
Strikkemønster Psykolosjen 

Størrelse: (XS-S) M (L) XL (XXL) 

Plaggets mål: Overvidde: (90) 106 (115) 123 (130) cm, Hel lengde: (65) 67 (69) 70 (71) cm, 

Ermelengde (48) 50 (52) 52 (53) cm eller ønsket lengde 

Garnalternativer: peer gynt, sandnes alpakka, smart, sandnes duo, mandarin classic 

Omtrentlig garnmengde: offwhite/hovedfarge: (550) 600 (650) 700 (750) 

            koksgrå/mønsterfarge: (150) 200 (250) 250 (300) 

Pinner: Rundpinne og strømpepinner nummer 3 og 3 ½ 

Strikkefasthet: 22 m glattstrikk på p nr 3 ½ = 10 cm 

For- og bakstykket: 

Legg opp (198) 234 (252) 270 (288) m med hovedfarge på p nr 3. Strikk rundt 1 r (eventuelt 

vridd for tettere vrangbord), 1 vr til (6) 6 (7) 7 (7) cm. Skift til pinne 3 ½  og strikk glattstrikk 

til arbeidet måler (42) 44 (46) 47 (48) cm. Strikk så mønster A (tilsvarer 23 – 24 cm). De 

midterste (41) 45 (51) 53 (55) m på for- og bakstykket settes på en hjelpepinne til halskant, 

resten felles til skuldre.  

Mønster A: 

□ = hovedfarge  x = mønsterfarge 



Ermer:  

Legg opp (48) 52 (54) 56 (69) m med hovedfargen på strømpepinne nr 3. Strikk rundt 1 r 

(eventuelt vridd for tettere vrangbord), 1 vr til ca (6) 6 (7) 7 (7) cm. Skrift til p nr 3 ½ og strikk 

glattstrikk. Øk jevnt fordelt på første omgang til (62) 66 (68) 72 (76) m.  Øk deretter en m på 

hver side av siste m på omgangen (= 2 m) hver ande cm til i alt (92) 96 (100) 104 (110) m. Når 

ermet måler ca (37) 40 (41) 41 (42) cm, eller 9 cm før ønsket lengde strikkes mønster B. Etter 

mønsteret strikkes 1-2 cm vrangstrikk i mønsterfargen for belegg til montering.  

 

Mønster B: 

 

 

Montering: 

Damp arbeidet forsiktig fra vrangsiden. Sy med maskin to sømmer (gjerne flere lengder i rett 

og minste sikksakk per søm) i ermets bredde til ermeåpning. Klipp opp mellom sømmene. Sy 

sammen skuldrene og sy i ermene.  

Halskant: 

Sett maskene til halskant på pinne nr 3 og plukk opp en maske fra hver skulder til i alt (84) 92 

(104) 108 (112) m. Strikk 1 omgang med mønsterfarge. Fortsett med vrangbord 1 r, 1 vr i 3 

cm. Skift til hovedfarge og strikk 3 cm til og fell av. Brett kanten dobbel mot vrangsiden og sy 

til halskanten.   


