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Denne genseren er inspirerte av en fisketur på havnemoloen i skjæret av solnedgangen, en tur 
som sønnen til designeren elsker å ta sammen med bestefaren sin. Genseren er lun og varm, og 
god å ha når vinden biter. Den er strikket i Peruvian, og passer til både lek, uteliv og barneliv. 
Det fine strukturmønsteret, med striper, kan strikkes i et hav av fargekombinasjoner og er like 
fin til jenter som til gutter.

FisketurDesign: Maria Bach Jensen

STØRRELSER
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 
10 år/140 cl
MÅL
Passer til brystvidde: 56-60 (61-66) 67-70 (71-74) 
75-78 cm
Overvidde: 71 (76) 80 (84) 89 cm
Lengde erme: 24 (27) 30 (34) 38 cm
Hel lengde: 35 (40) 43 (46) 49 cm

STRIKKEFASTHET
18 m og 30 p i strukturmønster på p 5 mm 
= 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. 

MATERIAL
Garn fra Filcolana
Bunnfarge: 200 (200) 250 (300) 350 g Peruvian 
frg. 364 (Chai)
Mønsterfarge: 100 (100) 100 (150) 150 g Peruvian 
frg. 803 (Rust melange) 

Rundpinne 4 og 5 mm, 80-100 cm
Strømpepinne 4 og 5 mm (hvis du ikke strikker magic 
loop med rundpinne)

Markører eller kontrastfarget tråd

Restegarn til opplegg
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Teknik 
DIAGRAM

 Strikkes r på retten og vr på vrangen med  
 mønsterfargen 
 
 Strikkes r på retsiden og vr på vrangsiden med  
 bunnfargen 
 
 Når det strikkes rundt på rundpinne, strikkes m vr  
 med bunnfargen. 
 Når det strikkes frem og tilbake strikkes m r fra  
 vrangen med bunnfargen. 

Arbeidsgang
Genseren strikkes nedenfra og opp. 

Først strikkes bolen rundt på rundpinne. 

Så deles arbeidet til for- og bakstykke, som strikkes 
ferdig hver for seg, frem og tilbake.

Skuldersømmene sys sammen og det strikkes opp 
masker langs ermehullene til ermer, som strikkes 
ovenfra og ned. 

Til slutt strikkes det opp m langs halsåpningen og 
halskanten strikkes.
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Oppskrift
BOL
Legg opp 65 (69) 73 (77) 81 m med restegarn på 
rundpinne 4 mm og strikk 2 p r. 

Klipp av tråden på restegarent.

Start med bunnfargen og strikk 1 p vr. Ikke snu, men 
sett sammen til en omgang og fortsett rundt. 

Strikk 2 omg vr. 

Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste 
tverrlenken strikket med bunnfargen 3 p ned i arbeidet 
(= 1. p med denne), og strikk den r*, gjenta fra * til *, 
til det er igjen 1 m, plukk opp den siste tverrlenken, 
og strikk den r sammen med siste masken = 128 (136) 
144 (152) 160 m.

Neste omg: Strikk 1 vr, sett inn en markør for å 
markere starten på omgangen og fortsett rundt i ribb
(1 r, 1 vr), til ribben måler 4 (4) 5 (5) 5 cm. 

Klipp av oppleggstråden forsiktig.

Bytt til rundp 5 mm og strikk strukturmønster ifølge 
diagrammet til arbeidet måler 21 (25) 27 (30) 32 cm. 
Avslutt med en oddetalls-omg i diagrammet.

Nå deles arbeidet til for- og bakstykke, slik:
De første 64 (68) 72 (76) 80 m er forstykke, de siste 
64 (68) 72 (76) 80 m settes over på en maskeholder til 
bakstykke.

FORSTYKKE 
Strikk frem og tilbake i strukturmønster over de 
64 (68) 72 (76) 80 m på forstykket, den ytterste 
m i hver side er kantm og strikkes r på alle p.

Fortsett slik til hele arbeidet måler 30 (35) 37 (40) 
43 cm. Avslutt med en p fra vrangen. 
Klipp av mønsterfargen.

Fell av til halsåpning, slik:
Neste p (retten): Strikk 28 (30) 32 (34) 36 m i 
strukturmønster, fell av de neste 8 m, strikk struktur-
mønster ut pinnen.

Heretter strikkes det ikke flere striper, hopp over disse 
i diagrammet.. 

Skuldrene strikkes ferdig hver for seg, slik: 
Fell av 2 m mot halsåpningen i alt 5 (5) 6 (6) 6 ganger 
= 18 (20) 20 (22) 24 m. 
Fortsett videre opp i strukturmønster, til hele arbeidet 
måler 35 (40) 43 (46) 49 cm. 
Fell av som m viser.

Strikk den andre skulderen på samme måte, bare 
speilvendt.

BAKSTYKKE
Strikk frem og tilbake i strukturmønster, som på 
forstykket, til hele arbeidet måler 35 (40) 43 (46)
49 cm.
Tilpass stripene i strukturmønsteret så de stopper på 
samme sted som på forstykket.
Fell av som m viser.

ERMER
Sy skuldersømmene sammen med maskesting.

Strikk opp 48 (52) 56 (60) 64 m langs ermehullet med 
bunnfargen på p 5 mm. Start nederst i ermehullet og 
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sett inn en maskemarkør for å markere starten på omgs. 
Fordel m likt mellom for- og bakstykke.

Start med den 9. p i diagrammet, og strikk 
strukturmønster og striper til ermet måler 20 (23) 25 
(29) 33 cm fra ermehullet. 
Avslutt med en oddetalls-omg i diagrammet.
Hvis du slutter med den siste p i stripen, strikk 
1 omg r med bunnfargen før du strikker ribb.

Bytt til p 4 mm.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 4 (4) 5 
(5) 5 cm. 

Fell av med italiensk sydd avfelling, slik:
Klipp av tråden med en garnende som er ca. 3 ganger 
omkretsen på vrangborden.
Tred garnet på en stoppenål.
1. Stikk nålen inn i den 1. m på venstre p, som om den 
skulle strikkes vr, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. m fra 
baksiden og ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom den 2. m, fra forsiden og ut på 
baksiden.
4. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes r, og ta m av pinnen.
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den 2. maskens fremste maskeledd, trekk garnet 
igjennom.
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle
strikkes vr, og ta m av pinnen.
Gjenta pkt. 2-6, til alle masker er sydd av. 
Fest tråden godt.

Strikk det andre erme på samme måte.

HALSKANT
Strikk opp ca. 70 (74) 74 (78) 78 m langs
halsåpningen med bunnfargen og pinne 4 mm, hvilket 
tilsvarer ca. 1 m i hver m/p, maskeantallet skal være 
delelig med 2.

Strikk ribb (1 r, 1 vr) til vrangborden måler 4 cm 
Fell av med italiensk sydd avfelling som på ermene.

MONTERING
Fest alle løse tråder, og vask genseren ifølge 
anvisningene på banderolen. 
La den tørke liggende på et håndkle.


