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I sentrum av København ligger det vakre Ro-
senborg slott, som i sin tid ble bygget som et 
lysthus til Christian IV i den den gang nyan-
lagte parken Kongens have.
Genseren er en hyllest til dette fine slottet og 
den nydelige renessansehagen midt i Køben-
havn, og mønsterborden leder, med sine gjen-
tagelser, tankene til havens blomstrende rose 
bed i vakre orange, røde og lilla toner.
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Materialer
Bunnfarge: 
100 (100) 100 (100) 150 (150) g Saga fra Filcolana i 
frg. 950 (Very Light Grey melangen)
og 75 (75) 75 (75) 100 (100) g Tilia fra Filcolana i 
frg. 336 (Latte)
Mønsterfarge 1: 
50 (50) 50 (50) 50 (100) g Saga fra Filcolana i frg. 
111 (Pumpkin)
og 25 (25) 25 (50) 50 (75) g Tilia fra Filcolana i frg. 
352 (Squirrel)
Mønsterfarge 2: 
50 (50) 50 (50) 50 (50) g Saga fra Filcolana i frg. 120 
(Carmine)
og 25 (25) 25 (25) 50 (50) g Tilia fra Filcolana i frg. 
323 (Cranberry)
Mønsterfarge 3: 
50 (50) 50 (50) 50 (50) g Saga fra Filcolana i frg. 247 
(Heather Blossom)
og 25 (25) 25 (25) 50 (50) g Tilia fra Filcolana i frg. 
286 (Purpur)
Mønsterfarge 4: 
50 (50) 50 (50) 50 (50) g Saga fra Filcolana i frg. 259 
(Lavender)
og 25 (25) 25 (25) 50 (50) g Tilia fra Filcolana i frg. 
353 (Fresia)
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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: 75-80 (80-88) 89-96 (97-104) 
105-110 (111-120) cm
Overvidde: 84 (89) 94 (104) 113 (120) cm
Ermelengde: 44 (45) 46 (47) 47 (48) cm 
Lengde til ermehull: 36 (37) 38 (39) 38 (37) cm
Hel lengde: 56 (58) 62 (63) 64 (65) cm

Strikkefasthet
20 m x 26 omg i glattstrikk på p 4 mm = 10 x 10 cm

OBS: Vær oppmerksom på at strikkefastheten kan 
endre seg når du går fra mønsterstrikk til glattstrikk 
på bærestykket. Gå evt. en halv pinnestørrelse ned 
om nødvendig.

Spesielle forkortelser
h-økn (høyrevendt økning): Løft opp tråden mellom 2 
m forfra og strikk den vridd rett.
v-økn (venstrevendt økning): Løft opp tråden mellom 
2 m bakfra og strikk den vridd rett.
o-innt: 1 r løst av, 1 r, løft den løse m over den ma-
sken du nettopp strikket.
vridd r: Masken strikkes rett gjennom det bakerste 
maskeleddet.

Spesielle teknikker
Vridd vrangbord: *1 vridd r, 1 vr*, gjenta fra * til *.

Arbeidsflyt
Genseren strikkes nedenfra og opp. Først strikkes 
bol og ermer rundt opp til ermehull. Deretter settes 
delene sammen, og bærestykket strikkes med raglan-
felling. Det felles av til halsen, og nye masker plukkes 
opp for å strikke dobbel hals i vridd vrangbord.

Les dette før du starter
Genseren strikkes med dobbel tråd. Én tråd Saga og 
én tråd Tilia holdt sammen.
Mønsterdiagrammet er gjennomgående og avsluttes 
først når de fire fargeskiftene er strikket. 
Ønsker du å forlenge bolen eller ermene på genseren, 
kan du øke med det ønskede antall cm i det første 
fargepartiet i mønsterfarge 1, rett etter vrangborden. 
Husk å starte med blomsterdiagrammet samtidig.
Blomsterdiagrammet skal følges som beskrevet og 
stopper først når det skiftes tilbake til bunnfargen. 
Dette er uavhengig av hvilken rekke i diagrammet du 
har kommet til.

Bol
Legg opp 184 (196) 208 (228) 248 (264) m på rundp 
3,5 mm med mønsterfarge 1. Sett sammen til en 
omg, og sett en maskemarkør ved starten av omg. 
Strikk 1 omg r.
Strikk deretter 10 (10) 10 (14) 14 (14) omg vridd 
vrangbord (1 vridd r, 1 vr).
Skift til rundp 4 mm og strikk 1 omg r.
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Strikk nå mønster etter diagrammet. Start med 1. 
– 3. p av diagrammet. Gjenta 4. – 32. p av diagram-
met, samtidig med at mønsterfargene skifter på 
følgende måte: 
Mønsterfarge 1: Strikk 12 (13) 14 (16) 16 (16) omg 
mønster.
Mønsterfarge 2: Strikk 19 (20) 20 (21) 21 (22) omg 
mønster. 
Mønsterfarge 3: Strikk 19 (20) 20 (21) 21 (22) omg 
mønster.
Mønsterfarge 4: Strikk 19 (20) 20 (21) 21 (22) omg 
mønster.
Når disse omg er strikket, fortsett i glattstrikk med 
bunnfargen 36 (37) 38 (39) 38 (37) cm.
Fell av til ermehull på neste omg slik: Fell av 6 (6) 6 
(7) 7 (7) m, strikk 80 (86) 92 (100) 110 (118) m, fell 
av 12 (12) 12 (14) 14 (14) m, strikk 80 (86) 92 (100) 
110 (118) m, fell av de siste 6 (6) 6 (7) 7 (7) m.
La arbeidet hvile.

Ermer
Legg opp 48 (56) 56 (64) 64 (72) m på pinne 3,5 mm 
med mønsterfarge 1. Sett sammen til en omg og sett 
en maskemarkør ved starten av omg. Strikk 1 omg r. 
Strikk 30 (32) 32 (32) 32 (32) omg vridd vrangbord 
(1 vridd r, 1 vr).
Bytt til p 4 mm og strikk 1 omg glattstrikk.
Strikk mønster etter diagrammet slik: Strikk 1 r med 
mønsterfargen, strikk mønster etter diagrammet til 
det er 1 m igjen på omg, 1 r i mønsterfargen. 
Start med 1. – 3. p av diagrammet. Gjenta 4. – 32. 
p av diagrammet, samtidig med at mønsterfargene 
skifter på samme måte som på bolen.
Økningene begynner på 2. omg etter vrangborden 
slik: 1 r i mønsterfargen, h-økn med mønsterfargen, 
strikk mønster etter diagrammet til det er 1 m igjen 
på omg, v-økn med mønsterfargen, 1 r med mønster-
fargen.
Forsett å øke på denne måten på hver 6. (7.) 6. (6.) 
6. (7.) omg totalt 9 (7) 9 (9) 10 (9) ganger. Det er nå 
66 (70) 74 (82) 84 (90) m på pinnen.  
Fortsett i bunnfargen til ermet måler ca. 44 (45) 46 
(47) 47 (48) cm.
Fell av til ermehull på neste omg slik: Fell av 6 (6) 6 
(7) 7 (7) m, strikk 54 (58) 62 (68) 70 (76) m, fell av 
de siste 6 (6) 6 (7) 7 (7) m. 
Strikk et tilsvarende erme.

Bærestykke
Sett sammen ermene og bolen til bærestykket ved å 
sette ermene inn på rundp over de m som er felt av 
på hver side av bolen. Det er nå i alt 268 (288) 308 
(336) 360 (388) m på pinnen.
Marker den første og den siste m på hhv. for- og 
bakstykke med en maskemarkør. Disse 4 markerte 
maskene strikkes vr, og det felles til raglan på hver 
side av disse 4 m. Markøren som er plassert mellom 
bakstykket og det venstre erme markerer hvor omg 
starter og slutter.
Strikk 2 omg glattstrikk og start med raglanfelling.  
Fell til raglan på hver 2. omg slik: *1 vr (markert m), 

2 r sammen, strikk r til 2 m før neste markerte m, 1 
o-innt*, gjenta fra * til * ytterligere 3 ganger.
Strikk i alt 23 (24) 26 (28) 30 (32) omg med raglan-
fellinger. Avslutt med en omg med raglanfelling.
Det er nå 84 (96) 100 (112) 120 (132) på pinnen.

Fell av til halsen på følgende måte: Marker de midter-
ste 22 (24) 26 (30) 32 (32) m midt på forstykket. 
Klipp av garnet. Flytt maskene fra venstre skulder 
og forstykke løst av frem til de markerte m. Sett til 
garnet og fell av de markerte m. Strikk rett ut pinnen. 
Snu arbeidet. 
Nå strikkes det frem og tilbake med raglanfellinger 
på alle p fra retten (så lenge det er mulig), da det 
samtidig skal felles av i begynnelsen av hver pinne for 
å forme halsutringningen. 
Str. XS: Fell av 3 m av i begynnelsen av p 1 gang i 
hver side, fell deretter av 2 m 1 gang i hver side.
Str. S: Fell av 3 m i begynnelsen av p 2 ganger i hver 
side.
Str. M: Fell av 3 m i begynnelsen av p 2 ganger i hver 
side, fell deretter av 2 m 1 gang i hver side.
Str. L: Fell av 4 m av i begynnelsen av p 1 gang i hver 
side, fell deretter av 3 m 1 gang i hver side og fell 
deretter av 2 m 1 gang i hver side.
Str. XL: Fell av 4 m i begynnelsen av p 2 ganger i 
hver side, fell deretter av 3 m 1 gang i hver side og 
fell deretter av 2 m 1 gang i hver side.
Str. XXL: Fell av 6 m i begynnelsen av p 2 ganger i 
hver side, fell deretter av 4 m 1 gang i hver side, fell 
deretter av 3 m 1 gang i hver side og fell deretter av 
for 2 m 1 gang i 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 plukk opp 68 (76) 76 (88) 88 (92) 
m på p 3,5 mm med bunnfargen i de m du nettopp 
har felt. For å få en fast og pen kant der du plukker 
opp masker, anbefaler jeg at du plukker opp i den 
nest øverste masken. Strikk 1 omg vr med bunnfar-
gen. Strikk deretter 10 omg vridd vrangbord (1 vridd 
r, 1 vr). Strikk så 10 omg vrangbord på følgende 
måte: Strikk vr over vridd r, vridd r over vr. 
Fell løst av. 
Brett halskanten dobbelt inn mot vrange og sy fast.

Montering
Sy sammen hullet under ermene. Fest alle løse tråder. 
Skyll opp genseren, sentrifuger lett og la den tørke 
flatt, gjerne på et håndkle.


