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Bessebluse er et kjært minne fra designerens 
barndom. Mormor ”Besse” strikket gensere 
med dette viftemønsteret i hopetall til barne-
barna, som alle har hatt denne genseren i alle 
regnbuens farger opp igjennom barndommen. 
Minnet om mormor og drømmen om den sorg-
løshet og livsglede, som ligger i barndommen, 
pluss en mer moderne tvist av fine detaljer er 
blitt til denne søte genseren.
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Materialer
250 (250) 300 (300) 350 (350) 400 g Arwetta Classic 
fra Filcolana frg. 363 (Caramel)
125 (125) 150 (150) 175 (175) 200 g Tilia fra Filco-
lana frg. 363 (Caramel)
3 mm og 3,5 mm rundpinne, 40 og 80 cm (du kan 
utelate den korte rundpinnen hvis du i stedet strikker 
med lang rundpinne og magic loop teknikken)
Restegarn til opplegg
Hjelpepinne

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Passer til brystvidde: 70-79 (80-89) 90-99 (100-109) 
110-119 (120-129) 130-139 cm
Overvidde: 91 (106) 121 (129) 137 (152) 162 cm
Hel lengde: 54 (55) 56 (61) 66 (68) 69 cm
Ermelengde: 33 (33) 37 (37) 33 (33) 33 cm

Strikkefasthet
21 m og 36 p i mønster på p 3,5 mm med en tråd av 
hver kvalitet = 10 x 10 cm.
Passer ikke strikkefastheten, må du prøve med større 
eller mindre pinne.
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Arbeidsflyt
Genseren strikkes nedenfra og opp. Først strikkes 
bolen rundt opp til ermehullene, hvor arbeidet deles i 
for- og bakstykke, som strikkes hver for seg, frem og 
tilbake. Så settes for- og bakstykke sammen igjen og 
det strikkes rundt med fellinger på skuldrene. Hals-
kanten strikkes på. Deretter strikkes ermene nedenfra 
og opp.

Spesielle forkortelser
SDF (sentrert dobbel felling) –
- fra retten: Ta 2 m løst av som om de skulle strik-
kes r sammen, 1 r, trekk de 2 løse m samlet over den 
strikkede m.
- fra vrangen: Sett 1 m på en hjelpep foran arbei-
det, flytt neste m over på høyre p, sett m fra hjelpep 
tilbake på venstre p, flytt m fra høyre p tilbake på 
venstre p, strikk 3 vr sammen.

Diagrammer
Vær oppmerksom på at diagrammene kun viser hver 
annen pinne, dvs. de ulike pinnene (oddetallspinner). 
Når diagrammet strikkes rundt, strikkes alle maskene 
på de like pinnene rett (partallspinner). Når diagram-
met strikkes frem og tilbake strikkes alle masker på 
like pinner vrang.

Bol
Legg opp 97 (113) 129 (137) 145 (161) 171 m med 
restegarnet på rundpinne 3 mm. Strikk 2 p r. Klipp 
av tråden. Start med 1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd 
Tilia og strikk 1 p vr. Ikke snu arbeidet, men sett 
sammen omg og fortsett rundt. Strikk 2 omg vr. 
Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste 
tverrlenken som er strikket med Arwetta Classic og 
Tilia, 3 p ned i arbeidet (= 1. p med Arwetta Classic/
Tilia), og strikk den r*, gjenta fra * til *, til det er 2 m 
igjen, 1 vr, plukk opp den siste tverrlenken, og strikk 
den rett sammen med siste m = 192 (224) 256 (272) 
288 (320) 340 m. Strikk 1 vr, sett inn en markør ved 
starten av omgangen og fortsett rundt i ribb (1 r, 
1 vr), til ribben måler 7 cm. Klipp forsiktig av opp-
slagstråden.

Bytt til rundp 3,5 mm og strikk nå etter diagram A.
Strikk diagrammets 12 p i alt 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 gan-
ger. Avslutt med 12. p.

Nå deles arbeidet til for- og bakstykke, og hver del 
strikkes for seg, frem og tilbake.

Forstykke
Forsett å strikke etter diagram A, men kun over de 
første 196 (112) 128 (136) 144 (160) 170 m på 
pinnen. Legg opp 1 ny m i enden av 1. p før du snur 
arbeidet = 97 (113) 129 (137) 145 (161) 171 m. 
Første og siste m på p er nå kantmasker og strikkes r 
på både retten og vrangen.
Fortsett etter diagrammet, til diagrammet er strikket 
ytterligere 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 ganger.

Det er nå i høyden totalt 11 (11) 12 (12) 13 (13) 13 
gjentagelser av vifte-mønsteret. Avslutt på 11. p i 
diagrammet. Klipp av tråden.

Bakstykke
Start med garnet fra retten ved de hvilende m på 
bakstykke. Strikk etter diagram A og legg opp 1 m i 
enden av 1. p. Første og siste m på p er nå kantma-
sker og strikkes r på både retten og vrangen.
Fortsett etter diagrammet, til det er strikket ytterli-
gere 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 gjentagelser. Avslutt på 11. p 
i diagrammet, slik som på forstykket.

Skuldre
Nå settes bakstykke og forstykke sammen på rund-
pinnen og arbeidet strikkes videre rundt. Fortsett med 
å strikke etter diagram A mens det felles inn sentrert 
på begge skuldrene.
Merk: Hvert kast i mønsteret skal motsvares av en 
sammenstrikking. Lag derfor kun en sammenstrikking 

Diagram B

Diagram A str XS, S, M, XL og 2XL
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der hvor det også er plass til det tilsvarende kastet og 
omvendt. 

Strikk i forlengelse av m på bakstykke og videre over 
forstykkets m. Sett 1 m fra høyre p over på venstre 
p.
1. omg: 2 r sm, (sett en markør i denne m), strikk 
95 (111) 127 (135) 143 (159) 169 m i mønster et-
ter diagrammet, 2 r sm, (sett en markør i denne m), 
strikk 95 (111) 127 (134) 142 (158) 168 m i mønster 
etter diagrammet.

Kun str. (L) XL (2XL) 3XL
2. omg: SDF, strikk i mønster til 1 m før den marker-
te m, SDF, strikk i mønster til 1 m før den markerte 
m.
Gjenta 2. omg til diagrammet et gjentatt enda – (-) – 
(1) 1 (2) 2 ganger.
Siste omg strikkes slik: SDF, strikk i mønster til 1 
m før den markerte m, SDF, strikk i mønster til den 
markerte m.

Alle str.
Klipp av tråden og flytt 43 (51) 59 (51) 55 (50) 54 
m fra forstykket over på høyre p uten å strikke dem. 
Sett de midterste 9 (9) 9 (11) 11 (13) 15 m over på 
en maskeholder eller et stykke restegarn. Start med 
garnet etter de hvilende m og strikk frem og tilbake, 
mens det strikkes etter diagram A og samtidig tas inn 
på skuldrene slik:
Pinne fra retten: Strikk i mønster til 1 m før den 
markerte m, SDF, strikk i mønster til 1 m før den 
markerte m, SDF, strikk i mønster p ut.
Pinne fra vrangen: Strikk vr til 1 m før den marker-
te m, SDF, strikk vr til 1 m før den markerte m, SDF, 
strikk vr p ut.
Samtidig felles det av m mot halsen i starten av hver 
p. Fell av 3 m 2 ganger i hver side, deretter 2 m av 5 
ganger i hver side og heretter 1 m av 4 ganger i hver 
side. I alt er det felt av 20 m i hver side.

Kun str. (L) XL, 3XL
Strikk ytterligere 2 p hvor det felles av 1 m i starten 
av hver p. I alt er det felt av 21 m i hver side. 
Husk samtidig å fortsette diagram A og å strikke skul-
derfellinger.

Alle str.
Fortsett videre opp i mønster etter diagram A og med 
skulderfellinger, til det i alt er felt av 27 (30) 38 (41) 
45 (53) 56 ganger. 

Halskant
Bytt til rundp 3 mm og strikk r over m på pinnen, 
strikk opp i forlengelse av m på pinnen 22 (25) 26 
(24) 25 (25) 25 m i de felte m langs halsens venstre 
side, strikk r over de 9 (9) 9 (11) 11 (13) 15 hvilende 
m midt foran, strikk opp 22 (25) 26 (24) 25 (25) 25 
m i de felte m langs halsens høyre side. Sett sammen 
til en omg og sett inn en markør ved starten av omg.
Strikk 7 cm ribb (1 r, 1 vr). Fell løst av.

Ermer
Legg opp 26 (26) 26 (26) 31 (31) 31 m med reste-
garn på rundpinne 3 mm og strikk 2 p r. Klipp av trå-
den. Start med 1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Tilia 
og strikk 1 p vr. Ikke snu arbeidet, men sett sammen 
omg og fortsett rundt. Strikk 2 omg vr. 
Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste 
tverrlenken strikket med Arwetta Classic og Tilia 3 p 
nede i arbeidet (= 1. p med Arwetta Classic/Tilia), og 
strikk den r*, gjenta fra * til *, til det er 2 m igjen, 1 
vr, plukk opp den siste tverrlenken, og strikk den rett 
sammen med siste masken = 50 (50) 50 (50) 60 (60) 
60 m. Strikk 1 vr, sett inn en markør ved starten på 
omgangen og fortsett rundt i ribb (1 r, 1 vr), til ribben 
måler 7 cm. Klipp forsiktig av oppslagstråden.

Bytt til rundp 3,5 mm og strikk alle p av diagram B = 
80 (80) 80 (80) 96 (96) 96 m.

Strikk nå etter diagram A, og diagrammets 12 p i alt 
7 (7) 8 (8) 7 (7) 7 ganger. 
Hvis du ønsker et lengre eller kortere ermer, justeres 
dette med en mønsterrapport mer eller mindre.

Strikk nå frem og tilbake. Start med en p fra retten 
og strikk diagram A 1 gang, mens det felles av 3 m 
i starten av hver p, totalt 6 ganger i hver side. På 
neste p fra retten felles de siste 44 (44) 44 (44) 56 
(56) 56 m av.

Strikk et tilsvarende erme.

Montering
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Montering
Brett halskanten ned og sy den fast på vrangen. Vær 
oppmerksom på ikke å stramme halsåpningen når 
kanten sys fast.
Sy på ermene i ermehullene. 
Fest alle løse tråder og vask arbeidet ifølge bandero-
len på Tilia. La genseren tørke liggende på et hånd-
kle.


