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I Begonia har designeren lekt seg med kom-
binasjonen av vårt glimmergarn Paia og den 
mer matte blanding av bomull og ull i Merci. 
Disse to strikket sammen i det fine bølgemøn-
steret som gir en lett, oversized sommergen-
ser med et kjærlig blikk tilbake på 80-tallet. 

2. norske utgave - Mai 2021 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl

Materialer
Farge 1: 150 (150) 200 (200) 200 (250) 250 (250)
250 (300) g Merci av Filcolana i farge 1636 (Papaya)
Farge 2: 75 (75) 100 (100) 125 (125) 125 (150) 150
(150) g Paia by Filcolana i farge 704 (Peach Shimmer) 
4 mm og 4,5 mm rundpinne, 60 og 100 cm
4 mm og 4,5 mm strømpepinne
2 maskemarkører
Maskeholdere

Størrelser
XXS (XS) S (S1) M (M1) L (XL) 2XL (3XL)

Mål
Passer til brystvidde: 81 (86) 91 (96) 101 (112) 122 
(132) 142 (152) cm
Overvidde: 105 (110) 116 (120) 126 (138) 148 (159) 
168 (179) cm
Hel lengde: 52 (52) 59 (59) 65 (65) 65 (65) 65 (65) 
cm
Genseren er designet til å ha en bevegelsesvidde på 
24 - 27 cm, dvs. å være 24 - 27 cm større enn din 
brystvidde

Strikkefasthet
21 m x 28 p i glattstrikk med en tråd av hver kvalitet 
holdt sammen på en 4,5 mm rundpinne etter strik-
king, vask og blokking = 10 x 10 cm.

Spesielle teknikker
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Vendepinner (German Short Rows) -
- fra retten: Strikk r til det sted hvor du skal vende 
arbeidet. Snu arbeidet til vrangen og ta 1. maske 
vrang løst av med garnet foran masken (mot deg 
selv). Før garnet over høyre pinne og ned bak ar-
beidet (eller vekk fra deg selv) og trekk i garnet så 
det blir ”en dobbelmaske” (også kalt vendemasken). 
Strikk de første to m litt stramt. 
- fra vrangen: Strikk vr til det sted hvor du skal vende 
arbeidet igjen. Snu arbeidet til retten, før garnet mel-
lom pinnene til retten og ta 1. maske vrang løst av 
med garnet foran masken (mot deg selv). Før garnet 
over høyre pinne og ned bak arbeidet (eller vekk fra 
deg selv) og trekk i garnet så det blir ”en dobbelma-
ske” (også kalt vendemasken). Strikk de første to m 
litt stramt. 
Strikk „dobbelmasken”: Når den doble masken skal 
strikkes, strikkes den som én maske, dvs. begge ben 
strikkes sammen (rett eller vrang).

Arbeidsflyt
Genseren strikkes ovenfra og ned. Først strikkes for- 
og bakstykket hver for seg til bunnen av ermehullet. 
Deretter settes delene sammen og bolen strikkes 
rundt. Halskanten formes med vendepinner. 

Bakstykke bærestykke
Legg opp 109 (114) 120 (123) 129 (139) 150 (159) 
169 (178) m på p 4,5 mm med en midlertidig op-
pleggskant og strikk med en tråd av farge 1 og en 
tråd av farge 2 holdt sammen. 

Startp (vrangen): Strikk 35 (36) 37 (37) 38 (40) 
44 (47) 50 (54) r, sett inn en markør, strikk 39 (42) 
46 (49) 53 (59) 62 (65) 69 (70) r, sett inn en markør, 
strikk r pinnen ut.

Vendepinne
Strikk nå vendepinne for å forme halsen slik:
1. vendep (retten): Strikk r til markøren, flytt mar-
køren over, 1 r, snu.
2., 4., 6., 8. og 10. vendep (vrangen): 1 vendem, 
strik vr pinnen ut.
3. vendep: Strikk r til 2 m etter vendem, snu.
5. og 7. vendep: Strikk r til 3 m etter vendem, snu.
9. vendep: Strikk r til 5 m etter vendem, snu.
11. vendep: Strikk r pinnen ut.
12. vendep: Strikk vr til markøren, flytt markøren 
over, 1 vr, snu.
13., 15., 17., 19. og 21. vendep: 1 vendem, strikk 
r pinnen ut.
14. vendep: Strikk vr til 2 m etter vendem, snu.
16. og 18. vendep: Strikk vr til 3 m etter vendem, 
snu.
20. vendep: Strikk vr til 5 m etter vendem, snu.
22. vendep: Strikk vr pinnen u.

Fortsett slik:
1. p (retten): Strikk r.
2. p (vrangen): Strikk vr.
Strikk 1. og 2. p ytterligere 0 (0) 1 (1) 2 (2) 2 (2) 2 

(2) ganger.

Neste 5 p: Strikk r.
Neste p: Strikk vr.
Neste 2 p: Strikk r.

Første glimmerkile
Strikk kile løst med en tråd farge 2 slik:
1. vendep (retten): Strikk 23 (24) 26 (27) 28 (30) 
32 (34) 36 (38) r, snu.
2., 4., 6., 8. og 10. vendep (vrangen): 1 vendem, 
strikk vr pinnen ut.
3. og 5. vendep: Strikk r til 3 m etter vendem, snu.
7. vendep: Strikk r til 4 m etter vendem, snu.
9. vendep: Strikk r til 8 m etter vendem, snu.
11. vendep: Strikk r pinnen ut.

12. vendep (vrangen): Strikk 23 (24) 26 (27) 28 
(30) 32 (34) 36 (38) vr, snu.
13., 15., 17., 19. og 21. vendep (vrangen): 1 
vendem, strikk r pinnen ut.
14. og 16. vendep: Strikk vr til 3 m etter vendem, 
snu.
18. vendep: Strikk vr til 4 m etter vendem, snu.
20. vendep: Strikk vr til 8 m etter vendem, snu.
22. vendep: Strikk vr pinnen ut.
Første glattstrikkede seksjon

Spesiell teknikk: Midlertidig opplegg
Hekle en luftmaskekjede med et kontrastfarget 
garn (som senere skal fjernes). Kjeden skal ha 
5-10 luftmasker mer enn det antall m du skal 
legge opp. 
Strikk nå opp, med det garnet du skal bruke i 
arbeidet, masker slik: Strikk opp 1 m i det tredje 
benet i hver luftmaske (altså i den lille «perlen» 
som er «bak» på luftmaskene). Strikk opp så 
mange masker som du skal bruke ifølge oppskrif-
ten.
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Start med en p fra retten og strikk med 1 tråd av 
farge 1 og en tråd av farge 2 holdt sammen slik:
1. – 3. p: Strikk r.
4. p: Strikk vr.
Neste 5 p: Strikk r.
Neste p: Strikk vr.

Strikk nå 6 (8) 10 (10) 12 (12) 12 (12) 12 (12) p 
glattstrikk. Arbeidet måler nå ca. 16 (16) 17 (17) 18 
(18) 18 (18) 18 (18) cm fra oppleggskanten.

Klipp av begge trådene og flytt m over på en maske-
holder.

Forstykke bærestykke
Plukk forsiktig opp den midlertidige oppleggskanten 
og sett de resterende m på en p 4,5 mm. 
Strikk med en tråd farge 1 og en tråd farge 2 holdt 
sammen og start med en pinne fra vrangen. 

Startp (vrangen): Strikk 35 (36) 37 (37) 38 (40) 44 
(47) 50 (54) r, sett inn en markør, sett de neste 39 
(42) 46 (49) 53 (59) 62 (65) 69 (70) m over på en 
maskeholder (halskant bakstykke), legg opp 39 (42) 
46 (49) 53 (59) 62 (65) 69 (70) m med en midlertidig 
oppleggskant (halskant forstykke), strikk r pinnen ut.
Det er 109 (114) 120 (123) 129 (139) 150 (159) 169 
(178) m på pinnen.

Strikk som bakstykke bærestykke, men ikke klipp av 
garnet.

Bol
Flytt m på bakstykke fra maskeholderen over på en 
ekstra strikkepinne. 

Start-omg: Strikk r over forstykket, legg opp 1 (1) 
1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) nye m i forlengelse av forstyk-
kets m, sett en inn markør, legg opp ytterligere 1 (1) 
1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) m, strikk r over m på bak-

stykke, legg opp 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) nye m 
i forlengelse av m på bakstykke, sett inn en markør, 
legg opp ytterligere 1 (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) m 
til ermehull, strikk r til markøren – denne markerer 
starten på omg. 
Det er nå totalt 222 (232) 244 (254) 266 (290) 312 
(334) 354 (376) m på pinnen.

1. omg: Strikk r. 
Strikk 5 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) omg glattstrikk.

Neste omg 1: Strikk vr.
Neste omg 2: Strikk r.
Neste omg 3: Strikk vr.
Neste omg 4 – 6: Strikk r.
Neste omg 7: Strikk vr.

Andre glimmerkile
Strikk kile løst med en tråd farge 2 slik:
1. vendep (retten): Strikk r til 42 (43) 45 (47) 48 
(51) 53 (56) 58 (61) m før side-markøren, snu.
2. vendep (vrangen): 1 vendem, strikk vr til 42 
(43) 45 (47) 48 (51) 53 (56) 58 (61) m før side-mar-
køren, snu.
3. vendep: 1 vendem, strikk r til 8 m etter vendem, 
snu.
4. vendep: 1 vendem, strikk vr til 8 m etter vendem, 
snu.
5. vendep: 1 vendem, strikk r til 4 m etter vendem, 
snu.
6. vendep: 1 vendem, strikk vr til 4 m etter vendem, 
snu.
7. vendep: 1 vendem, strikk r til 3 m etter vendem, 
snu.
8. vendep: 1 vendem, strikk vr til 3 m etter vendem, 
snu.
9. vendep: Strikk som 7. vendep.
10. vendep: Strikk som 8. vendep.
11. vendep: Ikke lag vendem, 1 kast, strikk r til 
side-markøren, flytt markøren over, strikk r til 42 (43) 
45 (47) 48 (51) 53 (56) 58 (61) m før neste side-
markør, snu.
12. vendep: 1 vendem, strikk vr til 42 (43) 45 (47) 
48 (51) 53 (56) 58 (61) m før side-markør, snu.
13. vendep: 1 vendem, strikk r til 8 m etter vendem, 
snu.
14. vendep: 1 vendem, strikk vr til 8 m etter ven-
dem, snu.
15. vendep: 1 vendem, strikk r til 4 m etter vendem, 
snu.
16. vendep: 1 vendem, strikk vr til 4 m etter ven-
dem, snu.
17. vendep: 1 vendem, strikk r til 3 m etter vendem, 
snu.
18. vendep: 1 vendem, strikk vr til 3 m etter ven-
dem, snu.
19. vendep: Strikk som 17. vendep.
20. vendep: Strikk som 18. vendep.
21. vendep: Ikke lag vendem, 1 kast, strikk r pinnen 
ut.

forstykke

bakstykke

høyre

skulder

venstre

skulder

halskant forstykke
– midlertidig opplegg

halskant bakstykke
- m på maskeholder

Bærestykke
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Fortsett slik:
Neste omg: *Strikk r til 1 m før kastet, strikk neste 
m r sammen med kastet, strikk r til side-markøren, 
gjenta fra * enda en gang.

Andre glattstrikkede seksjon
Strikk med 1 tråd av farge 1 og en tråd av farge 2 
slik:
1. omg: Strikk r.
2. omg: Strikk vr.
3. – 5. omg: Strikk r.
6. omg: Strikk vr.
7. omg: Strikk r.
8. omg: Strikk vr.

Strikk 13 (13) 15 (15) 17 (17) 17 (17) 17 (17) omg 
glattstrikk.

Neste omg 1: Strikk vr.
Neste omg 2: Strikk r.
Neste omg 3: Strikk vr.
Neste omg 4 – 6: Strikk r.
Neste omg 7: Strikk vr.

Tredje glimmerkile
Strikk kile løst med en tråd farge 2 slik:
1. vendep (retten): Strikk 24 (25) 27 (28) 29 (31) 
33 (35) 37 (39) r, snu.
2. vendep (vrangen): 1 vendem, strikk vr til side-
markøren, flytt markøren over, strikk 24 (25) 27 (28) 
29 (31) 33 (35) 37 (39) vr, snu.
3. vendep: 1 vendem, strikk r til 3 m etter vendem, 
snu.
4. vendep: 1 vendem, strikk vr til 3 m etter vendem, 
snu.
5. vendep: Strikk som 3. vendep.
6. vendep: Strikk som 3. vendep.
7. vendep: 1 vendem, strikk r til 4 m etter vendem, 
snu.
8. vendep: 1 vendem, strikk vr til 4 m etter vendem, 
snu.
9. vendep: 1 vendem, strikk r til 8 m etter vendem, 
snu.
10. vendep: 1 vendem, strikk vr til 8 m etter ven-
dem, snu.
11. vendep: Ikke lag vendem, 1 kast, strikk r til 
side-markøren, flytt markøren over, strikk r til neste 
side-markør, flytt markøren over, strikk 24 (25) 27 
(28) 29 (31) 33 (35) 37 (39) r, snu.
12. – 20. vendep: Strikk som 2. – 10. vendep.
21. vendep: Ikke lag vendem, 1 kast, strikk r til 
markøren, flytt markøren over, strikk r til 1 m før 
kast, strikk neste m r sammen med kastet, strikk r 
omg ut.

Neste omg: Strikk r til 1 m før kastet, strikk neste m 
r sammen med kastet, strikk r omg ut.

Tredje glattstrikkede seksjon
Strikk med 1 tråd av farge 1 og en tråd av farge 2 og 
strikk som den Andre glattstrikkede seksjonen.

Fjerde glimmerkile
Strikk kile løst med en tråd farge 2 og strikk som 
Tredje glimmerkile.

Nederste kant
Strikk med 1 tråd av farge 1 og en tråd av farge 2 
holdt sammen slik:
1. omg: Strikk r.
2. omg: Strikk vr.
3. – 5. omg: Strikk r.
6. omg: Strikk vr.
7. omg: Strikk r.
8. omg: Strikk vr.

Strikk 13 (13) 15 (15) 17 (17) 17 (17) 17 (17) omg 
glattstrikk.

Bytt til rundp 4 mm og strikk 4 omg rettstrikk. Start 
med en omg vr.

Neste omg: Strikk vr omg rundt samtidig som det 
felles 3 m jevnt fordelt over hhv. for- og bakstykke. 
Der er nå 216 (226) 238 (248) 260 (284) 306 (328) 
348 (370) m på pinnen.

Strikk ytterligere 6 omg rettstrikk. Start med en omg 
r. Fell av alle m vr.

Ermehullskanter 
Start midt i de m som ble lagt opp i bunnen av er-
mehullet og strikk opp m fra retten med rundp 4 mm 
med 1 tråd av farge 1 og en tråd av farge 2 holdt 
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sammen. Strikk opp 32 (32) 34 (36) 38 (40) 40 (42) 
46 (48) m langs ermehullskanten til ”skuldersøm-
men”, strikk opp 32 (32) 34 (36) 38 (40) 40 (42) 46 
(48) m langs ermehullskanten til bunnen av ermehul-
let. Sett sammen til en omg og sett inn en markør 
ved starten av omg. Det skal strikkes opp ca. 2 m for 
hver 3 p bortsett fra de oppleggede m i bunnen av 
ermehullet, hvor det strikkes 1 m opp i hver m.
Det er totalt 64 (64) 68 (72) 76 (80) 80 (84) 92 (96) 
m på pinnen.

Merk: Det angis et spesifikt antall m ovenfor, men det 
er ikke så viktig om der er akkurat dette antallet eller 
litt færre eller flere.

1. omg: Strikk vr.
2. omg: Strikk r.

Strikk 1. og 2. omg enda en gang. Fell alle m vr av.

Strikk den andre ermehullskanten på samme måte.

Halskant
Strikk med 1 tråd av farge 1 og en tråd av farge 2 
holdt sammen. Sett m på bakstykke fra maskeholde-
ren tilbake på en rundp 4 mm. Plukk forsiktig opp den 
midlertidige oppleggskanten og sett de resterende m 
fra forstykke inn på samme pinne. Sett sammen til en 
omg og strikk rundt.

Det er totalt 78 (84) 92 (98) 106 (118) 124 (130) 
138 (140) m på pinnen.

Start ved høyre «skuldersøm» og strikk slik:
1. omg: Strikk vr.
2. omg: Strikk r.

Strikk 1. og 2. omg enda en gang. Fell av alle m vr.

Montering
Fest alle løse tråder og vask og blokk den ferdige 
genseren.

105 (110) 116 (120) 126(138) 148 (159) 168 (179) cm

18 (20) 22 (23) 25(28) 29(31) 32 (33) cm

16 (17) 17 (17) 18(19) 21(22) 24 (25) cm

30 (30) 32 (34) 36
(38) 38 (40) 43 (45) cm

36 (36) 42 (42) 47
(47) 47(47) 47 (47) cm


