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Denne myke og varme genseren, med det karakteristiske nordiske runde bærestykket, er
inspirert av livet ved stranden med de store kontrastene. Storm og stilhet, rekker av marehalm
så langt øyet kan se, og det evige hav.
STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL (3XL)
MÅL
Passer til brystmål: 80-86 (86-94) 94-102 (102-110)
110-124 (124-134) cm
Overvidde: 92 (98) 106 (115) 128 (138) cm
Lengde erme: 45 (46) 46 (47) 47 (46) cm
Hel lengde: 54 (57) 60 (61) 63 (63) cm
STRIKKEFASTHET
17 m og 23 p i glattstrikk på p 4,5 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende.
Hvis det å bytte pinne går utover bredden, men ikke
høyden, kan det hjelpe å bytte pinnemateriale, f.eks.
bytte fra metall til tre eller omvendt.
Bemerk: Det kan være nødvendig å bytte pinne når du
strikker mønsterstrikk i forhold til når du strikker med
kun 1 farge. Mål strikkefastheten din flere ganger
igjennom arbeidet, så du eventuelt kan justere
pinnestørrelse når du bytter mellom teknikkene.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bunnfarge:
400 (450) 500 (550) 600 (650) g Peruvian
frg. 956 (Charcoal melange) og
100 (125) 125 (150) 150 (175) g Tilia
frg. 331 (Steel)
Mønsterfarge:
50 (100) 100 (100) 100 (100) g Peruvian
frg. 101 (Natural White) og
25 (25) 25 (25) 25 (25) g Tilia
frg. 101 (Natural White)
Hver farge strikkes med 1 tråd Peruvian og 1 tråd Tilia
holdt sammen, arbeidet igjennom.
Rundpinne 4 mm 40 og 80-100 cm og
4,5 mm 80-100 cm.
Strømpepinne 4 mm og 4,5 mm
Maskemarkører eller tråd i kontrastfarge
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Teknik

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER

Genseren strikkes ovenfra og ned.

v-økn
Venstrevendt øking. Løft lenken opp mellom 2 m forfra
og strikk den dr r.

Der strikkes vendepinner i nakken.

h-økn
Høyrevendt øking. Løft lenken opp mellom 2 m bakfra
og strikk den dr r.
o-innt
Felling med overtrekk. 1 r løst av, 1 r, trekk den løse m
over den strikkede m.

Bærestykket strikkes etter diagram og deles så til bol
og ermer.
Maskene til ermene settes på en tråd og hviler, mens
bolen strikkes til den angitt eller ønsket lengde før det
felles av.
Så strikker ermene, og det avsluttes med vrangbord.

SPESIELLE TEKNIKKER
Vendepinner
Ta 1. m vr løst av med garnet foran masken (mot deg
selv). Før garnet over høyre pinne og ned bak arbeidet
(vekk fra deg selv) og trekk i garnet så det blir «en dobbeltmaske». Strikk videre.
Når du skal strikke igjennom vendemasken, strikkes
denne som én maske, henholdsvis i rett eller vrang som
arbeidet viser.
Denne teknikken kalles German Short Rows.
Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet, gjenta at den lange garnenden
(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 bliver til en maske. Gjenta til det ønskede antall
masker.

DIAGRAM
Se side 4.
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Oppskrift

Gjenta 3. og 4. vendepinne ytterligere 3 (3) 4 (4) 5 (5)
ganger.
Siste vendep: 1 vendemaske, strikk r til omg markør.

HALSKANT
Legg opp 84 (90) 100 (100) 106 (106) m på
pinn 4 mm med bunnfargen. Sett sammen omg og sett
inn en markør får å markere starten av omgangen (midt
bak).
Strikk rundt i ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 18
(20) 20 (20) 20 (20) cm, eller til ønsket lengde.
BÆRESTYKKE
Bytt til p 4,5 mm
Strikk nå vendepinner for å gjøre genseren høyere
i nakken, slik:
1. vendep (retten): Strikk 5 r, snu (se spesielle
teknikker).
2. vendep: 1 vendemaske, strikk 9 vr, snu.
3. vendep: 1 vendemaske, strikk r til 8 m etter
vendemasken på foregående p, snu.
4. vendep: 1 vendemaske, strikk vr til 8 m etter
vendemasken på foregående p, snu.

Neste omg: Strikk glattstrikk og øk med 0 (0) 2 (8) 14
(20) m (v-økn) jevnt fordelt = 84 (90 (102) 108 (120)
126 m.
Strikk nå mønster og økinger ifølge diagrammet.
Når diagrammet er strikket ferdig, klipp av mønsterfargen = 224 (240) 272 (288) 320 (336) m.
Strikk 0 (2) 4 (6) 8 (8) 8 omg glattstrikk i bunnfargen.
Del m til bol og ermer, slik:
Neste omg: Strikk 34 (36) 40 (43) 48 (52) r (halve
bakstykke), sett de neste 44 (48) 56 (58) 64 (64) m på
en maskeholder (erme). Legg opp 10 (10) 10 (12) 12
(14) nye m med teknikken løkkeopplegg i forlengelse
av m på høyre side av rundp og sett inn en sidemarkør
i midten av disse m, strikk 68 (72) 80 (86) 96
(104) r (forstykke), sett de neste 44 (48) 56 (58) 64
(64) m på en maskeholder (erme), legg opp 10 (10) 10
(12) 12 (14) nye m i forlengelse av m på høyre side
av p og sett inn en sidemarkør i midten av disse m,
strikk 34 (36) 40 (43) 48 (52) r (halve bakstykke).
Det er nå 156 (164) 180 (196) 216 (236) m på p.
Bol
Fjern omgangsmarkøren og strikk rundt i glattstrikk
over m på bolen, omgangen start er nå under venstre
erme.
Modellen på bildet er strikket med innsving i midjen
(ønsker du ikke innsving, hopper du bare over neste
avsnitt):
Strikk 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 cm.
Neste omg (felleomg): *Strikk 1 r, 2 r sm, strikk til
det gjenstår 3 m før neste markør, o-innt, 1 r*.
Gjenta fra * til * 1 gang = 4 m felt inn.
*Strikk 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm og gjenta felleomg*, gjenta
fra * til * 1 gang mer.
Der er nå 144 (152) 168 (184) 204 (224) m på p.
Strikk 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm videre opp
Neste omg (økn.omg): *Strikk 1 r, h-økn, strikk til
1 m før neste markør, v-økn, 1 r*, gjenta fra * til *
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1 gang = 4 m felt ut.
*Strikk 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm og gjenta økn. omg*, gjenta fra * til * en gang mer.
Det er igjen 156 (164) 180 (196) 216 (236) m på p.
Strikk vider opp til arbeidet måler ca. 26 (28) 30 (30)
32 (32) cm fra ermehullet, eller til ønsket lengde før
vrangborden.
Bytt til rundp 4 mm.
Strikk 6 cm ribb (1 r, 1 vr).
Fell av i ribb.
ERMER
Sett de 44 (48) 56 (58) 64 (64) m til ermet på
strømpep 4,5 mm (eller bruk en lang rundpinne og
Magic Loop-teknikk), strikk opp 10 (10) 10 (12) 12
(14) nye m i de maskene som ble lagt opp m under
ermet, og sett inn en markør i midten av de nye m.
Det er nå 54 (58) 66 (70) 76 (78) m på pinnen.
Strikk 20 (20) 16 (16) 14 (14) omg glattstrikk.
Neste omg (felleomg): Strikk 1 r, 2 r sm, strikk til det
gjenstår 3 m, o-innt, 1 r.
Strikk 9 (9) 8 (6) 5 (5) omg videre opp.
Strikk disse 10 (10) 9 (7) 6 (6) omg i alt 5 (5) 8 (10)
12 (12) ganger = 44 (48) 50 (50) 52 (54) m.
Fortsett vider opp til ermet måler 39 (40) 40 (41) 41
(40) cm.
Bemerk: Ønsker du å endre lengden på ermene, skal
lengden reguleres før du strikker vrangborden.
VRANGBORD
Bytt til rundp 4 mm.
Strikk 6 cm ribb (1 r, 1 vr).
Fell av i ribb.
Strikk det andre ermet på tilsvarende måte.
MONTERING
Fest alle tråder.
Vask genseren etter vaskeanvisningen på banderolen
og la den tørke liggende på et håndkle.
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