
Festivalfjong
av Stitches&Joy

 Festivalfjong er et kombinert plagg som kan brukes 

som både skjørt og poncho. Oppskriften er laget for 

Norsk Trikotasjemuseum og Bergen Strikkefestivals 

eget garn, Festivaltvinn, et garn i farger som er laget 

spesiellt til årets strikkefestival. 

Festivalfjong kan strikkes med tre farger og «fade»/

gradering, eller i så mange/få farger du måtte ønske å 

fjonge deg med! Plagget strikkes oven-fra-ned. Hver 

«fade»/gradering går over 8 omganger. Teknikker er 

beskrevet i slutten av mønsteret.



Oppskrift
Størrelse: One Size
Skjørt – livvidde ca 70 cm-95cm (avhengig av hvor mye ribben blokkes ut). I-cord snor eller 
strikk kan tres inn i mellomrommet mellom I-cord og første ribb-omgang dersom du ønsker 
ekstra «hold» i livet. Ønskes et skjørt med større omkrets, kan du blokke skjørtet litt mer 
aggresivt, eller evt strikke oppskriften i tykkere garn og tykkere pinner (husk å strikke ny prø-
velapp, og beregn ny omkrets utifra denne). Lengden på skjørtet kan økes  ved å strikke flere 
omganger (omg) før felling (beregn noe mer garn av farge C)

Poncho – ca 65 cm åpning for hodet. Ønskes en lengre halskant, kan ribben med fordel 
strikkes lengre. Husk da å beregne mer garn av farge A. Dersom du skal bruke plagget som 
poncho, er det mulig å legge opp i p 3.5mm, slik at mellomrommet mellom I-cord og ribb blir 
mindre.

Se side 6 for oppskrift på regnbueversjon.

Garn: FESTIVALTVINN fra Norsk Trikotasjemuseum (ca 270m/100g), 100% ull, kamgarn,
 eller tilsvarende (DK) som gir lik strikkefasthet
120 g farge A
100 g farge B
100 g farge C
eller totalt ca 320 g garn i valgt farge(r)

Strikkefasthet:  
23 masker/ 10 cm på pinne 3.5 mm, etter blokking
30 omg på 10 cm ------ «------, etter blokking

Pinner:    
3.5 mm 60cm og 80 cm
4.5 mm rundpinne 60cm
(eller begge pinnestr med lengre kabel,  f.eks 100cm eller 120cm, og magic loop)

Utstyr:    
4 maskemarkører (1 markør bør være anderledes enn de tre andre = BOR markør, de tre an-
dre vil bli referert til som M1, M2 og M3)
Synål til trådfesting

Teknikker:
I-cord opplegging (I-cord cast on), I-cord felling (I-cord bind off),  M1R (make 1 right), M1L 
(make 1 left). Teknikkene er beskrevet i slutten av denne oppskriften. Dersom du ikke kan, el-
ler ønsker, disse teknikkene, kan du bruke dine egne måter å legge opp på (husk at kanten må 
være elastisk), felle av (elastisk), og økninger før og etter maskemarkørene. F.eks kan du øke 
ved å strikke i både fremre og bakre maskebue, eller ved å gjøre et kast (strikk kastet vrangt 
på neste omgang, så strammer du opp hullet litt).
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Total lengde 55 cm

Øvre omkrets 65 cm
Ribb: 20 cm

Lengde fra ribb og ned: 35 cm
Fra ferdig ribb til siste økning: 10cm 

Omkrets (der økningene er ferdig):105cm

Omkrets nedre I-cord kant: 130cm

Prøvelapp:
Spar tid ved å ta deg tid til å strikke prøvelapp! En tilstrekkelig stor prøvelapp vil være 35m 
x40 omg. Ta mål av strikkefastheten din (antall masker på 10 cm, og antall rader/omganger 
på 10 cm) før blokking (bløtlegging og tørking i fasong), slik at du kan sammenligne med mål 
etter blokking. Blokk så lappen din, og ta mål på strikkefastheten (det er denne fastheten det 
er referert til i oppskriften). Dersom du har for mange masker på 10 cm: gå opp en pinnestr og 
lag ny prøvelapp. Dersom du har for få masker på 10 cm: gå ned en pinnestr og lag ny prøve-
lapp. Små avvik på strikkefastheten kan gi store utslag når det er mange masker i omkretsen.

Ribb (hals på poncho/linning på skjørtet):
Legg opp med farge A 191 masker med I-cord opplegging (I-cord Cast On) på pinne 4.5 mm 
(60 cm rundpinne). Fell så av de tre siste maskene slik: flytt de to siste maskene over på ven-
ste pinne. Løft den venstre masken (siste maske) over den høyre masken (1 maske felt). Flytt 
1 maske fra høyre pinne over på venstre pinne. Løft den venstre masken på venstre pinne 
over den høyre (2 masker felt). Gjenta ytterligere 1 gang (totalt 3 masker felt). Kutt tråden 
med ca 20 cm «hale» – brukes til å sy endene på I-corden sammen senere. Bytt til rundpinne 
3.5 mm 60 cm og fortsett å strikke rundt med ny trådende i farge A (samme farge som ribb). 
(188 masker). Strikk 60  omganger 2 rett, 2 vr .

Økningsrunde: 
 *4 rett, M1L* til 4 masker gjennstår, 4 rett.

Raglanøking:
                                          forran
                M1                                                     M2

                   BOR                                               M3
                                       midt bak 3



Omg. 1: Strikk 33 rett, M1R, 1 rett, sett på 
maskemarkør BOR (Beginning Of Round – 
markøren vil herfra markere
begynnelsen på alle omgangene)
- M1L, 48 rett, M1R, sett på M1,
- 1 rett, M1L, 67 rett, M1R, 1 rett, sett på M2,
- M1L, 48 rett, M1R, sett på M3,
- 1 rett, M1L, 69 rett.

Omg.2:  Strikk alle masker rett, flytt over 
maskemarkørene når du kommer til de.

Omg. 3: Flytt over BOR,
–  M1L, strikk rett til M1, M1R, flytt M1,
–  1 rett, M1L, rett til 1 maske før M2, M1R, 1 
rett, flytt M2,
–  M1L, strikk rett til M3, M1R, flytt M3,
–  1 rett, M1L, strikk rett til 1 maske før BOR, 
M1R, 1 rett.

Omg 4: Gjenta omg 2

Omg 5: Gjenta omg 3

Omg 6-8: Gjenta omg 2

Omg 9: Gjenta omg 3

Omg 10-12: Gjenta omg 2

Omg 13: Gjenta omg 3

Omg 14: Bytt til farge B, men ikke kutt farge 
A (la denne følge med videre opp bak arbei-
det, da du skal veksle mellom B og A de neste 
8 omgangene), gjenta omg 2

Omg 15: Farge A, gjenta omg 2                                                            
                                                                                             
Omg 16: Farge B, gjenta omg 2                                                            

Omg 17: Farge A, gjenta omg 2

Omg 18: Farge B, gjenta omg 2

Omg 19: Farge A, gjenta omg 2

Omg 20: Farge B, gjenta omg 2

Omg 21: Farge A, gjenta omg 3  (totalt 282 m)

Omg 22-28: Farge B, gjenta omg 2

Omg 29: Farge B, gjenta omg 3  (totalt 290 m)

Omg 30-52: Farge B, gjenta omg 2 (strikk alle 
masker rett)

Omg 53: Farge C, rett

Omg 54: Farge B, rett

Omg 55: Farge C, rett

Omg 56: Farge B, rett

Omg 57: Farge C, rett

Omg 58: Farge B, rett

Omg 59: Farge C, rett

Omg 60: Farge B, rett

Omg 61-104: Farge C, rett

Omg 105: I-cord avfelling

Fest alle tråder, sy sammen I-cord kantene, 
og blokk plagget til målene. Dersom du vet 
at du kun skal bruke plagget som skjørt, kan 
du strekke den våte ribben til ønsket bredde – 
dvs ditt livmål minus 20- 30%.
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Teknikker
Det kan være nyttig å se disse teknikkene demonstrert. Det ligger mange gode videoer på 
YouTube.

I-Cord opplegging (I-cord Cast On):
Legg opp 3 masker. Flytt de tre maskene over fra høyre pinne til venstre pinne, la garnet følge 
bak arbeidet og hold tråen slik du pleier når du begynner å strikke. Strikk 3 m rett, og flytt de 
igjen over fra høyre til venstre pinne. Strikk i fremre og bakre maskebue, strikk 2 rett. Du har 
nå økt med 1 maske, og har 4 masker på høyre pinne. *Flytt de tre siste maskene tilbake til 
venstre pinne, før garnet på baksiden av arbeidet og hold/legg tråden slik du pleier . Strikk i 
fremre og bakre maskebue, strikk 2 rett*.    Gjennta fra * til * til du har totalt 191 masker. Fell 
av de tre siste maskene som beskrevet i oppskriften.

M1R (make 1 right):
Legge opp en ny maske som «lener seg» mot høyre.
Bruk venstre pinne, før denne under tården mellom maskene, bakfra og frem, løft tråden, 
strikk denne nye masken rett i fremre maskebue. Du har nå en ny maske som lener seg mot 
høyre.

M1L (make 1 left):
Å legge opp en ny maske som «lener seg» mot venstre.
Bruk venstre pinne, før denne under tråden mellom maskene, forfra og bakover, løft opp trå-
den, strikk denne nye masken vridd rett (gjennom bakre maskebue). Du har nå en ny maske 
som lener seg mot venstre

I-cord avfelling (I-cord Bind Off):
Legg opp 3 nye masker: strikk 1 rett men ikke løft av masken. Plasser den nye masken, som du 
nå har på høyre pinnen, vridd på venstre pinne. Gjennta dette 2 ganger til.
Strikk 3 rett, flytt disse tilbake til venstre pinne og før garnet på baksiden av arbeidet.
*Strikk 2 rett, strikk de neste to maskene rett sammen (k2tog). Sett de 3 maskene tilbake til 
venstre pinne, og før garnet på baksiden av arbeidet.*
Fell slik til du har tre masker igjen på høyre pinne. Du kan nå enten felle av disse tre maske-
ne, for så å sy de to endene av I-corden sammen, eller du kan sy de tre maskene på pinnen 
sammen med starten på I-corden med maskesting.



Hovedfarge A
-m/ 4 kortere striper (B, C, D, E)
- ca. 30 g pr stripe (120g)
- bunn/hovedfarge (200g)

Omg 1-54 - som versjon 1, men kun 
farge A

Omg 55 - B
Omg 56 - A
Omg 57 - B
Omg 58 - A
Omg 60 - B
Omg 61 - B
Omg 62 - A

Omg 63-66 - B

Omg 67 - C
Omg 68 - B
Omg 69 - C
Omg 70 - B
Omg 71 - C
Omg 72 - C
Omg 73 - C
Omg 74 - B

Omg 75 - 78 - C

Omg 79 - D
Omg 80 - D
Omg 81 - C
Omg 82 - D
Omg 83 - C
Omg 84 - C
Omg 85 - D
Omg 86 - C

Omg 87 - 90 - D

Omg 91 - E
Omg 92 - D
Omg 93 - E
Omg 94 - D
Omg 95 - E
Omg 96 - D
Omg 97 - E
Omg 98 - D

Omg 99 - 104 - E

Omg - 105 - 1-cordavfelling med E
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Regnbueversjonen
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Gratulerer med ditt nye strikkeplagg!

Vi vil gjerne se din versjon av festivalfjong. 
Tagg #festivalfjong og #bergenstrikkefestival på Instagram.


