
Svalbardbrynje 
 
 
 
Størrelser: XS(S)M(L)XL 
Garn: 300(300)400(400)400 gram 2-
trådet Leine Merino 
Pinner: Stor og liten rundpinne nr 5 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
mønsterstrikk = 15-16 masker x 32 
pinner 
 
Lengde: 63(66)68(70)72 cm 
Bredde: 49(52)55(58)61 cm 
Ermelengde: Ca 25 cm 
 
 
Kjempevarmt ullundertøy! Passer i 
skikkelig kulde - og for jegere, 
fugletittere, funksjonshemmete og 
andre som nyter naturen uten å 
bevege seg så mye. Leine Merino 
reflekterer kroppsvarmen godt, og gir 
en egen, lun varme. 
 
Teknikken heter vevestrikk. Den gir et 
litt fast materiale, og egner seg også 
for sjal og babytepper. 
 
Bol: Legg opp 156(166)176(184)194 
masker på stor rundpinne nr 5. Strikk 
2 omganger mønster, se ramme og 
nærbilde under. Merk begynnelsen på 
omgangen, så blir det letter å se hva 
du gjør. 
 
Hale: Strikk 3. mønsteromgang, men 
bare halve omgangen. Snu og strikk 
vrangt tilbake. Strikk første og siste 
maske rett på alle pinner når du 
strikker fram og tilbake. 
Neste 2 pinner: Snu og fortsett mønsteret som 1. mønsteromgang, strikk til 3 masker før siste vending. 
Snu og strikk vrangt tilbake til 3 masker før siste vending. 
Neste 16. pinner: Snu til retten og strikk mønster til 3 masker før siste vending, snu til vrangen og 
strikk vrangt til 3 masker før siste vending. Det skal være 20 pinner til sammen i halen, som gir ca 7 
cm ekstra lengde bak. 
 

Fortsett å strikke rundt (første omgang skal være 3. 
mønsteromgang) til arbeidet måler 44(45)46(47)48 
cm på det korteste. Siste omgang skal være en 1. 
eller 3. omgang. Sett 6 masker på hver side inn på 
en tråd (under armen). 
 
 
 

 
Vevestrikk med løse masker (rundstrikk) 
1. omgang: Ta en maske løs av og la tråden ligge bak (ikke 
kast), 1 vrang, gjenta ut omgangen. 
2. og 4. omgang: Strikk rett. 
3. omgang: 1 vrang, ta en maske løs av og la tråden ligge 
bak, gjenta ut omgangen. 

 



Ermer: Legg opp 48(52)56(60)64 masker på liten rundpinne nr 5. Strikk mønster, og legg samtidig ut 2 
masker hver 8. pinne 10 ganger til 68(72)76(80)84 masker. Siste omgang skal være en 1. eller 3. 
omgang. Sett 6 masker under armen inn på en tråd. Strikk det andre ermet på samme måte. 
 
Raglanfelling: Første omgang skal være en 2. eller 4. 
omgang, dvs. rett. Strikk ermene inn på den store 
rundpinnen. Neste pinne: Strikk mønster, og fell samtidig 2 
masker i alle overganger mellom erme og bol. Fortsett med 
å felle 8 masker på annenhver pinne til det er ca 100-110 
masker igjen, avhengig av størrelse. Gå over til liten 
rundpinne nr. 5. Strikk 2 rette, 2 sammen en omgang. 
Strikk 1 omgang rett. Fell løst av. 
 
Avslutning og vask: Mask sammen under armene. Fest løse 
tråder på innsiden av arbeidet. Legg trøyen i lunkent vann, 
30-40 grader, i minst en halv time, så fibrene får ”satt 
seg”. Leine Merino inneholder lanolin, som beskytter 
fibrene, gir ekstra varme og virker som såpe. Du kan også 
tilsette en mild ullsåpe. Skyll godt og la tørke liggende. 
Kan sentrifugeres. 
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Vevestrikk fram og tilbake 
Passer til sjal og babytepper. 
1. omgang (vrangen): 1 rett, * ta en maske løs av og la tråden ligge foran, 1 rett, gjenta fra * ut pinnen, avslutt 
med 1 rett. 
2. og 4. omgang: Strikk rett. 
3. omgang: 1 rett, * 1 rett, ta en maske løs av og la tråden ligge foran, gjenta fra * ut pinnen, avslutt med 1 rett. 

 


