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Christianshavn er en klassisk genser med 
mønster i et nytt nordisk design. Den har fått 
navnet sitt etter bydelen Christianshavn, som 
ble oppkalt etter kongen i 1692. Bydelen ble 
anlagt utenfor kysten av Amager hvor skipene 
kunne ligge i havn. Genseren er en lekker, 
nytolkning av de genserne sjømennene og 
arbeiderne brukte på den tiden. 
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Materialer
Bunnfarge: 
150 (150) 200 (200) 250 (250) g Saga fra Filcolana i 
farge 950 (Very light Grey melange)
og 125 (125) 150 (150) 175 (175) g Tilia fra Filcolana 
i farge 336 (Latte)
Mønsterfarge 1: 
50 (50) 50 (50) 50 (100) g Saga fra Filcolana i farge 
951 (Light Grey melange)
og 25 (50) 50 (50) 50 (50) g Tilia fra Filcolana i farge 
331 (Steel)
Mønsterfarge 2: 
50 g (alle str.) Paia fra Filcolana i farge 706 (Choco-
late Shimmer)
- strikket med med dobbel tråd

Rundpinne 3,5 mm, 40 cm til halsen
Rundpinne 3,5 mm og 4 mm, 80 eller 100 cm
Strømpepinne 3,5 mm og 4 mm (eller rundpinne 100 
cm, hvis du strikkes med magic loop) 
Maskemarkører eller kontrastfarget tråd 

Størrelser
XS (S) M (L) XL (XXL)

Mål
Passer til brystvidde: 74–80 (80–86) 88-94 (94-104) 
104–114 (114 -124) cm
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Overvidde: 92 (97) 106 (117) 125 (134) cm
Ermelengde: 44 (46) 46 (46) 47 (47) cm
Lengde til ermehull: 36 (37) 40 (40) 41 (41) cm
Hel lengde: 56 (58) 62 (62) 64 (64) cm

Strikkefasthet
23 m x 27 p i glattstrikk på p 4 mm = 10 x 10 cm

Spesielle forkortelser
h-økn (høyrevendt økning): Løft tråden mellom 2 m 
opp forfra og strikk den vridd rett.
v-økn (venstrevendt økning): Løft tråden mellom 2 m 
opp bakfra og strikk den vridd rett.
o-int: 1 r løst av, 1 r, trekk den løse m over den net-
topp strikkede maske.

Spesielle teknikker
Vrangbord i to farger: Strikk *1 r i bunnfarge, 1 vr i 
mønsterfarge 1*, gjenta fra * til *.

Arbeidsflyt
Genseren strikkes nedenfra og opp. Først strikkes bo-
len og ermene rundt opp til ermehullet. Så settes alle 
delene sammen, og bærestykket strikkes rundt med 
felling til raglan. Til slutt felles det av i halsen, for så 
å plukke opp masker til en dobbel halskant.

Les dette før du starter
Ønsker du å forlenge bolen eller ermene på genseren 
din, kan du enten øke med det ønskede antall cm i 
det glattstrikkede partiet strikket i bunnfargen etter 
vrangborden, eller strikke et ekstra mønsterparti (8 
omg) etter diagram, før du feller av til ermehullet.

Bol
Legg opp 212 (224) 244 (268) 288 (308) m på rundp 
3,5 mm med bunnfargen. Sett sammen til en omg og 
sett en maskemarkør ved starten av omg. Strikk 1 
omg r. 
Strikk så 18 (20) 20 (20) 22 (22) omg vrangbord i to 
farger slik: *1 r i bunnfargen, 1 vr i mønsterfarge 1*, 
gjenta fra * til * ut omg.
Bytt til rundp 4 mm strikk 5 omg glattstrikk i bunnfar-

gen.
Strikk deretter mønster etter diagrammet til arbeidet 
måler 36 (37) 40 (40) 41 (41) cm. Avslutt med 1. p 
av diagrammet.
Fell av til ermehull på 2. omg av mønsteret, slik: Fell 
av 6 (7) 8 (8) 9 (9) m, strikk 94 (98) 106 (118) 126 
(136) m med mønster, fell av 12 (14) 16 (16) 18 (18) 
m, strikk 94 (98) 106 (118) 126 (136) m med møn-
ster, fell av de siste 6 (7) 8 (8) 9 (9) m.
Lad arbeidet hvile.

Ermer
Legg opp 60 (66) 72 (72) 76 (78) m på p 3,5 mm 
med bunnfargen. Sett sammen til en omg og sett en 
maskamarkør ved starten av omg. Strikk 1 omg r. 
Strikk så 18 (20) 20 (20) 22 omg vrangbord i to 
farger slik: *1 r i bunnfargen, 1 vr i mønsterfarge 1*, 
gjenta fra * til * ut omg.
Skift til p 4 mm og strikk 5 omg glattstrikk i bunnfar-
gen.
Strikk derefter mønster etter diagrammet og øk sam-
tidig på neste omg slik: 1 r, h-økn, strikk til siste m 
på omg, v-økn, 1 r. 
Øk slik på hver 16. omg i alt 4 (5) 6 (6) 6 (6) ganger. 
Der er nå 68 (76) 84 (84) 88 (90) m på pinnen.  
Fortsett videre opp med mønster til ermet måler 44 
(46) 46 (46) 47 (47) cm. Avslutt med 1. p aa dia-
grammet. 
Fell av til ermehull på 2. omg av mønsteret slik: Fell 
av 6 (7) 8 (8) 9 (9) m , strikk til det er 6 (7) 8 (8) 9 
(9) m igjen på omg, fell av disse. 
Strikk et tilsvarende erme.
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Bærestykke
Sett sammen ermene og bolen ved at sette ermene 
inn på rundp over de felte m i hver side av bolen. Det 
er nå 300 (320) 348 (372) 392 (416) m på pinnen.
Sett inn en maskemarkør i overgangene der ermene 
settes sammen med bolen – i alt 4 steder. Omg star-
ter og slutter ved markøren mellom venstre erme og 
bakstykke.
1. omg: Strikk mønster ut omg.
2. omg: *2 r sammen, strikk mønster til 2 m før 
neste markør, 1 o-indt*, gjenta fra * til * ytterligere 3 
ganger.
Strikk 1. og 2. omg totalt 24 (26) 28 (30) 32 (34) 
ganger.
Der er nå 108 (112) 124 (132) 136 (144) m på pin-
nen.

Fell av til halsen på følgende måte: 
Marker de midterste 22 (24) 26 (30) 32 (32) m midt 
på forstykket. 
Klipp av garnet. Ta maskene fra venstre skulder og 
forstykket løst av frem til de markerte m. Sett til gar-
net og fell av de markerte m. Strikk rett med raglan-
fellinger som tidligere ut pinnen. Snu arbeidet. 
Strikk nå frem og tilbake med raglanfelling på alle p 
fra retten, samtidig som det felles av i begynnelsen 
av hver pinne, for å forme halsutringningen. 
Str. XS: Fell av 5 m i starten av p 1 gang på hver 
side, fell deretter av 3 m 1 gang på hver side og fell 
deretter av 2 m 1 gang på hver side.
Str. S: Fell av 6 m i starten av p 1 gang på hver side, 
fell deretter av 3 m 2 ganger på hver side.
Str. M, L, XL og XXL: Fell av 6 m i starten av p 1 gang 
på hver side, fell deretter av 4 m 1 gang på hver side, 
fell deretter av 3 m 1 gang på hver side og fell deret-
ter av 2 m 1 gang på hver side.

Alle str.
Strikk vr tilbake på siste omg og fell av de resterende 
m i halsen fra retten.  

Dobbel halskant
Start midt bak og strikk opp det samme antall m rund 
til halskanten på p 3,5 mm med bunnfargen, som de 
avfelte m. Strikk én omg rett i bunnfargen og strikk 
deretter 10 omg vrangbord i to farger som på bol og 
ermer. Strikk deretter 14 omg glattstrikk med bunn-
fargen. Fell løst av. 
Brett det glattstrikkede stykke ned på vrangsiden av 
halskanten og sy fast.

Montering
Sy hullet under ermene. Fest alle løse tråder. Skyll 
opp arbeidet, sentrifuger lett og la genseren tørke 
flatt.


