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En fin, myk og lett flettegenser. Genseren har 
en fin assymetrisk flette langs den ene siden 
og en elegant konstruert skuldersøm. En, av 
utseende, enkel genser, men med en spen-
nende konstruksjon.
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Materialer
Frg. A: 200 (250) 300 (350) g Merci frg. 609 (Rose-
hip)
Frg. B: 100 (125) 150 (175) g Tilia frg. 352 (Red 
Squirrel)

Pinne 4 og 4,5 mm. 4 mm rundpinne 40 cm til hals-
kant.
Maskemarkører i 4 forskjellige farger, hvorav en rød 
og en blå. Fargene er ikke viktig så lenge du vet for-
skjellen på dem.

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 86-93 (94-102) 103-111 (112-
120) cm. 
Overvidde: 93 (102) 111 (120) cm
Ermelengde: 40 (41) 42 (43) cm
Hel lengde: 50 (52) 54 (56) cm
(Alle mål er tatt etter vask og blokking). 

Strikkefasthet
18 m x 26 p  i glattstrikk på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.

Arbeidsfly
Først strikkes bakstykket nedenfra og opp, så strikkes 
forstykket ut fra bakstykket - ovenfra og ned. Til slutt 
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tas det opp masker til ermer. Ermer og bol sys sam-
men, og halskanten strikkes helt til slutt. 

Spesielle forkortelser
innt-v: felling som heller mot venstre 
- fra retten: lls, løft 1 maske rett løst av og 1 maske 
rett løst av, sett maskene tilbake på venstre pinne og 
strikk maskene vridd rett sammen. 
- fra vrangen: lls, løft 1 maske rett løst av, løft enda 
en maske rett løst av, sett maskene tilbake på ven-
stre pinne og strikk disse vridd vrang sammen.
innt-h: felling som heller mot høyre
- fra retten: strikk 2 masker rett sammen. 
- fra vrangen: strikk 2 masker vrang sammen.
h-økn (høyrevendt økning): Løft tråden mellom 2 m 
opp forfra og strikk den vridd rett.
v-økn (venstrevendt økning): Løft tråden mellom 2 m 
opp bakfra og strikk den vridd rett.

Bakstykke
Legg opp 84 (92) 100 (108) m på pinne 4 mm og 
strikk vrangbord, slik:
1. p (vrangen): 1 vr, *2 r, 2 vr* gjenta fra * til *, til 
det gjenstår 3 m, 2 r, 1 vr. 
2. p: 1 r, *2 vr, 2 r* gjenta fra * til *, til det gjenstår 
3 m, 2 vr, 1 r.
3. p: Som 1. p.

Bytt til p 4,5 mm og strikk glattstrikk (r på retten og 
vr på vrangen), til arbeidet måler 39 (40) 41 (42) cm 
fra oppleggskanten, avslutt med en p fra vrangen. På 
siste p, settes et merke i den ytterste m i hver side.

Skulder
1. p (retten): 5 r, innt-v, strikk r til det gjenstår 7 m, 
int-h, 5 r.
2. p: 5 vr, innt-h, strikk vr til det gjenstår 7 m, int-v, 
5 r.
Strikk disse 2 p totalt 14 (16) 18 (20) ganger = 28 
(28) 28 (28) m. 
Fell av de resterende m og, sett samtidig inn en blå 
markør i den første av de avfelte m, og en rød markør 
i den siste avfelte m. Ikke klipp av garnet.

Forstykke
Strikkes ovenfra. Først strikkes skuldrene hver for 
seg, for så og settes sammen, og resten av forstykket 
strikkes ferdig.

Venstre skulder
Strikk opp 24 (26) 30 (32) m fra retten langs ryggens 
venstre skulderfelling, fra den røde markøren frem til 
markøren i siden.
Strikk 9 (9,5) 10 (10,5) cm glattstrikk, avslutt med 
en p fra vrangen. 
1. p (retten): 2 r, v-økn, strikk r ut pinnen. 
Strikk 3 p glattstrikk.
5. p: Som 1. p
Strikk 3 p glattstrikk.
9. p: Som 1. p. 
Strikk 3 p glattstrikk.
13. p: Strikk som 1. p = 28 (30) 34 (36) m.
14. p: Strikk vr ut pinnen. 
15. p: Legg opp 2 (2) 2 (3) nye m i begynnelsen av 
p, strikk r ut pinnen.

rett på retten, vrang på vrangen

vrang på retten, rett på vrangen

sett 1 m på hjelpepinnen bak arb, 1 r, strikk m fra 
hjelpepinnen r

sett 1 m på hjelpepinnen bak arb, 3 r, strikk m fra 
hjelpepinnen vr
sett 3 m på hjelpepinnen foran arb, 1 vr, strikk de 3 m fra 
hjelpepinnen r

sett 4 m på hjelpepinnen foran arb, 4 r, strikk de 
4 m fra hjelpepinnen r

settt 4 m på hjelpepinnen bak arb, 4 r, strikk de 
4 m fra hjelpepinnen r
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16. p: Strikk vr ut pinnen.
17. p: Legg opp 3 (4) 4 (4) nye m i begynnelsen av 
p, strikk r ut pinnen. 
18. p: Strikk vr ut pinnen.
19. p: Legg opp 4 (5) 5 (5) nye m i begynnelsen av 
p, strikk r ut pinnen. 
20. p: Strikk vr ut pinnen, legg opp 10 (10) 10 (12) 
nye m til hals = 47 (51) 55 (60) m.
Klipp av garnet og la m hvile mens du strikker høyre 
skulder.
 
Høyre skulder med flettemønster
Strikk opp 24 (26) 30 (32) m fra retten langs høyre 
bakstykkes skulderfelling, fra markøren i siden og 
frem til det blå markøren. 
Strikk 1 p vr.
Neste p (retten): 1 (2) 4 (5) r, *v-økn, 2 r*, gjenta 
fra * til * 11 ganger totalt, v-økn, 1 (2) 4 (5) r = 36 
(38) 42 (44) m.

Neste p: 3 (4) 6 (7) vr, 2 r, strikk de neste 26 m iflg. 
diagrammets 1. p, 2 r, 3 (4) 6 (7) vr.
Neste p: 3 (4) 6 (7) r, 2 vr, strikk de neste 26 m iflg. 
diagrammets 2. p, 2 vr, 3 (4) 6 (7) r.

Fortsett å strikke mønster iflg. diagrammet med glat-
tstrikk på begge sider, til stykket måler 9 (9,5) 10 
(10,5) cm fra de oppstrikkede maskene, avslutt med 
en p fra vrangen. 

Halsrunding
1. p (retten): Strikk til det gjenstår 2 m, h-økn, 2 r.
Strikk 3 p iflg. diagrammet.
5. p: Strikk som 1. p.
Strikk 3 p iflg. diagrammet.
9. p: Strikk som 1. p.
Strikk 3 p iflg. diagrammet.
13. p: Strikk som 1. p = 40 (42) 46 (48) m.
14. p (vrangen): Legg opp 2 (2) 2 (3) nye m i begyn-
nelsen av p, strikk glattstrikk og diagram ut pinnen.
15. p: Strikk glattstrikk og diagram ut pinnen.
16. p: Legg opp 3 (4) 4 (4) nye m i begynnelsen av 
p, strikk glattstrikk og diagram ut pinnen.
17. p: Strikk glattstrikk og diagram ut pinnen.
18. p: Legg opp 4 (5) 5 (5) nye m i begynnelsen av 
p, strikk glattstrikk og diagram ut pinnen.
19. p: Strikk glattstrikk og diagram ut pinnen = 49 
(53) 57 (60) m.

Forstykkene møtes
Nå settes de to sidene av forstykket sammen. 
Fortsett fra retten og strikk opp m fra venstre skulder 
over på pinnen i forlengelse av m fra høyre skulder = 
96 (104) 112 (120) m.

Fortsett frem og tilbake i glattstrikk med flettemøn-
ster til forstykket er 11,5 (11,5) 12,5 (12,5) cm 
lengre enn bakstykke målt fra de oppstrikkede m på 
skulderen. AVslutt med en p fra vrangen. Målet på 
bakstykket ta midt bak, fra halskanten og ned til før 
vrangbordkanten. 

Bytt til pinne 4 mm og strikk 3 p vrangbord som på 
bakstykke. På neste p, fell av som m viser.

Ermer
Brett bolen slik at vrangbordkantene møtes nede . 
Mål 20 (21) 22 (24) cm ned på hver side av for- og 
bakstykke og sett en markør i hver side. Strikk opp 
fra retten 72 (76) 80 (86) m mellem markørrne med 
pinne 4 mm.
Strikk 5 p glattstrikk.
Neste p (retten): 2 r, lls, strikk r til du har 4 masker 
igjen på p, 2 r sammen, 2 r.
Fortsett i glattstrikk og ta inn på samme måte på hver 
6. p, til det er 46 (50) 54 (58) m igjen. 
Fortsett videre opp til ermet måler 38 (39) 40 (41) 
cm. Avslutt med en p fra vrangen.
Bytt til p 4 mm og strikk 3 pinner vrangbord, slik:
1. p (retten): 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår m, 1 r.
Gjenta denne p 2 ganger til. Fell av som m viser på 
neste p.

Halskant
Strikk opp m fra retten langs halsåpningen med 4 mm 
rundpinne. Start midt bak på bakstykket og strikk opp 
1 m for hver m som er avfelt i nakken, strikk heret-
ter opp 3 m for hver 4 p langs sidene i halsåpningen, 
og strikk opp 1 m for hver ny m som er lagt opp midt 
foran på halsen. Antall m som er strikket opp skal 
være delelig med 4.
Sett sammen omg og strikk 3 omg vrangbord (2 r, 2 
vr).
Fell av som m viser på neste omg.

Montering
Sy sidesømmene og ermesømmene sammen fra ret-
ten med madrassting. Fest alle løse tråder, og vask 
genseren ifølge anvisningene på Tilia-banderolen. La 
genseren tørke flatt liggende på et håndkle, dra/blokk 
den eventuelt ut til riktige mål mens den tørker.


