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Storkespringvandet er en vakker fontene som 
er sentralt plassert i København. Den glatte 
bronseoverflaten reflekteres i vannet, alt etter 
lysets vakre innfall. Store deler av bronsen er 
irret, og fontenen ser derfor grønn ut på grå-
værsdager. På samme måte som fontenen ser 
grønn ut, vil genseren, når lyset faller på den, 
reflektere det vakre glitterergarnets farger, og 
bli en nydelig kontrast til den myke mohairen.
Denne myke genseren kan fort ende opp på 
en sentral plass i din garderoben, fordi den er 
en fin, basic modell med glitter på.
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Materialer
200 (200) 225 (250) 250 g Tilia fra Filcolana i frg. 
281 (Rime Frost)
100 (100) 100 (125) 125 g Paia fra Filcolana i frg. 
709 (Rose Shimmer)
100 (100) 100 (125) 125 g Paia fra Filcolana i frg. 
705 (Copper Shimmer)
 
Rundpinne 4 mm og 5,5 mm, 40 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: 76-82 (83-90) 91-98 (99-106) 
107-114 cm
Overvidde: 112 (121) 128 (138) 146 cm 
Ermelengde: 43 cm (alle str.) (eller så lang/kort du vil 
ha de, prøv underveis)
Hel lengde: 52 (53) 56 (59) 61 cm
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Strikkefasthet
16 m x 22 p i glattstrikk på p 5,5 mm med 2 tråder 
Tilia og 2 tråder Paia holdt sammen = 10 x 10 cm.

Spesielle forkortelser
Vendepinner/German Short Rows (GSR): Strikk frem 
til stedet der du skal snu. Snu arbeidet rundt og, ta 
1 m vr løst av med tråden foran masken (mot deg 
selv). Løft tråden over høyre pinne og ned bak arbei-
det (eller bort fra deg selv) og trekk tråden ned for 
å lage ”en dobbel maske” (masken har nå to ben). 
Strikk tilbake over maskene frem til der du skal snu. 
Når du skal strikke vendemasken, den doble masken, 
strikkes den som én maske (rett fra retten eller vrang 
fra vrangen), alt etter hva som vises.
 
Arbeidflyt
Genseren strikkes rundt nedefra og opp til ermehul-
let, her deles arbeidet til for- og bakstykke, som 
strikkes ferdig hver for seg, frem og tilbake. Erme-
maskene strikkes opp langs ermehullet, og ermerne 
strikkes rundt. 
 
Bol
Legg opp 180 (194) 206 (222) 234 m på rundp 4 
mm. Sett sammen til en omg, og sett en maskemar-
kør for å markere starten på omg. Strikk 12 omg 
vrangbord med vridd r (1 vridd r, 1 vr).
Bytt til rundp 5,5 mm og strikk rundt i glattstrikk til 
arbeidet måler 34 (35) 37 (39) 40 cm. Strikk til det 
gjenstår 3 m på siste omg.
Fell av til ermehull slik: Fell av 6 m, strikk 84 (91) 97 
(105) 111 r, fell av 6 m, strikk 84 (91) 97 (105) 111 
r.
Nå strikkes for- og bakstykke hver for seg.

Forstykke
Start fra retten og strikk 18 (20) 22 (24) 26 p glat-
tstrikk frem og tilbake.
Strikk første og siste m på alle p fra vrangen rett (for 
å få en pen kant).

Del arbeidet til høyre og venstre skulder ved å felle 
av de midterste 12 (13) 15 (17) 19 m av, slik: Strikk 
36 (39) 41 (44) 46 m, fell av 12 (13) 15 (17) 19 m, 
strikk 36 (39) 41 (44) 46 m.

Høyre skulder
Strikk frem og tilbake over høyre skulder og fell av m 
ved halskanten i begynnelsen av hver pinne fra ret-
ten, slik: Fell av 3 m 1 gang, fell av 2 m 2 ganger, fell 
av 1 m av 3 ganger = 26 (29) 31 (34) 36 m. Avslutt 
med en pinne fra vrangen.

Forming av høyre skulder:
1.p (retten): Strikk r til det gjenstår 6 m, snu.
2.p (og alle p fra retten): Strikk vr.
3.p: Strikk r til det gjenstår 12 m, snu.
5.p: Strikk r til det gjenstår 18 m, snu.
7.p: Strikk r til det gjenstår 24 m, snu.
9.p: Strikk r ut pinnen.

Sett maskene på en maskeholder eller restegarn. De 
skal senere sys sammen med m på bakstykket. 

Venstre skulder
Start fra vrangen på venstre skulder og strikk frem 
og tilbake. Fell av m ved halskanten i begynnelsen av 
hver pinne fra vrangen slik: Fell av 3 m 1 gang, fell av 
2 m 2 ganger, fell av 1 m 3 ganger = 26 (29) 31 (34) 
36 m. Avslutt med en pinne fra retten.

Forming av venstre skulder:
1.p (vrangen): vr til det gjenstår 6 m, snu.
2.p (og alle p fra retten): r 
3.p: Strikk vr til det gjenstår 12 m, snu.
5.p: Strikk vr til det gjenstår 18 m, snu.
7.p: Strikk vr til det gjenstår 24 m, snu.
9.p: Strikk vr ut pinnen.
Sett maskene på en maskeholder eller restegarn. De 
skal senere sys sammen med m på bakstykket. 

Bakstykke
Start fra retten og strikk 34 p glattstrikk, frem og 
tilbake. Derefter strikkes skuldrene så de tilsvarer 
forstykkene, slik:
1.p (retten): r til det gjenstår 6 m, snu.
2.p: vr til det gjenstår 6 m, snu.
3.p: r til det gjenstår 12 m, snu.
4.p: vr til det gjenstår 12 m, snu.
5.p: r til det gjenstår, snu.
6.p: vr til det gjenstår 18 m, snu.
7.p: Strikk r ut pinnen.
8.p: Strikk vr ut pinnen.
9.p: Strikk 26 (29) 31 (34) 36 m, fell av32 (33) 35 
(37) 39 m. Klipp av garnet.

Halskant
Strikk opp 82 (84) 88 (92) 94 m langs halskanten 
med rundp 4 mm. Sett sammen omg, og sett inn en 
markør for å markere starten på omg. Strikk vrang-
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bord med vridd r (1 vridd r, 1 vr) til halskanten måler 
7,5 cm. Fell løst av. 
Ermer
Strikk opp 49 (53) 57 (61) 65 m langs ermehullet 
med p 5,5 m. Start midt i bunnen av ermehullet og 
strikk opp ca. 2 m pr. 3 p. 
Sett sammen til en omg og strikk rundt i glattstrikk til 
ermet måler 38 cm. 
Bytt til p 4 mm. 
Ta inn på neste omg, slik: Strikk 4 (4) 3 (6) 0 r, *2 r 
sammen, 7 (5) 4 (3) 3 r*, gjenta fra * til * ut omg = 
44 (46) 48 (50) 52 m.
Strikk vrangbord med vridd r (1 vridd r, 1 vr) til 
vrangborden måler 5 cm. Fell løst av. 

Strikk det andre erme på samme måte. 

Montering
Brett halskanten inn, og sy den fast fra vrangen.
Fest alle løse tråder.
Vask genseren forsiktig ifølge anvisningen på Tilia-
banderolen, og la den tørke flatt på et håndkle.


