
GULLFASANGENSER
fra Made by Me

Strikkemaskin: Silver Reed lettstrikker, LK 150
Garn: Dale Gullfasan fargenr 4911,  800 g = 16 nøster

Forkortelser:
msp = maskespenning
v = venstre
h = høyre
r = rekke
pos = posisjon

Forstykke:
Msp 6, 143m: 72v – 71h, strikk 1 r på hver 2. nål, hekt på oppleggskam. Strikk videre på hver nål 
13 r. Lag en tubulær kant: hekt opp tråden fra 1. rekke på hver 2. nål. Strikk 3 r msp 8. Strikk videre 
tuck-mønster msp 8: bruk 3 x 1 nålekam, * sett hver 4. nål i hvil, strikk 4 r. Strikk 1 rekke på alle nåler*  
gjenta *-*.
 
Sett merke i hver side til erme på r  242.
 
Fell til hals på r 252: 
Sørg for at det ikke strikkes tuck på masker som skal felles.
Sleden er i venstre side: sett i hvil i motsatt side av sleden 5v – 71h strikk 1 r, sett deretter  i hvil hver 
rekke 1 – 2 – 1 – 1 – 1 – 1. Strikk 1 r og fell deretter 1m hver 2. r 3 g, 1 m hver 5. r 4 g. 286 r. Den 



siste rekken er strikket på alle masker, 72v-19v. Ta skulderen av på hjelpegarn. Strikk høyre halsparti 
speilvendt. Strikk de gjenværende maskene midt foran av på hjelpegarn.

Bakstykke:
Strikkes likt forstykket, men det felles til hals på 276 r: 
Sett i hvil hver rekke: 9 – 1 – 3 – 1 m 6 g + 1 r.

Ermer:
Msp 6 47m: 24v – 23h strikk 1 r på hver 2 nål, hekt på oppleggskam. Strikk videre på hver nål 13 
r. Lag en tubulær kant: hekt opp tråden fra 1. rekke på hver 2. nål (se tips). Strikk 1 r. Ta av på 
hjelpegarn. Hekt kanten på igjen, men hopp over nål nr 19, 10 og 1 v, 9 og 18 h. Disse nålene skal 
det strikkes videre på, sett dem i B – pos. Sett til nål 25v og 24 h teller på 0. Legg ut 1 m i hver side 
hver 10. r til 31v – 32h 71r. Rakne ned maskene på nål nr 19, 10 og 1 v, 9 og 18 h. Hekle disse opp 
igjen med en heklekrok, slik at de blir rettmasker på vrangmaskesiden.
 
Halskant:
Foran: 61m: 31v – 30h msp 6 strikk 1 r på hver 2 nål, hekt på oppleggskam. Strikk videre på hver 
nål 11 r. Lag en tubulær kant: hekt opp tråden fra 1. rekke på hver 2. nål (se tips). Strikk 1 r sleden 
er i venstre side. Hekt på halfellingen fra forstykket, vrangmaskesiden skal vende inn mot maskinen. 
Strikk 1 r msp 6, deretter 1 r msp 9. Fell av med heklenål (tungenål). 

Bak: 39m, 20v – 19h eller som foran.

Strikk sammen skuldrene på maskinen: hekt forstykke skulder med rettmaskesiden inn mot maski-
nen, hekt deretter på skulder fra bakstykket på de samme nålene med vrangmaskesiden inn mot 
maskinen. Strikk 1 r msp 6, deretter 1 r msp 9 fell av med heklenål eller tungenål.

Sy sammen resten av plagget, det er vrangmaskesiden som er ut.
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