
Højbro Plads - en lekker stripete genser

Design: Ditte Lerche

www.filcolana.dk Filcolana

Højbro Plads er inspirert av designerens barn-
domsminner om herlige besøk hos besteforel-
drene, som var bosatt i indre København. Her 
leste de flittig i ”Find Holger”-bøkene, og det 
er her inspirasjonen er hentet. Genseren med 
rundt bærestykke faller flott over skuldrene.
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Materialer
Farge A: 75 (75) 100 (100) 100 g Tilia fra Filcolana i 
frg. 213 (Fuchsia)
og 50 (50) 100 (100) 100 g Saga fra Filcolana i frg. 
213 (Fuchsia)
Farge B: 75 (75) 100 (100) 100 g Tilia fra Filcolana i 
frg. 102 (Black)
og 50 (50) 100 (100) 100 g Saga fra Filcolana i frg. 
102 (Black)
Farge C: 75 (75) 100 (100) 100 g Tilia fra Filcolana i 
frg. 101 (Natural White)
 og 50 (50) 100 (100) 100 g Saga fra Filcolana i frg. 
101 (Natural White)

Rundpinne 4 mm og 5,5 mm, 60 og 80 cm
Strømpepinne 4 mm og 5,5 mm (hvis du ikke strikker 
med magic loop)
Markører eller kontrastfarget tråd
 
Størrelser
XS (S) M (L) XL
 
Mål
Passer til brystvidde: 82 (90) 98 (106) 114 cm
Overvidde: 85 (93) 100 (110) 118 cm 
Ermelengde: 32,5 (32,5) 36 (36) 39,5 cm 
Hel lengde: 58 (58) 61 (65) 68 cm
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Strikkefasthet
18 m og 26 p i glattstrikk på p 5,5 mm = 10 x 10 cm.
 
Spesielle forkortelser
V-utt: Stikk venstre p under tråden mellom m forfra, 
og strikk den vridd rett. 
H-utt: Stikk venstre p under tråden mellom m bakfra, 
og strikk den rett.

Tips
For å unngå ”hakk” i i overgangen mellom stripene, 
strikk fargeskiftet slik: Strikk 1 omg med den nye 
fargen, før du strikker første m på 2. omg i den nye 
fargen, løftes den underliggende første m i ”gammel” 
farge opp på pinnen og strikkes rett sammen med 
den første m i den nye fargen.

Arbeidsgang
Genseren strikkes rundt ovenfra og ned. Genseren 
består av striper i 3 farger med 8 omg per stripe, som 
kontinuerlig gjentas gjennom hele arbeidet.

Bol   
Legg opp 84 (92) 100 (108) 116 m på rundp 4 mm 
med farge A (A) B (C) A. Sett sammen til en omg, og 
sett inn en maskemarkør ved starten på omgangen. 
Strikk vrangbord (1 r, 1 vr) rundt til arbeidet måler 3 
cm.
Skift til rundp 5,5 mm og fortsett i glattstrikk og stri-
per (á 8 omg). Første stripe strikkes videre i farge A 
(A) B (C) A.
Samtidig ta ut på hver 10. omg. Slik:
10. omg: *1 v-utt, 4 r*, gjenta fra * til * ut omg = 
105 (115) 125 (135) 145 m.

20. omg: *1 v-utt, 5 r*, gjenta fra * til * ut omg = 
126 (138) 150 (162) 174 m.

30. omg: *1 v-utt, 6 r*, gjenta fra * til * ut omg 
=147 (161) 175 (189) 203 m.

40. omg: *1 v-utt, 7 r*, gjenta fra * til * ut omg = 
168 (184) 200 (216) 232 m.

50. omg: *1 v-utt, 8 r*, gjenta fra * til * ut omg = 
189 (207) 225 (243) 261 m. 

Videre strikkes det raglanuttakninger slik:
Neste omg (uttakningsomg): h-utt, sett inn en mar-
kør, 1 r, v-utt, 38 (40) 42 (44) 46 r, h-utt, sett inn en 
markør, 1 r, v-utt, 55 (62) 69 (76) 83 r, h-utt, sett inn 
en markør, 1 r, v-utt, 38 (40) 42 (44) 46 r, h-utt, sett 
inn en markør, 1 r, v-utt, 54 (61) 68 (75) 82 r.
Neste omg: Strikk r ut omg.
Strikk disse 2 omg i alt 7 ganger, flytt markørene fra 
venstre til høyre p underveis.
Du har nå 7 hele striper på arbeidet ditt.

KUN str L og XL
Strikk ytterligere 1 stripe (8 omg) og strikk en uttak-
ningsomg på 4. omg, som beskrevet ovenfor.

Alle str.
Det er nå 52 (54) 56 (60) 62 m på hvert erme, 69 
(76) 83 (92) 99 m på forstykket, 68 (75) 82 (91) 98 
m på bakstykket, samt de 4 raglanmasker på p. Totalt 
= 245 (263) 281 (307) 325 m

Nå deles arbeidet, og ermemaskene settes til side. 
Raglanmaskene telles med i ermene.
Sett de første 54 (56) 58 (62) 64 m på en maskehol-
der, eller restegarn (venstre ermes masker, pluss de 
to raglanmaskene). 
Start med den neste fargen i stripesekvensen og 
strikk r over forstykkets 69 (76) 83 (92) 99 m, sett 
de neste 54 (56) 58 (62) 64 m (høyre ermes masker, 
pluss de to raglanmaskene) på en maskeholder eller 
restegarn, legg opp 6 m, strikk r over bakstykkets 68 
(75) 82 (91) 98 m, legg opp 6 m. 
Sett inn en markør ved starten på omgangen.

Fortsett rundt i glattstrikk og strikk i alt 9 (9) 10 (10) 
11 striper fra ermehullet. 
På siste omg strikkes de siste 2 m r sammen.

Skift til rundp 4 mm og fortsett i farge B. Strikk 
vrangbord (1 r, 1 vr) til vrangborden måler 3 cm. Fell 
løst av som maskene viser.

Ermer
Start med rundp 5,5 mm og den neste fargen i stri-
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pesekvensen og strikk opp m i bunnen av ermehullet, 
slik: begynn midt i ermehullet og strikk opp 3 m frem 
til m på ermet, strikk disse r og strikk opp ytterligere 
3 m på den andre siden av ermehullet = 60 (62) 64 
(68) 70 m.
Sett inn en markør ved starten på omgangen.

Fortsett i glattstrikk og strikk i alt 10 (10) 11 (11) 12 
striper fra ermehullet. 
Strikk 4 omg r på neste stripe.
5. omg: Strikk 0 (2) 4 (8) 0 r, *2 r sammen, 8 r*, 
gjenta fra * til * ut omg = 54 (56) 58 (62) 63 m.
6. omg: Strikk r.
7. omg: Strikk 4 (6) 8 (2) 3 r *2 r sammen, 3 r, (2 r 
sammen, 3 r) 2 r sammen, 3 r, (2 r sammen, 4 r) 2 r 
sammen, 4 r*, gjenta fra * til * ut omg = 44 (46) 48 
(52) 53 m.
Fell løst av i r.

Strikk et tilsvarende erme.

Montering
Fest alle løse tråder. Skyll opp genseren ifølge an-
visningen på Tilia-banderolen og la den ligge flatt og 
tørke på et håndkle.


