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Jongleuse er en kvinnelig sjonglør. Det fine hullmønsteret på denne toppen ligner ballene det 
blir sjonglert med i luften, og som til sist eksploderer på bærestykket. Toppen er kort og tett-
sittende. Det øverste av bærestykket er strikket med vendepinner for å gjøre genseren høyere 
bak, noe som sikrer en god passform.  

JongleuseDesign: Else Schjellerup
Norsk oversettelse: Merete Norheim

STØRRELSER 
XS (S) M (L) XL

MÅL 
Passer til brystmål: 74 (82) 90 (98) 106 cm
Overvidde: 68 (76) 84 (92) 100 cm
Lengde: 51 (51) 53 (53) 55 cm 
Ermelengde: 9 (9) 12 (12) 14 cm 
OBS: Ribbhullmønsteret er veldig elastisk. Overvidden 
er målt uten å strekke ribben.

STRIKKEFASTHET 
40 m x 40 p på pinne 2,5 mm i ribbhullmønster 
(ikke strukket) = 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. 
Går dette utover bredden, men ikke høyden, kan det 
hjelpe å bytte pinnemateriale, f.eks. fra metall til tre 
eller omvendt. 
Merk: Mål strikkefastheten din fortløpende igjennom 
arbeidet.

MATERIALER 
Garn fra Filcolana 
200 (250) 250 (300) 300 g Merci frg. 602 (Fern). 

Rundpinne 2,5 mm, 40, 60 og 80 cm
Strømpepinne 2,5 mm til ermer. 
(Strømpepinne og kort rundpinne kan utelates hvis du 
strikker Magic loop på lang rundpinne.)

4 grønne, 8 røde og 1 sort maskemarkør (fargene er 
underordnet, så lenge du vet forskjell på dem)

2 maskeholdere (eller restegarn) til hvilende m.
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Teknikk 
SPESIELLE FORKORTELSER 

dr
Vridd

h-utt (høyrevendt øking) 
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 eller vrang som 
det passer inn i ribben. 

v-utt (venstrevendt øking) 
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 eller 
vridd vrang som det passer inn i ribben. 

5i1 (5 m i samme m)
Strikk [1 r, kast på p, 1 r, kast på p, 1 r] i samme maske 
= 5 masker. På etterfølgende omgang strikkes kastene 
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 høyre pinne inn 
forfra i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. 
Gjenta til du har ønsket antall masker.

 

Arbeidsgang 
Genseren strikkes ovenfra og ned, med vendepinner 
i halskanten og senere på bærestykket for å gjøre 
genseren høyere bak og sikre en bedre passform. 

Du kan utelate vedendepinnene øverst hvis du ønsker 
en rundere halsutskjæring.

Mønsteret strikkes i ribb, økingene på bærestykket 
danner dekorative hull som fortsetter i et lite ribb-
hullmønster nedover bolen. 

Etter bærestykket strikkes bol og ermer ferdig hver for 
seg. 

Til slutt strikker du opp masker langs halsåpningen og 
strikker på en fin I-cord kant.
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Oppskrift 
BÆRESTYKKE
Legg opp 180 (192) 204 (216) 228 masker på 
rundpinne 2,5 mm, 60 cm. 
Sett sammen omgangen, og sett inn en sort omgangs-
markør, pass på at maskene ikke vrir seg rundt pinnen 
når du setter sammen omgangen. 

Strikk 1 omgang ribb (1 r, 1 vr). 

Form halsutskjæringen ved hjelp av vendepinner som 
strikkes frem og tilbake, slik:  
1. vendep: Strikk 43 (47) 49 (53) 57 m ribb, snu. 
2. vendep (vrangen): Kast på p pinnen, strikk 43 
(47) 49 (53) 57 m ribb, flytt markøren til høyre pinne, 
strikk 44 (46) 48 (52) 56 m ribb, snu. 
3. vendep: Kast på p pinnen, strikk ribb til kastet fra 
forrige p, strikk kastet vr sm med neste m, strikk 3 m 
ribb, snu. 
4. vendep: Kast på p pinnen, strikk ribb til kastet fra 
forrige p, strikk kastet r sm med neste m, 3 m ribb, snu. 

Gjenta 3. og 4. p ytterligere 2 ganger, til det er foretatt 
i alt 4 vendinger i hver side.

Siste vendep (retten): Kast på p pinnen, strikk ribb 
til kastet, strikk kastet vr sm med neste m, IKKE SNU, 
men fortsett videre rundt til 1 m før kastet i motsatt 
side, strikk denne m vr sm med kastet, strikk ribb 
omgangen ut.

Vendepinnene er nå ferdig strikket og du fortsetter 
rundt i omganger. 

Strikk 8 omganger ribb. 

11. omg: Strikk 6 m ribb, *5i1, 11 m ribb*, gjenta fra 
* til *, i alt 14 (15) 16 (17) 18 ganger, strikk 5i1, 
5 m ribb. 
Det er nå 240 (256) 272 (288) 304 masker på pinnen.

Strikk 10 omganger ribb, på den første av disse 
omgangene strikkes kastene fra forrige omgang vrang.
 
22. omg: *5i1, 15 m ribb*, gjenta fra * til *, 
omgangen ut. 
Det er nå 300 (320) 340 (360) 380 masker på pinnen.

Strikk 9 omganger ribb. 

På neste omgang flyttes omgangsmarkøren slik: 
Neste omg: Fjern markøren, strikk 1 r, 1 vr, sett inn 
markøren igjen, strikk ribb omgangen ut.

33. omg: Strikk 10 m ribb, *5i1, 19 m ribb*, gjenta 
fra * til *, i alt 14 (15) 16 (17) 18 ganger, 5i1, 
9 m ribb. 
Det er nå 360 (384) 408 (432) 456 masker på pinnen. 

Strikk 12 omganger ribb. 
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Strikk nå vendepinner frem og tilbake for å gjøre 
genseren høyrer bak, slik:
1. vendep: Strikk 59 (65) 71 (77) 83 m ribb, snu. 
2. vendep (vrangen): Kast på p pinnen, strikk 59 (65) 
71 (77) 83 m ribb, flytt omgangsmarkøren til høyre 
pinne, strikk 60 (66) 72 (78) 84 m ribb, snu. 
3. vendep: Kast på p pinnen, strikk ribb til kastet fra 
forrige p, strikk kastet og neste m vr sm, strikk 11 m 
ribb, snu. 
4. vendep: Kast på p pinnen, strikk ribb til kastet fra 
forrige p, strikk kastet og neste m r sm, 11 m ribb, snu. 

Gjenta 3. og 4. p til det er foretatt i alt 6 vendinger i 
hver side.

Siste vendep (retten): Kast på p pinnen, strikk ribb 
til kastet fra forrige p, strikk kastet vr sm med neste m, 
IKKE SNU, men fortsett rundt til 1 m før kastet 
i motsatt side, strikk denne m vr sm med kastet, strikk 
ribb omgangen ut.

Vendepinnene er nå ferdig strikket og du fortsette 
rundt i omganger, samtidig inndeles omgangen til 
raglanmasker og hullmønster på neste omgang, slik:

Strikk 47 (53) 53 (63) 61 m ribb, sett inn en grønn 
markør, 7 (7) 11 (5) 9 m ribb (høyre halvdel av bak-
stykke), sett inn en rød markør strikk 1 r, 1 vr, 1 r, sett 
inn en rød markør (raglan), strikk 6 (2) 4 (6) 8 m ribb, 
sett inn en grønn markør, strikk 54 (64) 64 (64) 64 m 
ribb, sett inn en grønn markør, strikk 5 (3) 5 (7) 9 m 
ribb (høyre erme), sett inn en rød markør, strikk 1 r, 
1 vr, 1 r, sett inn en rød markør (raglan), strikk 8 (6)
10 (4) 8 m ribb, sett inn en grønn markør, strikk 
94 (104) 104 (124) 124 m ribb, sett inn en grønn 
markør, strikk 7 (7) 11 (5) 9 m ribb (forstykke), sett 
inn en rød markør, strikk 1 r, 1 vr, 1 r, sett inn en rød 
markør (raglan), strikk 6 (2) 4 (6) 8 m ribb, sett inn 
en grønn markør, 54 (64) 64 (64) 64 m ribb, sett inn 
en grønn markør, strikk 5 (3) 5 (7) 9 m ribb (venstre 
erme), sett inn en rød markør, 1 r, 1 vr, 1 r, sett inn den 
sorte omgangsmarkøren (raglan).

Starten på omgangen er nå flyttet så den er plassert 
etter den bakerste venstre raglan. 

Nå settes den siste grønne markøren inn, slik:
Flytt de første 8 (6) 10 (4) 8 maskene fra venstre pinne 
over på høyre pinne, uten at strikke dem. Sett inn den 
grønne markøren på venstre pinne og flytt så maskene 
tilbake fra høyre til venstre pinne.

Raglanmaskene er plassert mellom de røde markørene, 
hullmønsteret er plassert mellom de grønne 
markørene. 

Nå skal du strikk hullmønster over de midterste 94 
(104) 104 (124) 124 maskene på for- og bakstykke 
(mellom de grønne markørene) og over de midterste 
54 (64) 64 (64) 64 maskene på ermet (mellom de 
grønne markørene) samtidig øker du ut til raglan på 
hver 2. omgang, på hver side av de 3 raglanmaskene. 

De nye maskene strikkes rett eller vrang så de passer 
inn i ribben.

1. omg: **Strikk ribb til den grønne markøren, flytt 
markøren, 2 vr sm, kast på p, *8 m ribb, 2 vr sm, kast 
på p*, gjenta fra * til *, til 2 m før den neste grønne 
markøren, 1 vr, 1 r, flytt markøren til høyre p, strikk 
ribb til den røde markøren, v-utt, flytt markøren, strikk 
de 3 raglanmaskene, flytt markøren, h-utt, strikk ribb 
til den grønne markøren, 2 vr sm, kast på p, *8 m ribb, 
2 vr sm, kast på p*, gjenta fra * til *, til 2 m før den 
grønne markøren, 1 vr, 1 r, flytt markøren, strikk ribb 
til den røde markøren, v-utt, flytt markøren, strikk de 
3 raglanmaskene, flytt markøren, h-utt**, gjenta fra ** 
til ** enda 1 gang.
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2. omg: Strikk ribb som m viser og strikk alle 
kastene r.

3. omg: Strikk ribb som m viser og øk ut før og etter de 
3 raglanmaskene, som på 1. omg.

4. omg: Strikk ribb som m viser omg rundt.

5. omg: **Strikk ribb til den grønne markøren, flytt 
markøren, 1 vr, 1 r, 2 vr sm, kast på p, *8 m ribb, 
2 vr sm, kast på p*, gjenta fra * til *, til den grønne 
markøren, flytt markøren, strikk ribb til den røde 
markøren, v-utt, flytt markøren, strikk de 3 rag-
lanm, flytt markøren, h-utt, strikk ribb til den grønne 
markøren, flytt markøren, 1 vr, 1 r, 2 vr sm, kast på 
p, *8 m ribb, 2 vr sm, kast på p*, gjenta fra * til *, til 
den grønne markøren, flytt markøren, strikk ribb til 
den røde markøren, v-utt, flytt markøren, strikk de 3 
raglanm, flytt markøren, h-utt**, gjenta fra ** til **, 
enda en gang. 

6. omg: Strikk ribb som m viser og strikk alle 
kastene r.

7. omg: Strikk ribb som m viser og øk ut før og etter 
de 3 raglanmaskene, som på 1. omg.

8. omg: Strikk ribb som m viser omg rundt.

Fortsett på denne måten med hullmønster som 
gjentas på hver 8. omgang og raglanøkinger på hver 
2. omgang, til det er økt ut 4 (4) 6 (8) 10 ganger, 
avslutt med en omgang hvor du øker ut til raglan.
Det er nå 392 (416) 456 (496) 536 masker i alt.

Nå deles arbeidet til bol og ermer, slik:
Neste omg: Strikk ribb og hullmønster over m på 
bakstykket til den første røde markøren, fjern 
markøren, *strikk 1. raglanmaske, sett de neste 
2 raglanmaskene, alle ermemaskene pluss de neste 
2 raglanm over på en maskeholder, fjern de røde 
markørene underveis, legg opp 17 (25) 29 (33) 37 nye 
m med løkkeopplegg, marker den midterste av disse 
maskene (sidemaske)*, strikk ribb over m på forstykket 
til den røde markøren, gjenta fra * til *, en gang, strikk 
ribb omgangen ut.

Det er nå 272 (304) 336 (368) 400 masker på
omgangen og 77 (81) 89 (97) 105 masker på hver 
maskeholder. 

BOL
Fortsett videre ned over maskene på bolen. 
Strikk de nye maskene i ermehullene så de passer inn 
i ribben, samtidig utvides hullmønsteret med 1 hull-
rekke i hver side ved å flytte hver grønn markør 
10 masker ut mot ermehullet, strikk de resterende 
maskene i hver side i ribb. 

Strikk til bolen måler 26 (26) 28 (28) 30 cm, avslutt 
med 4. eller 8. mønsteromgang.

Splitt 
Del for- og bakstykke til splitt, og strikk delene ferdig 
hver for seg, slik:
Neste p: Strikk 1 r i den midterste sidemasken, strikk 
de neste 2 m r, strikk ribb og hullmønster til 1 m før 
den neste sidemasken, strikk denne m r, strikk 1 r i den 

midterste m, snu og la de resterende maskene hvile.

Splitt bakstykke
Det er nå 137 (153) 169 (185) 201 masker på 
bakstykke. 
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Neste p (vrangen): Ta 2 m vr løst av med garnet foran 
arbeidet (mot deg selv), 1 vr, strikk ribb og strikk alle 
kastene vr til det gjenstår 3 m, 3 vr.

Neste p: Ta 2 m vr løst av med garnet bak arbeidet 
(vekk fra deg selv), 1 r, strikk ribb til det gjenstår 3 m, 
3 r.

Neste p: Ta 2 m vr løst av med garnet foran arbeidet, 
1 vr, strikk ribb til det gjenstår 3 m, 3 vr.

Fortsett på denne måten med å strikke kantene som 
beskrevet, og fell SAMTIDIG inn på hver 6. pinne 
innenfor de 5 ytterste maskene i hver side, ved å strikke 
2 vr sm uansett om det er rettmasker eller vrangmasker, 
slik:
Pinne med felling (retten): Ta 2 m vr løst av med 
garnet bak arbeidet, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr sm, strikk ribb/
hullmønster, til det gjenstår 7 m, 2 vr sm, 1 r, 1 vr, 3 r.

Fortsett slik til det er felt inn 4 ganger i hver side.
Strikk 6 pinner ribb uten hullmønster.

I-cord kant
Fell av alle m fra retten med en I-cordkant, slik:
Legg opp 3 m på høyre pinne, med løkkeopplegg, og 
sett disse 3 m over på venstre pinne uten å strikke dem. 

1. p: Strikk 2 r, strikk den 3. m vridd r sm med den 
1. m fra bakstykke. Sett de 3 m fra høyre pinne tilbake 
på venstre pinne uten å strikke dem. 

2. p: Strikk 2 r, strikk den 3. m vridd r sm med neste m, 
sett de 3 m fra høyre pinne over på venstre pinne uten å 
strikke dem. 

3. p: Strikk 2 r, strikk den 3. m vridd r sm med de neste 
2 m, flytt de 3 m fra høyre pinne tilbake på venstre 
pinne uten å strikke dem. 

Gjenta disse 3 pinnene til det er 4 masker igjen på 
pinnen.

Fell av de 4 m som ved vanlig felling og klipp av garnet.

Splitt forstykke
Start med garnet på retten av maskene på forstykket, 
og strikk opp 1 maske i den tidligere sidemasken i hver 
side = 137 (153) 169 (185) 201 masker.

Strikk som splitten på bakstykke, men fell inn i hver 

side på hver 4. p i alt 6 ganger, avslutt med hull-
mønsteret etter den 5. fellingen. 
Etter den 6. og siste felling, strikkes en pinne fra 
vrangen.

Fell av med I-cordkant som på bakstykke. 

Forstykket er ca. 1-2 cm kortere enn bakstykke.

ERMER 
Start fra retten midt i ermehullet, med rundpinne 
2,5 mm, 40 cm (eller en lang rundpinne hvis du 
strikker magic loop), og strikk opp 8 (12) 14 (16) 18 
m langs bunnen av ermehullet, frem til de hvilende 
ermemaskene, strikk disse m og strikk opp 9 (13) 15 
(17) 19 m frem til midten av ermehullet, sett inn en 
omgangsmarkør = 94 (106) 118 (130) 142 masker
 i alt. 

Fortsett rundt i hullmønster som hittil over de 
midterste 54 (64) 64 (64) 64 maskene, (på størrelse 
M, L og XL utvides hullmønsteret med 10 masker 
i hver side) resten av maskene under ermet strikkes 
ribb som maskene viser. 

Fortsett til ermet måler ca. 7 (7) 9 (9) 11 cm fra erme-
hullet, avslutt med 6 omganger ribb uten hullmønster.

Ermekant
Avslutt med en I-cordkant som nederst på bakstykke. 
Klipp av garnet og sy sammen kanten.

Strikk det andre erme på tilsvarende måte. 

HALSKANT
Strikk opp fra retten, med 40 cm rundpinne 2,5 mm, 
1 maske i hver maske i halsutskjæringen. 
Strikk I-cord kant som på ermet og husk å strikke 
2 masker sammen på hver 3. pinne. 

Klipp av garnet og sy sammen kanten.

MONTERING 
Fest alle tråder.
Vask toppen ifølge anvisning på banderolen og la den 
tørke liggende flatt på et håndkle.


