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BLI MED PÅ «BOKING»-KONKURRANSE!

Se nest siste side!



Hei, kjære bokhandler.  Her er vi, 
helt nyoppstartet og veldig gira på å 
få komme i gang med å utgi gode
bøker som kan treffe mange lesere. 

Tigerforlaget skal være et kommer
sielt forlag, med fokus på å jobbe 
langsiktig med våre forfattere og 
utgivelser, og kunne skape best
selgere av disse.
Vi skal være et lite forlag i antall 
utgivelser, men klore ifra oss når
det kommer til de beste titlene, og 
utgi opptil 10 bøker i året. Dette for 
å kunne løfte frem hver enkelt 
utgivelse, og aldri miste energi for 
å gi våre bøker den oppmerksomhe
ten og innsatsen de trenger.

Navnet tigris stammer fra gresk og betyr pil. Det viser til dyret sin 
evne til raskt å kunne manøvrere seg i tett skog. Slik ønsker vi også 
å være: Raskt kunne tilpasse oss bransjens endringer, og gi leserne 
minneverdige bokopplevelser. Og på denne måten håper vi å 
fremme god litteratur til en bred gruppe av befolkningen vår, gi 
leseglede til alle, og gjøre alt vi kan for å møte bokhandlenes 
ønsker og behov.

Vi håper så gjerne å få til et godt samarbeid med dere!

Tiger Garté - forlagssjef & redaktør
Marius Hjeldnes - redaktør
Roger Pihl - redaktør

ET HELT NYTT 
OG SPENNENDE 
FORLAG I 
NORGE!



Det er skrevet og sagt mye om 
norsk bokbransje de siste årene, 
om inntjening, ordninger, avtaler, 
ebøker og så mye annet. Enkelte 
har gått så langt som å spå papir
bokas død, og at det skal bli 
vanskeligere å drive med litteratur 
fremover ...

Dét tror vi ingenting på! Vi er et 
forlag der alle ansatte elsker bøker, 
og enten har utgitt bøker selv, eller 
har studert litteraturens fag og 
lære i mange år. Derfor sitter 
bøkene og litteraturen i oss som 
noe viktig, tiltrengt, og ikke minst 
som en stor glede som gir oss mye.

Papirboka har vi et spesielt varmt 
forhold til. Derfor har vi også lyst til 
å utvikle den videre og gjøre den 
enda mer spesiell og vakker. Det er 
grunnen til at «Lyden av asfalt», vår 
første roman, har fått skråskjærte 
papirark som er ekstra gode å bla i 
og fine å se på. Og det er også 
grunnen til at vår Marius strikke
bok, «Marius inspirasjon», blir 
trukket med et stoff som får den til 
å virke nesten strikket, men tåler å 
bli kastet litt rundt i håndarbeidet. 
Og vår coffeetablebok om nett
opp kaffe, den tåler å bli sølt på 
den også.

Tigerforlaget skal selvsagt være på 
alle plattformer, men spesielt 
ønsker vi å løfte papirboka, og 
sørge for at den lever i beste 
velgående flere generasjoner 
fremover.

Og den fine konsekvensen av det 
er jo at bokhandlene kommer til å 
bugne av vakre bøker også i årene 
som kommer!

Ha en strålende fin bokhøst!

Alt godt, 
Tiger

LA OSS SLÅ REKORDER!
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YNGVE KVEINE (f. 1978) er 
kommunikasjonsdirektør 
ved BI. Lyden av asfalt er 
hans første roman.

LYDEN AV 
ASFALT 36 år gammel debuterer Yngve 

Kveine med oppvekstromanen 
Lyden av asfalt. Førsteopplaget ble 
utsolgt på kun to uker, og nytt 
opplag har kommet.

I romanen utgjør Jokke & Valentiner
ne det musikalske bakteppet til en 
hardbarket oppvekst på 80 og 
90tallets Linderud, på Oslos 
østkant. I skilsmissens tiår vokser 
bokens hovedperson opp på begge 
sider av Trondheimsveien, med 
både mor, far og kompiser i mur
blokk. Hva skjer med oss i bryt
ningstiden til å bli voksne, når de 
drømmene vi har viser seg å være 
uoppnåelige? Bokanmelderen i 
Universitas skriver følgende: «Roma-
nen forblir jordnær og drives i stor 
grad av et raskt, pulserende språk. 
Mobbing, vold og apati skildres på 
en sannferdig måte og humoren gir 
ofte assosiasjoner til Ingvar Am-
bjørnsens Hvite Niggere, men også 
til Beatles av Lars Saabye Christen-
sen.»



Kjære leser,

LYDEN AV ASFALT er en usminka oppvek
stroman fra Oslo øst, som jeg tror mange 
vil kjenne seg igjen i. Skrivinga har tatt 
meg noen år, og jeg er svært spent på 
din reaksjon som leser. Særlig med tanke 
på at dette er debutboka mi.
Selv om det er en roman, har jeg brukt 
kulisser fra mitt eget liv. 
I boka følger vi en guttegjeng som vokser 

opp på Linderud på 80 og 
90tallet. Gutta møter ut
fordringer av mange slag, 
med byen som bare blir 
større og større, mobbing, 
dårlige lærere og familier 
som går i oppløsning. 
Særlig hoved personen sliter 
med følelsen av å se livet flyte 
forbi. Han finner ikke fotfeste, 
helt til Slegga, en kompis, 
inviterer ham hjem til kjeller
stua si og setter på en CD han 
aldri har hørt maken til.
I Jokke & Valentinerne finner 
gutta endelig noen som setter 
ord på meningsløsheten de 
ofte kjenner på. Musikken og 
de legendariske tegneseriene 
blir en viktig referanseramme 
til oppveksten. Derfor er jeg 
svært takknemlig overfor 
Christopher Nielsen, som både 
har vært med på å illustrere 
forsiden og som har gitt meg 
lov til å bruke utdrag fra Jokkes 
tekster i boka.

8. september 2014 ville Norges 
største rocker gjennom alle 
tider fylt femti år. Jeg håper 

han ville ha likt boka. Akkurat som jeg 
håper at du vil like den. 

Beste hilsen, Yngve Kveine

LYDEN AV ASFALT
Yngve Kveine
ISBN 978-82-999641-0-4
Pris 349,– / 312 sider
Utkommer 08.09.2014

«En sjarmerende, gjenkjennelig og 
vemodig roman for alle oss som har 
vokst opp i Groruddalen – og alle 
som lurer på hvordan det var.»
Tom Egeland (Grorud-gutt)

«Så eksploderte alt i fete rytmer. 
Stemmen våkna til liv og dundra av 
gårde. Musikken var ulik alt vi tidli-
gere hadde hørt. Rå og brutal. Som 
om det sto om selve livet. Svetten 
rant fra veggene. Kald ironi og 
usminka sannheter fråda ut av høyt-
talerne. Jokke sang slik vi snakka.»

2. opplag!
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Lukten av kaffe. Finnes det noe bedre? Enten du drikker kaffe eller 
ikke, så har du et forhold til denne drikken. Den norske kaffesjela – fra 
svartkopp til cortado tar for seg alt vi nordmenn forbinder med kaffe. 

Her finner du masse bilder, informasjon, inspirasjon, oppskrifter, 
historier og fortellinger om mennesker med spesielle kaffetradisjoner. 
Du møter Herman Friele, får bli med på cupping hos verdensmester 
Tim Wendelboe og stifter bekjentskap med en dame som spår i 
kaffegrut. Og får vite litt om Einar Gerhardsen kaffevaner. Les om 
jordmorkaffe, morgenkaffe, bålkaffe, gruff og kaffebarer.

Boka byr på en novelle av Mikkjel Fønhus som 
ikke har stått på trykk siden 1916. Forordet er 
skrevet av Anne B. Ragde, og Odd Børretzen 
og Ragnar Hovland har også tekster med.

Den norske kaffesjela er ført i pennen av Egon 
Holstad, journalist og kaffeelsker i Tromsø.

DEN NORSKE
KAFFESJELA

EGON HOLSTAD (f.1971) 
jobber som journalist og 
kommentator i avisa Nordlys, 
og har også gitt ut flere bøker, 
som VM: bobilmemoarer, 
Tyskland 2006. Holstad har 
også drevet platebutikk og 
vært frilanser for en rekke 
radio- og TV-program. 
Han jobber også frilans som 
tekstforfatter og foredrags-
holder.

DEN NORSKE KAFFESJELA
Egon Holstad
ISBN: 978-82-999641-2-8
Pris: 349,– 
232 sider
Utkommer 17.11.2014
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Det er ingen enkeltpersoner i Norge som 
assosieres mer direkte til kaffe enn Her-
man Friele. En og annen berømt baris-
ta, og noen flinke gründere i nisjemark-
edet er selvsagt anerkjent og berømt 
i ringere kaffekretser, men markedene 
disse opererer i er minimale målt opp 
mot de store aktørene i landet. Litt over 
nitti prosent av det norske kaffemark-
edet domineres av de fire største kaf-
fehusene:  Joh. Johannson Kaffe (Oslo, 
først og fremst representert g jennom 
merkene Ali Kaffe og Evergood), Coop 
Norge Kaffe (Oslo), Kjeldsberg (Trond-
heim), og Friele (Bergen). 

 Selveste Friele
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Bålets flammer 
stiger høyt mot sky

Et av flere særtrekk som skiller mennesker fra 
dyr er at vi tiltrekkes av flammer.Varmen, lyset og 
røyken fra leirbålet har i uminnelige tider vært en 
viktig del av sosiale sammenkomster verden over, 
både ved symbolske ritualer og markeringer, eller 
etegilder og ublu, utagerende festing. Bål skulle 
det være,  uansett om man bodde ved ekvator 
eller i polare strøk. I Norge har innførselen av kaf-
fe glidd sømløst inn med kosen rundt bålet. For 
et folk som er ualminnelig glad i gå på tur, til-
bringe tid på hytter, i telt eller ute i Guds frie na-
tur hører bålkaffen selvsagt med, og den har blitt 
en naturlig del av norsk tur- og friluftskultur. Det 
er unektelig noe spesielt med bålkaffe. Kaffe kokt 
på en kjel over bål,  som har trukket under åpen 
himmel og blitt rørt inn av en bjørkekvist, knuser  
hvilken som helst kaffe laget av de mest skolerte 
og prisbelønte baristaer på de fineste og kritiker-
roste kaffebarer. Mener i hvert fall mange av oss.

6 7

Jeg kan ikke huske tilbake til tiden før jeg likte å 
drikke kaffe, men jeg tror det først og fremst var  
duften av kaffe som gjorde meg så uendelig be-
geistret for denne vidunderlige drikken.

På Samvirkelaget på tettstedet i Nordland der jeg 
vokste opp, stod det ei diger kaffekvern ved sid-
en av frukten, og her kunne jeg bli stående lenge 
bare for å fylle nesen med den deilige duften av 
Coop-kaffebønner som ble kvernet, helt over i 
store spissposer og siden veid i kassa. Jeg trodde 
kaffe var noe søringene dyrket og sendte opp til 
oss, sammen med bananer og meloner, så det var   
veldig eksotisk og spennende med alle de brune 
bønnene  i store halmsekker på Coopen.

 Det er bare til én 
anledning kaffe 

ikke passer

76 77
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Denne boka er en hyllest til alle strikkeglade 
kvinner og menn i Norge som holder det norske 
håndstrikket i hevd. Mange har bidratt til at 
denne boka er blitt en stor dokumentasjon av 
hvilken betydning håndstrikkede gensere 
generelt, og Marius-mønsteret spesielt, har 
innen norsk tekstiltradisjon.

MARIUS INSPIRASJON er en av de mest omfat
tende strikkebøkene i Norge noen gang. Den 
presenterer flere hundre inspirasjonsbilder fra 
håndstrikkere i hele landet, og ulike måter å 
bruke blant annet Mariusmønsteret på. Her er 
uvanlige fargekombinasjoner og bruksområder, 

sammen med over 60 spennende strikkeopp
skrifter. Vi møter Mariusmønsterets mor, 
mannekengen og flyvertinnen Unn Søiland, som 
designet flere av mønstrene for SandnesGarn 
på 50tallet. Vi blir med på hennes reise fra 
mønsteret ble designet, til det ble allemannseie 
og landets mest strikkede mønster. Boken 
forteller også historien om flere andre kjente 
mønstre beslektet med Marius, som Setesdal, 
Slalåm, Cortina, Snøkrystall og Fana, og inne
holder utfyllende historikk om disse norske klas
sikerne. Finn frem pinner og garn og sett i gang, 
eller bare la deg glede og inspirere av flere 
hundre bilder av herlige, norske strikketøy!

Boken er ført i pennen av 
datteren til Unn Søiland, 
VIGDIS YRAN DALE. 
Vigdis forvalter i dag rettig
hetene til Mariusmønsteret.

MARIUS 
INSPIRASJON
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EN UTRADISJONELL OPPDRAGELSE
Unn ble født i 1926, og var datter av Carsten Søiland 
fra Søyland-gårdene på Jæren og Vigdis Motzfeldt 
fra Nesna på Helgelandskysten. Unn var den eldste 
av to søstre. Hennes far hadde så inderlig ønsket seg 
en sønn, og ga derfor sin eldste datter en typisk gut-
te-oppdragelse, målt etter datidens standard. Denne 
oppdragelsen ga henne styrke, mente hun selv, til å 
kjempe seg forbi de kjønnsbarrierene hun senere i 
livet skulle støte på.

ET HANDLEKRAFTIG MENNESKE
Unns syn på verden var preget av en feministisk 
tankegang, og da kvinnesaksbladet Sirene ble startet 
på 70-tallet, var hun med i styret. I tillegg var hun 
usedvanlig vakker. Dette åpnet en del dører, men 
innebar også motstand. Personlig var hun ikke sær-
lig opptatt av sitt eget utseende. Hun var mer inter-
essert i å få gjennomført sine prosjekter enn å være 
“til pynt”. Minnene fra mannekengtilværelsen gjor-
de henne mer lattermild enn stolt. Selv jeg, hennes 
datter, hadde knapt sett noen bilder fra denne tiden 
– jeg fant dem i en kasse på loftet etter hennes død. 
Hennes to døtre skulle ikke ha et slikt glansbilde å 
se opp til, nei! Hennes forretninger derimot, de ble 
vi involvert i. 

Gjennom hele sitt liv var Unn en meget elegant 
dame: stilsikker og med teft for mote. Hun var også 
svært naturlig, og farget aldri håret, lakkerte sjel-

den neglene og brukte knapt sminke. Hun var mer 
opptatt av sin bedrift, av å gå turer i �ellet og av å 
diskutere det som skjedde i verden. Ikke minst var 
hun engasjert i å bedre vilkårene for kvinners selv-
stendighet. Det gjaldt henne selv, hennes døtre og 
verdens kvinner for øvrig.

Unn hadde en stor dose lederegenskaper og et vell 
av ideer. Og hun hadde utholdenhet. Dette husker 
nok alle som møtte henne. Hennes virketrang og 
karisma, hennes energi og stayer-evne, medførte at 
hun ofte fikk det som hun ville, til slutt.  

Etter som hun designet den kjente Marius ®-gen-
seren i 1953, bringer vi her litt informasjon og bilder 
fra tiden rett før og etter hun designet mønsteret.  

I 1945 ville og skulle hun ut i verden, men hun fikk 
ikke lov av foreldrene å reise før hun hadde fått seg 
en utdanning. Valget falt på toårig lærerutdanning 
på Nesna på Helgelandskysten, hvor hun kunne bo 
hos sin mormor Augusta Motzfeldt. 

1945 Unn på toppen av Tomtind ved Nesna, Helge-
landskysten. På �elltur med medstudenter fra Læ-
rerskolen på Nesna. Unn gikk �ellturer hele livet, og 
skulle alltid opp på toppene. Her sitter hun jammen 
øverst på vardetoppen også.

Unn Motzfeldt Søiland (1926-2002) designet flere av 
våre klassiske strikkemønstre. Blant disse er Mari-
us-mønsteret det mest kjente og strikkede. Unn var 
en bemerkelsesverdig sterk og selvstendig kvinne 
for sin generasjon. Hun var nysgjerrig, modig og 
eventyrlysten og hadde en særegen evne til å la seg 
inspirere, og til å inspirere andre.

Allerede fra barnsben av var Unn svært interessert 
i håndarbeid. Hun strikket konstant, og på skolen 
hadde hun bestandig et ekstra strikketøy i vesken. 
Selv om det kunne bli konfiskert av lærere, fisket 

hun det stadig opp. Hun var klassens beste elev, så 
lærerne hadde strengt tatt ingen gode argumenter 
for å forby strikkingen – og de klarte det heller ikke.

Alle som kjente Unn ble slått av hennes energi, vir-
ketrang og målbevissthet. Da Marius-mønsteret ble 
lansert, var hun var allerede godt kjent i hjemlandet. 
Hun hadde bemerket seg som en av Norges første 
flyvertinner, og hadde i tillegg arbeidet som en av de 
første norske mannekengene både i Paris og London. 
Da hun avsluttet sin reisende karriere, gjorde hun sin 
store lidenskap for strikking og design om til levevei. 

KURIOSA
UNN MOTZFELDT SØILAND
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Nydelig fullt babysett med 
dress, lue, votter og sokker, 
i rosa og hvit. Nydelig strik-
ket av Mona Engan.

Nora Adela Juella i flott  
Marius-drakt strikket av  
Nancy Marie Ophus. Bilde tatt 
av Amina Bergliot El Katat.

MARIUS
HEL DRESS SISU

STØRRELSE: (1) 1 ½ (2) 3 (4) år

PLAGGETS MÅL:
Overvidde: (62) 67 (71) 75 (80) cm
Hel lengde: ca (61) 66 (71) 76 (81) cm
Benlengde: (22) 24 (26) 28 (30) cm
Ermelengde: (22) 25 (27) 29 (31) cm

GARN: Sisu (80 % ull, 20 % nylon. 50 gram = ca 160 m)

GARNMENGDE:
Marine 5575: (200) 250 (300) 350 (400) gram
Hvit 1001: (50) 50 (100) 100 (100) gram 
Rød 4219: 50 gram alle str

VEILEDENDE PINNER:  
Rundp og strømpep nr 2 ½ og 3

TILBEHØR:
(6) 7 (7) 8 (8) knapper
 
STRIKKEFASTHET:
27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm 

Flott liten babydress med alt 
tilbehør, fra Mona Egeberg.

Fin liten babydress 
i rosa, hvit og fiolett, 
fra Terese Karlsen.
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SNØKRYSTALL

FOR- OG BAKSTYKKET:
GLATT KANT: 
Legg opp (144) 156 (164) 172 (180) 192 m med 
farge 1 på rundp nr 2½. Strikk rundt i glatt-
strikk (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm, 1 omg vr = brettekant, 
strikk ytterligere (3) 3 (3) 4 (4) 4 cm glattstrikk. 
VRANGBORDKANT: 
Legg opp (144) 156 (164) 172 (180) 192 m med 
farge 1 på rundp nr 2½. Strikk rundt i vrang-
bord 1 r, 1 vr (4) 5 (5) 6 (6) 6 cm. 

BEGGE MODELLENE: 
Skift til rundp nr 3½, og fortsett rundt i glatt-
strikk med farge 1, eller i mønster etter dia-
gram A til arb måler (27) 31 (35) 38 (41) 44 cm, 
målt fra brettekanten. 
Sett et merke i hver side med (73) 79 (83) 87 (91) 
97 m til forstykket, og (71) 77 (81) 85 (89) 95 m 
til bakstykket. 
Strikk mønster etter diagram B, beg ved pil for 
riktig str, OBS: På bakstykket beg 1 m til venstre 
for pilen (mønsterfargen i midten av snøkrys-
tallen kan evt sys på med m sting til slutt). 
TVERS OVER HALS: 
Strikk mønster B og mønster C ferdig, deretter 
1 omg vr til brettekant, strikk ytterligere 3 cm 
glattstrikk til belegg. Fell av.
HALS MED KRAGE: 
Strikk mønster B og mønster C. Fell litt løst av.

ERMER MED GLATT KANT:
Legg opp (42) 44 (48) 50 (52) 56 m med farge 1 
på strømpep nr 2½. Strikk kant som på bolen. 
Skift til p nr 3½ og strikk glattstrikk med farge 
1, eller mønster etter diagram A tell ut fra midt 
på ermet hvor mønsteret beg, m midt under 
ermet strikkes hele tiden vr, og det økes 1 m på 
hver side av denne ca hver 2½ cm til i alt (58) 
62 (68) 74 (78) 82 m. 
Når arb måler fra brettekanten 10 cm før hel 
(eller passe) lengde, strikkes mønster etter dia-
gram D tell ut fra midt på ermet hvor mønste-
ret beg, deretter mønster etter diagram C. 
Vend vrangsiden ut og strikk 5 omg glattstrikk 
til belegg. 
Fell løst av.
Strikk et erme til på samme måte.

STØRRELSE: (2) 4 (6) 8 (10) 12 år

PLAGGETS MÅL:
Overvidde: (65) 71 (74) 78 (82) 87 cm
Hel lengde: (38) 43 (46) 50 (53) 57 cm
Ermelengde m/vrangbord:  
(27) 30 (34) 38 (42) 45 cm
Ermelengde m/brettekant:  
(24) 27 (31) 35 (39) 42 cm

GARN: Smart (100 % ull, superwash, 50 gram  
= ca 100 meter)

GARNALTERNATIV:
Peer Gynt, Sandnes Alpakka

GARNMENGDE:
Farge 1: Lys blå 5904/Rødt 4219: (300) 350 (400)  
450 (500) 550 gram
Farge 2: Natur 1012/Hvitt 1002: (100) 150 (150)  
150 (200) 200 gram
Genser m/ krage: 50 gram ekstra i farge 2 alle str.

VEILEDENDE PINNER:  
Rundp og strømpep nr 2½ og 3½ 
 
STRIKKEFASTHET:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm 

246 247

Anita Pettersen har strikket flotte 
Fusjon-Marius gensere. – med 
Sykkel, Gravemaskin og Traktor-
motov - i kule farger.

Lysblå og hvit med sort traktor og 
halsborder fra Elwira Moscinska

Tø�e tø�e tog-Marius i 
lime-grønnt, lyseblått og hvitt, 
fra Elwira Moscinska

Filip har fått en flott Marius Fox genser i sort, 
hvitt og oorange, med både revehoder og kule 
sangtekster strikket inn. Stor jobb og flott 
resultat fra Leila Bråthen.

Inanda i Isbjørn-Marius, 
strikket av Linda Moum.

Kjente farger fra et annet norsk ikon, nemlig 
Kvikklunch. Her er fargene på en Mariuslue. 
Ut på tur ! fra Eivor Larsen.

Anita Pettersen

Rosa Hjerte-Marius fra 
Anita Pettersen

MARIUS INSPIRASJON
Vigdis Yran Dale 
ISBN: 978-82-999641-1-1  
Pris: 349,– / 304 sider  
Utkommer 27. oktober
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MARIUS HERREGENSER MED 
RUNDT BÆRESTYKKE

Nydelig strikket klassisk rundsalet kofte, 
med sort bunn, hvite border og bondeblå 
halsbord, fra Cathrine Andrews

May Linda Ims har strikket stor og liten utgave av 
rundsalet Marius i omvendte farger i grå, hvit og sort.

STØRRELSE: (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

PLAGGETS MÅL:
Overvidde: (93) 100 (107) 115 (122) 129 (136) cm
Hel lengde: (68) 69 (70) 70 (71) 72 (73) cm
Ermelengde: 55 cm, eller ønsket lengde

GARN: Sandnes Alpakka (100 % ren alpakka,  
50 gram = ca 110 meter)

GARNALTERNATIV:
Peer Gynt, Smart, Duo, Mandarin Medi, Merinoull
NB! Velger du et annet garnalternativ, sjekk løpelengde

GARNMENGDE:
Gråmelert 1042: (450) 500 (550) 600 (650) 700 (750) gram
Natur 1012: (50) 100 (100) 100 (100) 100 (150) gram
Svart 1099: 50 gram alle str

VEILEDENDE PINNER:  
Rundp og strømpep nr 3 og 3½ 
 
STRIKKEFASTHET:
22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm 
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HUNDEMÅL; 
Brystvidde; ca 48 cm. Rygglengde; ca 35 cm. 

PINNER; 
3 og 3.5, med Smart Superwash fra  
Sandnes Garn. 

STRIKKEFASTHET; 22 m pr 10 cm.

GARNMENGDE; Bunnfarge 100 gr, Vrang-
bord/hals 50 gr Mønsterfarge 50 gr

NB; Alle mål er tatt fra vrangbord. Start 
ovenifra hals med vrbord:

Legg opp 64 m på settp 3 med halsfargen. 
Strikk vrbord 2 r og 2 vr i 8 cm.
Skift til pinner 3.5 og glattstrikk, øk jevnt for-
delt til 84 m.
Strikk videre etter mønsterdiagram, og øk til 
108 m etter ca 4 -4,5 cm.
Etter 5-6 cm økes det til 117 m. Kan justeres 
litt for hundens størrelse, men husk alltid 
mønsterrapporten på 18 cm. 
Ved 6-7 cm deles arbeidet i bryststykke og 
ryggstykke, slik at 17 masker er foran, 4 mas-
ker felles av for ermehull på hver side, og 
resterende blir på rygg. Her kan man justere 
litt med maskeantall, ettersom hvor stort styk-
ket foran mellom bena bør være på hunden. 
Husk å midtstille mønsteret før du plasse-
rer ermehullene. Man kan velge om man vi 

strikke bryststykket og ryggstykket hver for 
seg,- frem og tilbake,- eller om man vil strikke 
rundt. Hvis man strikker rundt, feller man 
av for ermehuller, og legger ut tilsvarende 2-3 
masker på neste runde som strikkes vrangt. 
(Ved montering syr man langs kantene med 
maskin og klipper opp ermehullene.) Strikk til 
emhullene er ca 12-15 cm, alt etter hvor langt 
du har strikket forbrystet (fram til deling) , 
eller hvor kraftig hunden er.  
Når arb måler ca 26 cm fra vrangbord, (eller ta 
mål fram til tissen om det er gutt), så settes 
du de midterste 21 maskene av på en pinne. 
Resten strikkes videre ferdig frem og tilbake, 
samtidig med at det felles som følger; 2 m - 3 
ganger i begynnelsen av hver pinne, 1 m - 10 
ganger, 2 m - 3 ganger og 3 m - 1 gang. Arb må-
ler nå ca 38 cm fra vrangbord. Sett de gjenvæ-
rende m på liten rundp 3, strikk i tillegg opp m 
rundt avfellingskanten du nettop har fellet på 
hver side, slik at det totalt blir ca 108 m. Strikk 
vrbord  2r og 2vr, i 3 cm, fell løst av. 

BEN: Strikk opp ca 64 m på 3 rundt den ene 
åpningen til ben. Strikk vrbord i 3 cm, fell av 
en maske i annenhvert vrangfelt, strikk 3 cm, 
fell sammen to masker i de resterende vrang-
feltene, strikk  3 cm og fell av en maske i an-
nenhver rettfelt, fortsett å strikk 3 cm, og fell 
sammen maskene i de rettfeltene, slik at du 
nå strikker en rett/en vrang. Fortsett til passe 
lengde ca 11-12  cm. Fell av.

«Hundene Embla og LadyGaga poserer med sine fine Mariusgensere strikket av 
Liv Karin Ertsås, som her beskriver hvordan hun strikker denne genseren: 



M
A

RIU
S IN

SPIRA
SJO

N
   V

IG
D

IS YRA
N

 D
A

LE         U
tkom

m
er 27. oktober



KO
N

KU
RRA

N
SE   FO

TO

Vi utfordrer dere til å ta det fineste, tøffeste, 

mest spennende, eller det mest originale bildet 

av at dere leser bøkene våre. 

Kanskje har du med deg boka til Prekestolen i Norge, eller til en 

het sandstrand i sørlige strøk? Eller kanskje har du bare en litt 

morsom sittestilling eller lesekrok hjemme?

 
Ta bilde av det! Og hashtag med #tigerforlaget på Instagram 

eller Facebook. På denne tagen kan du da også følge med 

på de andre bildene som kommer inn.

15. desember trekker vi ut 3 vinnere av lekre 

Tigerforlagetkaker til den bokhandelen du jobber i.

 

BLI  MED 

PÅ «BOKING»- 

KONKURRANSE!

BLI MED OG SPRE DET 

GODE BOKORD (OG BILDE!)

VINNERNE 

trekkes

15. desember!

Hashtag 

bildet med 

#tigerforlaget 

på Instagram eller 

Facebook



En tankevekkende genera
sjonsroman som beskriver 
det glade 80 og 90tallet, 
med Jokke og Valentinerne 
som musikalsk bakteppe.

LYDEN AV ASFALT
Yngve Kveine
ISBN 978-82-999641-0-4
Pris 349,– 
312 sider
Utkommer 08.09.2014

Alt du trenger å vite om vårt 
forhold til kaffe, sammen med 
bilder, oppskrifter, bryggetips, 
og tekstbidrag fra profilerte 
kaffeelskere. 

DEN NORSKE KAFFESJELA
Egon Holstad
ISBN: 978-82-999641-2-8
Pris: 349,– 
232 sider
Utkommer 17.11.2014

En av de mest omfattende 
strikkebøkene i Norge noen 
gang, og en hyllest til alle 
håndstrikkere!

MARIUS INSPIRASJON
Vigdis Yran Dale 
ISBN: 978-82-999641-1-1  
Pris: 349,– 
304 sider  
Utkommer 27.10.2014
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