en tråd eller maskeholder. Disse er til knappestolper. 
Du har nå 85 (89) 93 (99) 103 (107) masker igjen på pinnen. Bytt til rundpinne 
nummer 3 og strikk 1 omgang rett der du legger opp 6 klippemasker midt foran. 
Klippemaskene telles ikke med i maskeantallet i de videre utregningene. Nå fortsetter 
du rundt og rundt i glattstrikk med bunnfargen. (Klippemaskene strikkes som glatt-
strikk eller som 1 vr, 4 r, 1 vr.) 

ØKNINGER: Strikkes ved å løfte tråden mellom to masker opp på pinnen og strikke 
den vridd rett. 

ØKNING 1: Strikk 1 omgang med bunnfargen der du øker etter ca. hver 2. maske til 
121 (127) 133 (145) 151 (157) masker. Strikk 3 (4) 5 (5) 6 (6) omganger rett med 
bunnfargen. 
ØKNING 2: På neste omgang øker du etter ca. hver 3. maske til 165 (175) 181 
(193) 199 (211) masker. Strikk 4 (4) 4 (5) 5 (5) omganger rett med bunnfargen. 
ØKNING 3: På neste omgang øker du ca. hver 4. maske til 205 (215) 223 (241) 
247 (259) masker. 
Strikk diagram 1. 
Strikk 1 (1) 1 (1) 2 (2) omganger med mønsterfargen.
ØKNING 4: Strikk 1 omgang med mønsterfargen der du øker til 217 (235) 253 
(271) 289 (307) masker. Strikk diagram 2, sett gjerne en maskemarkør mellom hver 
rapport (etter hver 18. maske) for å vite hvor i mønsteret du er hen. Det er 12 (13) 14 
(15) 16 (17) mønsterrapporter. 
OBS: Merk økninger på diagrammets omgang 15, 22 og 29 (økning 5, 6 og 7.) Merk 
at økningene skjer i mønsterfargen mellom trærne, teltene og forbundsmerkene, slik 
at rapporten blir 2 masker bredere for hver økning og det blir mer mellomrom mellom 
elementene jo lenger du kommer i diagrammet. 
ØKNING 5: Øk 2 masker per rapport som avmerket i diagrammet = 24 (26) 28 (30) 
32 (34) m økt. Du har nå 241 (261) 281 (301) 321 (341) masker på pinnen. 
Fortsett på diagram 2. 
ØKNING 6: Øk 2 masker per rapport som avmerket i diagrammet = 24 (26) 28 (30) 
32 (34) m økt. Du har nå 265 (287) 309 (331) 353 (375) masker på pinnen. 
Fortsett på diagram 2. 
ØKNING 7: Øk 2 masker per rapport som avmerket i diagrammet = 24 (26) 28 (30) 
32 (34) m økt. Du har nå 289 (313) 337 (361) 385 (409) masker på pinnen. 
Strikk den siste raden i diagram 2. (Maskemarkørene du eventuelt satte inn i starten 
av diagram 2 kan fjernes nå.) 
Strikk diagram 3. 
Strikk 1 omgang med mønsterfargen. 
ØKNING 8: Strikk 1 omgang med mønsterfargen der du øker 24 (24) 24 (24) 12 
(12) masker til 313 (337) 361 (385) 397 (421) masker. Strikk diagram 4. Strikk 
videre med bunnfargen til bærestykket uten halskanten måler ca 21 (21,5) 22,5 (23) 
24 (25) cm.*
Sett deretter inn markører for å dele opp til bol og ermer slik: 
Hvert forstykke: 45 (49) 53 (57) 59 (63)  
masker (klippemaskene kommer i tillegg). 
Hvert erme: 67 (71) 75 (79) 81 (85) m.
Bakstykket: 89 (97) 105 (113) 117 (125) m.

Sett ermemaskene på en midlertidig tråd. Fortsett å strikke bolen. 

Damestr. XXS/10 år (XS/12 år) S (M) L 
(XL)
PLAGGETS MÅL: Overvidde: 70 (78) 88 
(97) 102 (111) cm. Hel lengde: 60 (62) 
64 (65) 66 (67) cm
STRIKKEFASTHET: 26 m glattstrikk = 
10 cm på p. nr. 3
GARN: Rauma Finull eller annet tilsvar-
ende garn som gir samme strikkefasthet
GARNMENGDE: 
350 (350) 400 (400) 450 (450) gram 
bunnfarge, f.eks mørk grønn.
100 gram mønsterfarge, f.eks hvit. Se 
fargeforslag til slutt i oppskriften.
VEILEDENDE PINNER: Rundpinne (40 
og 80 cm) og strømpepinner, alle i nr. 
2,5 og 3 
KNAPPER: 8–10 knapper (19–20 mm 
store) 

OBS! STRIKK PRØVELAPP! Det er viktig 
at strikkefastheten overholdes. Blir strik-
kefastheten f.eks 24 masker i stedet for 
26, vil kofta bli en hel størrelse større i 
bredden. Får du flere enn 26 masker per 
10 cm, går du opp en pinnestørrelse og 
strikker ny prøvelapp. Får du færre enn 
26 masker per 10 cm, går du ned en pin-
nestørrelse og strikker ny prøvelapp. Velg 
den som gir riktigst resultat. 

KOFTE
PRAKTISK INFO

DIAGRAM 1

Start her

Gjenta

mønsterfarge

bunnfarge

TIPS!  Selv om mønsteret tar utgangspunkt i 
damestørrelser, passer både kofta og genseren 
like fint på gutter. Ta utgangspunkt i plaggets 
mål for å finne riktig størrelse. For å strikke 
større størrelser enn damestr. XL, kan du strikke 
med tykkere pinner og tykkere garn og øke 
lengden på ermer og bol tilsvarende, eller legge 
til flere masker. Husk at du bør ha hele mønster
rapporter på diagram 2   for hver størrelse er 
det ett forbundsmerke mer. 
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BOLEN
Strikk rundt og rundt og legg opp 9 (9) 9 (13 (15) 19 masker i armhulen (mel-
lom forstykker og bakstykket.) Du har nå 197 (213) 229 (253) 265 (289) 
masker (oppklippsmaskene ikke medregnet.)  Strikk rundt til koften måler 
56 (58) 60 (61) 62 (63) cm (ca 40 cm fra ermehullet) eller 4 cm kortere enn 
ønsket lengde. På den siste omgangen feller du av oppklippsmaskene. La 
maskene stå på pinnen mens du strikker ermene.

ERMENE
Ta maskene fra tråden over på strømpepinner nr. 3 og plukk opp 9 (9) 9 (13) 
15 (19) m langs maskene du la opp i armhulen, i alt 76 (80) 84 (92) 96 (104) 
masker. Sett en markør rundt den midterste masken du plukket opp. Dette er 
starten på omgangen. Fortsett med bunnfargen, og fell 1 maske på hver side av 
markøren når ermet (målt på undersiden) måler 1 cm og deretter hver 3. cm, til 
du har 56 (60) 66 (72) 72 (78) masker på pinnen. Strikk til ermet måler ca 41 
(41) 41 (41) 43 (43) cm (eller 4 cm kortere enn ønsket lengde.) Bytt til pinne 
2,5 og strikk en omgang rett der du feller jevnt fordelt til 54 (56) 60 (62) 64 
(66) masker. Strikk 4 cm vrangbord (1 r, 1 vr). Fell av med r og vr masker. 

MONTERING
Sy to maskinsømmer (eller tråkle/hekle med ulltråd dersom du har strikket i 
ubehandlet ull. NB! Ikke alpakka eller superwash!) midt foran, i oppklipps-
maskene. Klipp opp mellom sømmene. 

Du kan nå velge om du vil strikke stolpene med eller uten belegg. Strikker du 
uten belegg, syr du heller på et bånd på baksiden som skjuler sårkantene. 

VENSTRE FORKANT (MED BELEGG)
Ta maskene fra maskeholderen over på pinne 2,5. 
1. pinne (vrangsiden): 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) ut pinnen.
2. pinne: (rettsiden): 1 r, strikk (1 vr, 1 r) ut pinnen. *Legg opp 4 m til belegg. 
3. pinne: 4 r, 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) ut pinnen. 
4. pinne: 1 r, strikk (1 vr, 1 r) til det gjenstår 4 m, 4 vr.
Gjenta p. 3-4. Når forkanten passer ned langs kanten på bolen (strekk litt i 
forkanten når du måler, den skal være litt strammere enn bolen) felles beleg-
gmaskene av. Sett resten av maskene på en maskeholder. Sy fast kanten og 
belegget på vrangsiden. Sett merker for 8–10 knapper jevnt fordelt. Den neder-
ste knappen skal plasseres midt på vrangborden nederst, som du enda ikke har 
strikket. Pass på å få samme avstand mellom knappene. 

* Vil du strikke uten belegg, dropper du bare å legge opp de 4 ekstra maskene 
og strikker hele forkanten i vrangbordstrikk som beskrevet.

HØYRE FORKANT (MED BELEGG OG KNAPPHULL)
Ta maskene fra maskeholderen over på pinne 2,5. 
1. pinne (rettsiden): 1 r, strikk (1 vr, 1 r) ut pinnen.
2. pinne: (vrangsiden): 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) ut pinnen. *Legg opp 4 m til 
belegg. 
3. pinne: 4 vr, 1 r, strikk (1 vr, 1 r) ut pinnen. 
4. pinne: 1 vr, strikk (1 r, 1 vr) til det gjenstår 4 m, 4 r.
Gjenta p. 3-4. Strikk ferdig som venstre forkant, men strikk inn knapphull tils-
varende merkene, som tidligere beskrevet.  Sy fast kanten og eventuelt belegget 
på vrangsiden. 

* Vil du strikke uten belegg, dropper du bare å legge opp de 4 ekstra maskene 
og strikker hele forkanten i vrangbordstrikk som beskrevet.

VRANGBORD NEDERST 
Sett maskene fra forkanter og bol inn på rundpinne nr. 2,5. Strikk 4 cm vrang-
bord som på forkantene, og fell av med r og vr m. 

Har du ikke strikket belegg, syr du et fint bånd over sårkantene på baksiden. 
Sy i knapper. 

DIAGRAM 2

Start her

Gjenta

økning 5

økning 6

økning 7

DIAGRAM 3 DIAGRAM 4

Start 
her

Start her

Gjenta

Gjenta

PASSFORM 
Hvis du vil, kan du felle ca 10 masker i 

overgangen mellom bolen og vrangborden 

nede. Da blir vrangborden litt strammere. 
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GENSER
Legg opp (86) (90) 94 (98) 102 (106) masker på 
pinne nummer 2,5 og strikker rundt og rundt. Strikk til 
arbeidet måler 4 cm. Bytt til rundpinne nummer 3 og 
begynn på økning 1. Fortsett som i kofteoppskriften.  

Når bærestykket er ferdig (ved * i oppskriften) setter 
du inn markører for å dele inn til bol og ermer slik, 
pass på å plassere et forbundsmerke eller et tre midt 
foran på forstykket: 
Forstykket: 90 (98) 106 (114) 118 (126) masker. 
Hvert erme: 67 (71) 75 (79) 81 (85) masker.
Bakstykket: 89 (97) 105 (113) 117 (125) masker. 
Sett ermemaskene på en midlertidig tråd. 

Fortsett å strikke bolen. Strikk rundt og rundt og legg 
opp 9 (9) 9 (13 (15) 19 masker i armhulen (mellom 
forstykker og bakstykket.) Du har nå 197 (213) 229 
(253) 265 (289) masker. Strikk rundt til genseren 
måler 56 (58) 60 (61) 62 (63) cm (ca 40 cm fra 
ermehullet) eller 4 cm kortere enn ønsket lengde. Bytt 
til pinne nr. 2,5 og strikk 4 cm vrangbord (1 r, 1 vr). 
Fell av med r og vr masker. Strikk ermer som beskrevet 
i kofteoppskriften. 

Mønsteret er opprinnelig laget av Helene Moe Slinning for 
KFUK-KFUM-speiderne, og omarbeidet til NSF av Aud 
Solveig Eiken Nødtvedt. Mønster og diagram til KFUK-KFUM-
speiderkofta finner du på kmspeider.no/speiderstrikk. 


