
MARKERKOFTA med isatt arm 
 

Størrelser 

(S) M (L ) XL  (XXL) 
Plaggets mål 
Overvidde:  (94) 100 (113) 120 (126) cm 
Hel lengde : (70) 72 (73) 74 (75) cm 
Armlengde: ca 49 cm  
Garn  
Sandnes garn Tynn merino 
Sandnes garn Minialpakka 
  
Garnmengde 
Sandnes garn Tynn merino 
Lys grønn nr 7741 -    (400 g) 400 g (450 g) 500 g (550 g)- bunnfarge 
Kitthvit     nr 1013 -  100 g  alle str.  
Mørk grønn nr 7572 -  50 g  alle str.  
Fersken   nr 3525 -   50 g   alle str.  
Gulgrønn nr 2024  -  50 g    alle str.  
 
Sandnes garn Minialpakka – jordfarger-  samme mengde garn som til kofta i Tynn merino 
Mellombrun nr 2652 -  bunnfarge   
Beige nr 2650 
Grønn nr 9573 
Mørk blå nr 5575 
Gul nr 2355 
 
Sandnes garn Minialpakka – blåfarger 
Lys gråblå nr 6221 -  bunnfarge 
Mørk blå nr 6081 
Hvit nr 1012 
Sitrongul nr 2005 
 
Veiledende pinner 
Rundp – 40 og 80 cm – og strømpep nr 2,5 og 3. Tips: Strikker man fastere i mønsterstrikk, 
forsøk med p nr 3,5. 
Knapper 
9 stk  
 
Strikkefasthet 
27 m mønster = 10 cm på p nr 3 
 
 
 
 



Bol 
Legg opp (255) 272 (306) 323 (340) m + 6 m til oppklippsm med bunnfarge på rundp nr 2,5. 
Strikk rundt 1. m r, fortsett med  *1 vridd r og 1 vr* avslutt med 1 vridd r,  1 r og 4 vr som er 
oppklippsm.  
Alternativ vrangbord:  
p 1 og 2: 1 r, *2 r, 2 vr* avslutt med 3 rett og 4 vr (oppklippsm) 
p 3: 1 r, *str 2. m på p r, str så 1. m rett (det blir en flette), 2 vr*, avslutt med flette og 1 r, 4 
vr. Gjenta disse 3 p til ønsket bredde på vr.borden – ca 5-6 cm. Avslutt med p 2.  
Bytt til p nr 3. 
Strikk  så 2 p rett før mønsterbord A (ikke antall p som fargediagrammet viser) Når 
mønsterbord A, B og A er strikket, fortsettes i bunnfarge til arb måler (41) 43 (44) 45 (46) cm. 
Herfra gjenstår ca 29 cm til hel lengde. Dersom man ønsker en kortere eller lengre kofte, må 
dette reguleres før man starter med ny mønsterbord. Fortsett så med mønsterbordene C, A, 
D, A, E, A, F, A og C til arb måler ca 7 cm kortere enn hel lengde. Fell de 6 oppklippsm og sett 
(9) 10 (11) 12 (13) m på hver side av oppklippsm på en maskeholder. Strikk resten av 
mønsteret fram og tilbake og fell samtidig i hver side av halsåpningen, i beg av hver p, 
4,2,2,1,1,1 m. Strikk diagrammet ferdig. Strikk til hel lengde med bunnfargen.  
 M settes på maskeholdere eller fell av om ønskelig.   Disse skal maskes sammen eller str 
sammen som skuldersømmer til slutt.  
 
 
Ermer 
Legg opp (60) 60 (64) 64 (64) m med bunnfargen på strømp nr 2,5. Strikk vr bord lik vr 
borden på bolen i ca 6 cm (da utelates 1. r m). Bytt til p nr 3. Strikk en omg rett der 
maskeantallet justeres til 68 m. Hvis det øneskes en videre arm, kan det økes til 85 m. Strikk 
1 omg r og fortsett så med bord A (tell ut fra midten, så mønsteret blir likt på begge sider av 
ermet). Øk 1 m på hver side av første m når bord A er ferdig og deretter hver 6. omg. Strikk 
til ermet måler ca 44 cm (eller ca 5 cm  kortere enn ønsket lengde). 
Dersom man ønsker ermene kortere eller lengre må dette reguleres her. Deretter strikkes 
bord C og A. Fortsett økn til det er (108) 112 (118) 124 (130) m. Når bord A er strikket, 
avsluttes ermet med 2 cm bunnfarge. Vreng og strikk 5 p glattstr med bunnfargen fram og 
tilbake på p. Detter er til belegg inni ermet. Fell av. 
 
Montering 
Sy maskinsømmer midt foran og i sidene i ermets bredde. Klipp opp mellom sømmene. Mask 
eller strikk sm skuldrene.  
Halskant: Strikk opp å ta med m på maskeholderen, tils ca (113) 117 (121) 123 (125) m med 
bunnfargen på p nr 2,5. Strikk 6 cm fram og tilbake vr bord med samme mønster som på bol 
og armer. Fell av med r og vr m. 
Forkanter: V forstk: Legg opp 10 m + 5 m til belegg på p nr 2,5 med bunnf. Strikk i vr 
bordstrikk  1 vridd  r 1 vr.  Strikk til forkanten passer opp langs venstre forstykke (strekk 
forkanten litt når det måles). Fell av. Strikk høyre forkant på samme måte, men med 9 
knappehull. På herrekofta strikkes knappehull på v forkant.  Det øverste og nederste 
plasseres 2 cm fra kanten, de 7 resterende fordeles med likt mellomrom. Knapphull (str fra 
retts): str 4 m, fell av 2 m, strikk ut p. Legg opp nye m over de avfelte på neste p. 
Sy forkantene på.  Brett belegget over sårkanten og sy fast.  Sy i ermene.  Sy i knapper. Brett 
halskanten dobbelt og sy fast.  


