
Genseren er strikket i Fritidsgarn fra Sandnes Garn på pinner nr. 6. På tykke pinner
strikkes genseren ganske raskt, som du kanskje kan gi til en

venn eller ukjent venn som trenger litt ekstra varme.
Tekst: Remi Tasc  Foto: Ingvild Tafjord

ÅMTANKE GENSER
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STØRRELSER:
S (M) L (XL) XXL     

PLAGGETS MÅL:
Overvidde dame og herre: 93 (101) 110 (120) 129 cm
Lengde bol dame: 41 (42) 43 (44) 45 cm 
Ermer dame: 47 (48) 49 (50) 51 cm 
Lengde bol herre: 43 (44) 45 (46) 47 cm 
Ermer herre: 50 (51) 52 (53) 54 cm 

Slik finner du riktig størrelse: 
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer. 
2. Sammenlign målene med oppskriften. 
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen. 
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 
eller kortere ved behov. 

GARN og GARNFORBRUK
Fritidsgarn fra Sandnes Garn (100 % ull) ca. 70 m = 50 g
eller tilsvarende garntykkelse
Garnmengde til str XL herre: 
450 g bunnfarge 
200 g sekundærfarge 
50 g kontrastfarge 

PINNEFORSLAG: 
Stor rund-p og strømpep nr. 4½ og 6

STRIKKEFASTHET:
13 m glattstrikk på p nr. 6 = 10 cm 

HUSK! Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall masker pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, skift
til tykkere pinner. Har du færre m enn oppgitt skift til tykkere pinner.
Strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket. 

BOL:
Legg opp 120 (132) 144 (156) 168 masker i grunnfarge på pinne 
4 ½. Strikk 7 cm vrangbord * 1 vridd rett, 1 vrang *, gjenta fra 
*–* omg ut. Skift til pinne nr. 6, og strikk resten av arbeidet i 
glattstrikk. Sett et merke ved omgangens begynnelse.
Fortsett etter diagram A 
Bolen skal måle 42 (43) 44 (45) 46 for herrer og 41 (42) 43 
(44) 45 for damer. Avslutt tidligere eller forleng med stripene i  
diagrammet for å justere lengden. Sett 7 (9) 10 (11) 12 masker 
i hver side på en maskeholder til ermehull. Legg arbeidet til 
side og strikk ermene.

ERMER: 
Legg opp 34 (36) 38 (40) 42 masker i bunnfarge på strømpe- 
pinne / magic loop nr 4 ½, og strikk 7 cm vrangbord  * 1 vridd 
rett, 1 vrang *, gjenta fra *–* omg ut. Skift til pinne nr 6, og 
strikk resten i glattstrikk. Øk 2 (4) 6 (6) 6 masker jevnt fordelt 
på 1. omgang, slik at maskeantallet blir 36 (40) 42 (46) 48 på 
omgangen. Sett en maskemarkør rundt den midterste masken 
midt under ermet (= siste masken på omgangen). Fortsett 
etter diagram B, og øk 1 maske på hver side av markøren 
for hver 8. omgang til maskeantallet er 52 (54) 56 (60) 62 på 
omgangen.
Strikk til ermet måler 50 (51) 52 (53) 54 cm for herrer, og 47 
(48) 49 (50) 51 for damer. Sett 7 (9) 10 (11) 12 masker midt 
under ermet (= 3 (5) 5 (5) 6 masker på starten av omgangen 
og 4 (4) 5 (6) 6 masker på slutten av omgangen) over på en 
maskeholder. Strikk et erme til på tilsvarende måte.

BÆRESTYKKET med RUNDFELLING:
Strikk ermene inn på samme rundpinne som bolen. Sett en 
maskemarkør ved første sammenføyning, som markerer  
begynnelsen på omgangen. Resten av genseren strikkes med 
bunnfarge. Juster maskeantallet til 198 (204) 216 (234) 246 
på 1. omgang. Strikk 13 omganger S (M) L eller 15 omganger 
(XL) XXL 
Felleomgang: Strikk * 4 masker rett, 2 masker rett sammen 
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1. Raglanfelling er brukt som et alternativ til rundfelling 
på de blå genserene.
2. Ea har på seg den minste størrelsen i genseren.

*, gjenta fra *–* ut omgangen. Maskeantall = 165 (170) 180 
(195) 205. 
Strikk 5 omganger S (M) eller 6 omganger L (XL) XXL 
Felleomgang: Strikk * 3 masker rett, 2 masker rett sammen 
*, gjenta fra *–* ut omgangen. Maskeantall = 132 (136) 144 
(156) 164. 
Strikk 8 omganger S eller 9 omganger (M) L (XL) XXL 
Felleomgang: Strikk * 2 masker rett, 2 masker rett sammen*, 
gjenta fra *¬–* ut omgangen. Maskeantall = 99 (102) 108 (117) 
123. 
Strikk 3 omganger før siste felleomgang. 
Felleomgang: Strikk * 1 masker rett, 2 masker rett sammen*, 
gjenta fra *–* ut omgangen. Maskeantall = 66 (68) 72 (78) 82 
masker.
Strikk 4 omganger.
På 4. omgangen justeres maskeantallet til 72 (76) 80 (84) 84.

HALSKANT:
Strikk 20 cm vrangbord med pinner nr 4 ½, * 2 vridd rett, 2 
vrang *, gjenta fra *–* omg ut. Fell løst av i rett og vrang.

MONTERING:
Fest alle løse tråder. Sy eller strikk sammen under ermene.
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