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Klinten er grensen mellom hav og land. Der, på de sandkledte bankene, er utsynet over havet 
storslaget. Øyeblikket fortoner seg i havets uendelighet, og den bløte sanden avslører havets 
hemmeligheter, skyllet opp igjennom årtusener. Genserens relieff er det bildet havet tegner 
i den våte sanden, helt på grensen til havet. Både rått og upolerte, og så vakkert og sart, alt på 
en gang. Genseren kan brukes alene eller sammen med Sangstrup Klint skjørtet.

Stevns KlintDesign: Carrie Rasmussen

STØRRELSER
XS (S) M (L) XL
MÅL
Passer til brystmål: 80-86 (87-94) 95-102 (103-110) 
111-120 cm
Overvidde: 98 (106) 114 (122) 132 cm
Vidde nederst: 78 (84) 90 (96) 105 cm
Lengde erme: 49 (50) 51 (52) 52 cm
Hel lengde: 55 (57) 61 (63) 65 cm
STRIKKEFASTHET
20 m og 27 p i glattstrikk på pinne 4 mm = 10 x 10 cm
24 m og 30 p i strukturstrikk ifølge diagram 1 på 
pinne 3,5 mm = 10 x 10 cm. 
Begge mål er etter vask og blokking.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker 
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre 
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
550 (600) 650 (700) 750 g Peruvian i frg. 977 
(Marzipan)
Rundpinne 3,5 og 4 mm, 80-120 cm
Strømpepinne 3,5 og 4 mm
8 Maskemarkører

Tynn, gjennomsiktig strikk
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

h-økn
Høyrevendt økning. Løft tråden mellom maskene opp 
bakfra med venstre pinne, og strikk den rett.
v-økn
Venstrevendt økning. Løft tråden mellom maskene opp 
forfra med venstre pinne, og strikk den vridd rett.
h-innt
Høyrevendt felling. Strikk 2 rett sammen.
v-innt
Venstrevendt felling. Ta 2 m løst av, en om gangen som 
om de skulle strikkes rett, sett disse tilbake på høyre 
pinne, og strikk 2 vridd rett sammen.
3-innt
Felling med 3 m. Løft 2 m løst av, som om de skulle 
strikkes rett sammen, strikk 1 r, trekk de 2 løse m over. 
På den første omg med raglanfelling plasseres fellingen 
slik at det felles 1 m fra bolen og 2 m fra ermet. 
På de påfølgende raglanfellingene starter fellingen 
2 m før markøren, slik: Løft 2 m av som om de skulle 
strikkes rett sammen, løft av markøren, strikk 1 r, trekk 
de 2 løse m over. Sett inn markøren igjen. 
Raglanmasken er dermed den midterste masken i 
fellingen, og det felles hver gang 1 m fra bolen og 1 m 
fra ermet.
5-innt
Felling med 5 m. Løft 3 m løst av, som om de som 
skulle strikkes r sammen, strikk 2 r sammen, trekk de 3 
løse m over.

SPESIELLE TEKNIKKER

Vendemasker
Ta 1. m vr løst av med garnet foran m (mot deg selv). 
Før garnet over høyre pinne og ned bak arbeidet (vekk 
fra deg selv), og trekk i garnet så det blir «en dobbelt-
maske». Stram garnet litt til når du strikker de neste m. 
Når du strikker over vendemasken, stikkes p igjennom 
begge beina på den doble m som én maske, henholdsvis 
i r eller vr som arbeidet viser.
Denne teknikken heter German Short Rows.

Arbeidsgang
Modellen strikkes nedenfra og opp. 

Bol og ermer strikkes hver for seg og settes sammen 
til bærestykket, som strikkes rundt i glattstrikk med 
raglanfellinger. 

Nakken formes med vendepinner.

DIAGRAM
Se side 6   
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Oppskrift
BOL
Legg opp 182 (196) 210 (224) 245 m på rundp 
3,5 mm. 
Sett sammen omg, og sett inn en markør ved starten på 
omg. 

Strikk 3 omg rundt slik: 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r. 

Strikk nå ifølge diagram 1, slik: 
Gjenta de første 4 omg i diagrammets i alt 10 (10) 10 
(11) 11 ganger = 40 (40) 40 (44) 44 omg totalt.
Strikk heretter 5.-21. omg = 208 (224) 240 (256) 
280 m på p. 

Flytt markøren 4 m frem, så den er plassert like over 
spissen på den første mønsterbuen. 
Sett inn enda en markør, 104 (112) 120 (128) 140 m 
etter den første markøren. 

Bytt til rundp 4 mm.

Strikk videre rundt i glattstrikk, samtidig som du 
strikker fellinger ved hver markør svarende til under 
ermehullene, slik:

Strikk 13 (14) 16 (16) 13 omg glattstrikk. 

Neste omg: Strikk 1 r, h-innt, strikk til 2 m før neste 
markør, v-innt, 1 r, h-innt, strikk til 2 m før neste 
markør, v-innt. 

Strikk disse 14 (15) 17 (17) 14 omg i alt 3 (3) 3 (3) 4 
ganger. 

Det er nå 196 (212) 228 (244) 264 m på p. 

Fortsett videre opp i glattstrikk til arbeidet måler 36 
(37) 39 (40) 42 cm målt fra oppleggskanten, eller til 
ønsket lengde. 

Tips: Underkanten på genseren bør hvile på hofte-
beinet ditt, så bruk dette som pekepinn når du vurderer 
lengden på bolen. 

Neste omg: Fell av 2 (3) 4 (5) 6 m, strikk til 3 (4) 5 (6) 
7 m før neste markør, fell av 5 (7) 9 (11) 13 m, strikk 
til 3 (4) 5 (6) 7 m før neste markør, fell av 3 (4) 5 
(6) 7 m. 

Det er nå 93 (99) 105 (111) 119 m igjen på hhv. for- 
og bakstykke. 

Klipp av tråden og la arbeidet hvile mens du strikker 
ermene.

ERMER
Legg opp 35 (42) 42 (49) 49 m på 3,5 mm strømpep. 
Sett sammen, omg og sett inn en markør ved starten på 
omg. 

Strikk 3 omg slik: 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r. 

Strikk nå ifølge diagram 2, slik: 
Strikk de første 4 omg i diagrammet i alt 4 (4) 4 (5) 5 
ganger = 16 (16) 16 (20) 20 totalt omg. Strikk 5.-8. 
omg. Strikk heretter 9.-12. omg i alt 4 ganger, og 
13.-30. omg 1 gang. Det er nå strikket totalt 54 (54) 
54 (58) 58 omg, og det er 50 (60) 60 (70) 70 m igjen 
på p. 

Bytt til rundp 4 mm.

Strikk rundt i glattstrikk, samtidig som du strikker 
økninger ved markøren, slik: 
Strikk 3 (4) 3 (4) 4 omg glattstrikk. 
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Neste omg: Strikk 1 r, v-økn, strikk frem til markøren, 
h-økn. Strikk disse 4 (5) 4 (5) 5 omg i alt 18 (16) 19 
(15) 16 ganger = 86 (92) 98 (100) 102 m på p.

Fortsett videre opp i glattstrikk til arbeidet måler 49 
(50) 51 (52) 52 cm målt fra oppleggskanten, eller til 
ønsket ermelengde. 

Neste omg: Fell av de første 2 (3) 4 (5) 6 m og de siste 
3 (4) 5 (6) 7 m til ermehull. 

Det er nå 81 (85) 89 (89) 89 m igjen på p. 

Klipp av tråden, og la arbeidet hvile mens du strikker 
det andre erme på tilsvarende måte. 

BÆRESTYKKE 
Sett sammen delene på rundp 4 mm, ved å sette m til 
ermene sammen med bolen over de avfelte m. 
Sett inn en markør i hvert mellomrom mellom bol og 

ermer. 
Det er nå 348 (368) 388 (400) 416 m på p. 

Omg starter i overgangen mellom bakstykke og venstre 
erme. 

Nå strikkes det rundt i glattstrikk, samtidig som det 
felles til raglan ved hver markør, slik: 
Strikk 1 omg rett, stopp 1 m før omgangsmarkøren. 

Neste omg: *Strikk 3-innt, strikk til 2 m før neste 
markør, strikk 3-innt*, strikk til 1 m før neste markør, 
gjenta fra * til *. 

Det er nå felt inn i alt 8 m, og ved hver raglanfelling er 
det felt 1 m fra bolen og 2 m fra ermet = 77 (81) 85 
(85) 85 m igjen på hvert erme og 91 (97) 103 (109) 
117 m igjen på hhv. for- og bakstykke, samt 4 raglanm.

Gjenta raglanfellingene på hver 2. omg, slik: 
1. omg: Strikk glattstrikk, stopp 2 m før omgangs-
markøren.

2. omg: *Strikk 3-innt, strikk til 2 m før neste 
markør*, gjenta fra * til * ytterligere 3 ganger, strikk r 
omg ut.

Gjenta disse 2 omg i alt 24 (26) 28 (30) 30 ganger, 
SAMTIDIG som du strikker vendepinner over m 
i nakken på den nest siste av disse omg, slik: 
1. vendep (retten): Strikk til 7 m før omgangsmarkør, 
snu. 

2. vendep: 1 vendem, strikk vr til 6 m før markøren 
mellom bakstykke og det høyre erme, snu.

Kun i str L og XL
3. vendep (retten): 1 vendem, strikk til 6 m før 
vendem fra forrige p, snu. 
4. vendep: 1 vendem, strikk vr til 6 m før vendem fra 
forrige p, snu.

Alle str
Etter siste vendepinne, strikkes 1 vendemaske, strikk r 
omg ut.

Neste omg: Strikkes med raglanfellinger som 
beskrevet ovenfor. 

Det er nå strikket i alt 25 (27) 29 (31) 31 raglan-
fellinger ved hver markør. 
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Juster plasseringene av markørene slik at raglanm 
inngår i m på ermene. Det er nå 31 (31) 31 (27) 27 m 
på hvert erme inkl. raglanm, samt 43 (45) 47 (49) 57 
m på hhv. for- og bakstykke. 

Bytt til rundp 3,5 mm, og gå over til strømpep når det 
blir nødvendig. 

Kun i størrelse XS 
Strikk 2 r, 5-innt, 2 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 2 r, 5-innt, 
2 r (det er felt inn 16 m på første erme), strikk 4 r, 
5-innt, 3 r, 5-innt, 3 r, 3-innt, 3 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 
4 r (det er felt inn 18 m på forstykket), strikk som 
beskrevet på første erme, strikk 2 r, 5-innt, 2 r, 5-innt, 
2 r, 3-innt, 1 r, v-innt, 2 r, 3-innt, 2 r, 5-innt, 2 r, 
5-innt, 2 r (det er felt 21 m på bakstykket).
Det er nå 15 m på hvert erme, 25 m på forstykket og 
22 m på bakstykket = 77 m totalt.

Kun i størrelse S
Strikk 2 r, 5-innt, 2 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 2 r, 5-innt, 
2 r (det er felt 16 m på første erme), strikk 2 r, 5-innt, 
2 r, 5-innt, 2 r, 3-innt, 2 r, v-innt, 3 r, 3-innt, 2 r, 
5-innt, 2 r, 5-innt, 2 r (det er felt inn 21 m på forstyk-
ket), strikk som beskrevet på første erme, strikk 2 r, 
5-innt, 2 r, 5-innt, 2 r, 3-innt, 2 r, 3-innt, 2 r, 3-innt, 
2 r, 5-innt, 2 r, 5-innt, 2 r (det er felt inn 22 m på 
bakstykket).
Det er nå 15 m på hvert erme, 24 m på forstykket og 
23 m på bakstykket = 77 m totalt.

Kun i størrelse M
Strikk 2 r, 5-innt, 2 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 2 r, 5-innt, 
2 r (det er felt inn 16 m på første erme), strikk 3 r, 
5-innt, 3 r, 5-innt, 3 r, 3-innt, 3 r, 3-innt, 3 r, 5-innt, 
3 r, 5-innt, 3 r (det er felt inn 20 m på forstykket), 
strikk som beskrevet på første erme, strikk m på 
bakstykket m som på forstykket.
Det er nå 15 m på hvert erme, 27 m på forstykket og 
27 m på bakstykket = 84 m totalt.

Kun i størrelse L
Strikk 2 r, 5-innt, 2 r, 3-innt, 3 r, 3-innt, 2 r, 5-innt, 
2 r (det er felt inn 12 m på første erme), strikk 3 r, 
5-innt, 3 r, 5-innt, 2 r, 3-innt, 2 r, 3-innt, 2 r, 3-innt, 
2 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 3 r (det er felt inn 22 m på 
forstykket), strikk som beskrevet på første erme, strikk 
m på bakstykket som på forstykket.
Det er nå 15 m på hvert erme, 27 m på forstykket og 
27 m på bakstykket = 84 m totalt.

Kun i størrelse XL
Strikk 2 r, 5-innt, 1 r, 3-innt, 1 r, 3-innt, 1 r, 3-innt, 
1 r, 5-innt, 2 r (det er felt inn 14 m på første erme), 
strikk 4 r, 5-innt, 4 r, 5-innt, 4 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 
4 r, 5-innt, 4 r, 5-innt, 4 r (det er felt inn 24 m på 
forstykket), strikk som beskrevet på første erme, strikk 
3 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 3 r, v-innt, 4 r, 
5-innt, 3 r, 5-innt, 3 r, 5-innt, 3 r (det er felt inn 25 m 
på bakstykket).
Det er nå 13 m på hvert erme, 33 m på forstykket og 
32 m på bakstykket = 91 m totalt.

Alle størrelser
HALSKANT
Halskanten strikkes som en direkte fortsettelse av 
bærestykket, slik:
Fjern alle markørene unntagen den som markerer 
starten på omg.

Strikk 1 omg vr, 1 omg r. 

Strikk ifølge diagram 3, slik: 
Gjenta de 4 første omg i diagrammet i alt 4 ganger (det 
er strikket totalt 16 omg), strikk heretter 5.-10. omg.

Fell av i vrang på neste omg. 

Tips! Blir fellingen din for stram, kan du bytte til en 
større p når du skal felle av. 

MONTERING
Fest alle løse tråder, sy hullene under ermene sammen 
med maskesting.

Sy inn en tynn strikk i halskanten, så den legger seg 
pent inn til halsen. 
Sy evt. også inn en strikk inn i overgangen mellom 
bærestykket og halskanten for å forhindre at halskanten 
gir seg med tiden. 

Genseren vaskes etter anvisning på banderolen og leg-
ges flatt til tørk. Blokk den eventuelt ut til riktige mål.
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Diagram 3

Rett på rettsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden

Kast

2 m løst av som 2 r sm, 1 r, trekk de løse m over

1 vr løst med garnet bak arbeidet, 2 r sm, trekk den løse m over

Strikk de 3 nye m r

Dette symbolet strikkes over 4 p. 
1.-3. p: strikk m vr. 
4. p: stikk høyre p inn i midten av m 3 p under, trekk løkken med opp, lag et kast, trekk nå en ny løkke 
opp fra samme m. Trekk alle 3 løkkene til samme lengde, og la neste m gli av venstre p

3

Før venstre p inn i lenken mellom m forfra og strikk 1 vridd r i lenken

Før venstre p inn i lenken mellom m bakfra og strikk 1 r i lenken

2 rett sammen

2 r løst av 1 om gangen, før m tilbake på v pinne og strikk dem vridd r sammen

Før venstre p inn i lenken mellom m bakfra og strikk 1 vr i lenken

Før venstre p inn i lenken mellom m forfra og strikk 1 vridd vr i lenken


