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Designeren har latt seg inspirere av den myke Jazzen. En ny jazzsangerinne er dukket opp på 
den danske musikkscenen, Ginne Marker. Hun sender ut de bløteste, jazzede lydbølger, 
akkurat som disse stripene i struktur som bølger over den myke strikkflaten.

GinneDesign: Else Schjellerup

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Overvidde: 92 (99) 106 (114) cm
Ermelengde: 43 (43) 44 (44) cm
Hel lengde: 56 (58) 59 (61) cm

STRIKKEFASTHET
22 m og 30 p i glattstrikk med 1 tråd av hver kvalitet på 
pinne 3,5 mm = 10 x 10 cm.

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
200 (250) 250 (300) g Saga farge 101 
(Natural White)
150 (200) (200) 250) g Alva farge 101 
(Natural White)

Du strikker med 1 tråd av hver kvalitet holdt sam-
men, arbeidet igjennom.

Rundpinne 3 og 3,5 mm, 40, 60 og 80 cm
Strømpepinne 3 og 3,5 mm til ermer.

Maskemarkører eller kontrastfarget tråd.
Restegarn til midlertidig opplegg.
2 maskeholdere til hvilende ermemasker.

 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER.

o-innt (felling med overtrekk)
1 r løst av, 1 r, trekk den løse m over den m du nettopp 
strikket.

omslvr 
Kast på pinnen og løft neste maske løst av som om den 
skulle strikkes vrang.

db-vr 
Strikk vrang i masken med kastet.

db-r
Strikk 1 rett i masken med kastet.

h-økn (øking mot høyre)
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og inn 
mot deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den rett.

v-økn (øking mot venstre) 
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk 
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft 
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.

h-økn-vr (øking mot høyre strikket vrang)
Før venstre pinne, med retning fra baksiden og mot 
deg selv, inn under lenken mellom to masker, 
løft lenken opp på pinnen og strikk den vrang.

SPESIELLE TEKNIKKER

Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet slik at den lange garnende (med 
garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den 
tråden som sitter fast på pinnen, stikk pinnen inn forfra 
i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. 
Gjenta til det ønskede antall masker. 

 
 

Arbeidsgang
Genseren strikkes rundt ovenfra og ned med raglan-
økninger og vendepinner for å forme halsutskjæringen. 

Når bærestykket er strikket, deler du arbeidet til ermer 
og bol, som strikkes ferdig hver for seg. 
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Oppskrift
HØY HALSKRAGE
Legg opp 108 masker på rundpinne 3,5 mm, med 
restegarn.

Strikk 2 omganger rett. Klipp av restegarnet.

Bytt til Saga og Alva og fortsett med 1 tråd av hver 
kvalitet holdt sammen og strikk 1 omgang rett.

Fortsett i strukturstriper, slik:
1. mønsteromg: *1 r, 1 omslvr*, gjenta fra * til * 
omgangen ut.

2. mønsteromg: *1 r, 1 db-vr*, gjenta fra * til * 
omgangen ut.

3. og 4. mønsteromg: Strikk rett omgangen ut.

Gjenta disse 4 omgangene i alt 7 ganger. 

Strikk 1. mønsteromgang ytterligere 1 gang.

Neste omg (mønsterets 2. omg): Strikk 37 m i møn-
ster (= bakstykke), sett inn en markør i neste vrang-
maske, 13 r (= skulder), sett inn en markør i neste 
vrangmaske, 41 m i mønster (= forstykke), sett inn en 
markør i neste vrangmaske, 13 r (= skulder) sett inn en 
omgangsmarkør i den siste vrangmasken.

Den høye halsen er nå ferdig strikket og består av 
8 strukturriller.

BÆRESTYKKE
Nå skal du strikke vendepinner frem og tilbake på 
rundpinnen, samtidig som du øker på begge sidene av 
skuldrene, slik: 
1. vendepinne: Strikk 35 r, snu arbeidet til vrangen.

2. vendepinne: Kast på p, 33 vr, snu arbeidet til 
retten. 

3. vendepinne: Kast på p, 33 r, strikk kastet og neste 
mr sm, 1 r, 1 vr, 3 r, snu til vrangen.

4. vendepinne: Kast på p, 3 vr, 1 r, 35 vr, strikk kastet 
og neste m dr vr sm, 1 vr, 1 r, 3 vr, snu til retten.

5. vendepinne: Kast på p, 3 r, 1 vr, v-økn, 
[1 r, 1 omslvr] 18 ganger, 1 r, h-økn, 1 vr , 3 r, strikk 
kastet og neste m r sm, 6 r, snu til vrangen.

6. vendepinne: Kast på p, 10 vr, 1 r, 2 vr, 
[1 db-r, 1 vr] 18 ganger, 1 vr, 1 r, 3 vr, strikk kastet og 
neste m dr vr sm, 6 vr, snu til retten.

7. vendepinne: kast på p, 10 r, 1 vr, v-økn, 39 r, 
h-økn, 1 vr, 10 r, strikk kastet og neste m r sm, 2 r, 
1 vr, 3 r, snu til vrangen.

8. vendepinne: Kast på p, 3 vr, 1 r, 13 vr, 1 r, 41 vr, 
1 r, 10 vr, strikk kastet og neste m dr vr sm, 2 vr, 1 r, 
3 vr, snu til retten.

9. vendepinne: Kast på p, 3 r, 1 vr, 13 r, 1 vr, v-økn, 
41 r, h-økn, 1 vr, 13 r, 1 vr, v-økn, 3 r, strikk kastet og 
neste m r sm, 3 r, snu til vrangen.

10. vendepinne: Kast på p, 8 vr, 1 r, 13 vr, 1 r, 43 vr, 
1 r, 13 vr, 1 r, 1 h-økn-vr, 3 vr, strikk kastet og neste m 
dr vr sm, 3 vr, snu til retten.

11. vendepinne: Kast på p, 8 r, 1 vr, 13 r, 1 vr, v-økn, 
[1 omslvr, 1 r] 21 ganger, 1 omslvr, h-økn, 1 vr, 13 r, 
1 vr, v-økn, [1 omslvr, 1 r] 4 ganger, strikk kastet og 
neste m r sm, 3 r, snu til vrangen.
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12. vendepinne: Kast på p, 5 vr, [1 db-r, 1 vr] 4 gang-
er, 1 r, 13 vr, 1 r, [1 vr, 1 db-r] 22 ganger, 1 vr, 1 r, 13 
vr, 1 r, h-økn vr, [1 omslvr, 1 vr] 4 ganger, strikk kastet 
og neste m dr vr sm, 3 vr, snu til retten.

13. vendepinne: Kast på p, 5 r, [1 db-vr, 1 r] 4 gang-
er, 1 vr, 13 r, 1 vr, v-økn, 45 r, h-økn, 1 vr, 13 r, 1 vr, 
v-økn, 13 r, strikk kastet og neste m r sm, 3 r, snu til 
vrangen.

14. vendepinne: Kast på p, 18 vr, 1 r, 13 vr, 1 r, 
47 vr, 1 r, 13 vr, 1 r, h-økn-vr, 13 vr, strikk kastet og 
neste m dr vr sm, 3 vr, snu til retten.

15. vendepinne: Kast på p, 18 r, 1 vr, 13 r.

Nå er vendepinnene strikket ferdig, og du fortsetter 
rundt i omganger i strukturriller med 4 omganger glatt-
strikk imellom hver. Fortsett med økinger på hver 
2. omgang på begge sider av de 13 skuldermaskene, 
slik:
Neste omg: 1 vr (den markerte m), v-økn, 47 r, h-økn, 
1 vr (den markerte m), 13 r, 1 vr (den markerte m), 
v-økn, 18 r, strikk kastet og neste m r sm, 9 r, 1 m løst 
av forfra i m, strikk kastet r, løft den løse m over, 18 r, 
h-økn, 1 vr (den markerte m), 13 r.

1. mønsteromg: 1 vr, strikk r, til den markerte m, 1 vr, 
13 r, 1 vr, strikk r til den markerte m, 1 vr, 13 r. 
1. mønsteromg: 1 vr, *v-økn, [1 r, 1 omslvr] 24 gang-
er, 1 r, h-økn, 1 vr, 13 r, 1vr*, gjenta fra * til * 1 gang 
mer.

2. mønsteromg: *1 vr, 2 r, [1 db-vr, 1 r] 24 ganger, 
1 r, 1 vr, 13 r*, gjenta fra * til * 1 gang mer. 

3. mønsteromg: *1 vr, v-økn, strikk r til den markerte 
m, h-økn, 1 vr, 13 r*, gjenta fra * til * en gang mer.

4. mønsteromg: *1 vr, strikk r til den markerte m, 
1 vr, 13 r*, gjenta fra * til * 1 gang mere.

5. omg: *1 vr, v-økn, strikk r til den markerte m, 
h-økn, 1 vr, 13 r*, gjenta fra * til * 1 gang mer.

6. omg: 1 vr, strikk r til den markerte m, 1 vr, 13 r, 
1 vr, strikk r til den markerte m, 1 vr, 13 r.

Gjenta disse 6 omgangene til du har økt ut 8 (9) 10 
(11) ganger på forstykket og 10 (11) 12 (13) ganger 
på bakstykket. 
OBS: Når du starter på en ny omgang, skal omslvr ligge 
rett over omslvr fra forrige mønsteromgang.

Start heretter på raglanøkninger også over maskene på 
ermene, slik: 
Strikk h-økn før den markerte vrangmasken og strikk 
v-økn etter den markerte masken. 
Gjør dette på hver side av alle de 4 markerte maskene 
på hver 2. omgang = 8 masker økt ut. SAMTIDIG fort-
setter rillemønsteret over bakstykke og forstykke, mens 
maskene på ermene strikkes i glattstrikk. 

Fortsett slik til det er økt ut 8 (9) 10 (11) ganger på 
begge sider av de markerte maskene. Det skal nå være 
73 (77) 81 (85) masker på bakstykke og forstykke, 
samt 29 (31) 33 (35) masker på hvert erme.

Strikk heretter 16 omganger (alle størrelser) hvor du 
på hver 2. omgang øker KUN på ermene = 45 (47) 49 
(51) masker på hvert erme.

Fortsett igjen med å øke til raglan på begge sider av alle 
de markerte maskene, på hver 2. omgang. 
Strikk 8 (9) 9 (10) omganger med økinger. Avlutt med 
en omgang uten økinger.
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Det er nå 89 (95) 99 (105) masker på bakstykke og 
forstykket, og 61 (65) 67 (71) masker på hvert erme.

Bærestykket er ferdig strikket og arbeidet deles til bol 
og ermer, slik:
Neste omg: Strikk den markerte masken, maskene 
på bakstykket, og den neste markerte masken, *flytt 
maskene til ermet over på en maskeholder og legg 
opp 11 (13) 17 (19) nye masker med løkkeopplegg*, 
strikk den markerte masken, maskene på forstykket og 
den neste markerte masken, gjenta fra * til *. 
Sett inn en omgangsmarkør.

BOL
Strikk rundt i rillemønster over de 204 (220) 236 
(252) maskene på bolen, de markerte maskene strikkes 
rett. 
Ønsker du en smalere midje, strikker du ifølge
anvisningen nedenfor. Ønskes du ikke innsvinget 
midje, fortsetter du rett ned til arbeidet måler ca. 30 cm 
fra ermehullet. 

Innsvinget midje
Strikk mønster til 1 omgang etter strukturomgangene.
Neste omg: Strikk omgangen rett, og sett samtidig inn 
en sidemarkør etter 102 (110) 118 (126) masker.
Neste omg (omgang med felling): *1 r, 2 r sm, strikk 
rett til 3 m før sidemarkøren, o-innt, 1 r*, gjenta fra * 
til * 1 gang mer.
Strikk 11 omganger mønster.
Gjenta disse 12 omgangene ytterligere 4 ganger.
Strikk 1 omgang rett.
Neste omg (omgang med øking): *1 r, v-økn, strikk 
rett til 1 m før sidemarkøren, h-økn, 1 r*, gjenta fra * 
til * 1 gang mer.
Strikk 11 omganger mønster.
Gjenta disse 12 omgangene ytterligere 4 ganger.
Fortsett videre opp til arbeidet måler 30 cm fra erme-
hullet.

Begge versjoner
Bytt til pinne 3 mm.

Strikk 6 cm rillemønster som på kragen, det vil si med 
kun 2 omganger glattstrikk imellom hver strukturrille. 
Avlutt med 1 omgang rett direkte etter en strukturrille.

I-cord kant
Legg opp 4 masker i forlengelse av maskene på bolen 
ved starten på omgangen og flytt disse 4 maskene over 
på venstre pinne. Strikk 3 r, strikk neste maskene vridd 
rett sm med første maske på bolen. Flytt de 4 maskene 
tilbake på venstre pinne, uten å snu arbeidet, og strikk 
igjen 3 rett, strikk neste maske vridd rett sm med neste 
maske fra bolen. 
Fortsett på denne måten til det er 4 masker igjen. 

Fell av de siste 4 maskene, og sy I-cord kanten sammen 
med oppleggskanten. 

ERMER
Flytt de 61 (65) 67 (71) maskene til erme over på 
pinne 3,5 mm, og strikk opp 11 (13) 17 (19) masker 
i de nye maskene som ble lagt opp under ermet på 
bolen = 72 (78) 84 (90) masker, sett samtidig inn 
en omgangsmarkør imellom de midterste av de nye 
maskene.

Strikk 4 omganger glattstrikk.

Neste omg (omgang med felling): 1 r, o-innt, strikk 
rett til det gjenstår 3 m, 2 r sm, 1 r.
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Strikk 3 omganger.

Gjenta disse 4 omgangene i alt 10 (10) 11 (12) ganger 
= 52 (58) 62 (66) masker.

Bytt til pinne 3 mm.

Fortsett i strukturrille-mønster med 2 omganger glatt-
strikk imellom hver strukturrille, til ermet måler 43 
(43) 44 (44) cm eller ønsket lengde. 

Strikk I-cord kant som nederst på bolen. 

Strikk det andre erme på samme måte.

MONTERING
Fjern forsiktig restegarnet fra halskragen, og sett 
maskene på rundpinne 3 mm. 

Strikk I-cord kant som nederst på bol og ermer. 

Fest alle tråder, og vask genseren ifølge anvisning på 
banderolen og la den tørke liggende flatt på et håndkle.


