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Denne genseren er designet med utgangspunkt i barnegenseren Rosenborg fra vår AW20 
kolleksjon. Modellen er kort med vide ermer og høy hals, og er kledelig til de fleste kvin-
nekropper, uansett om den brukes til et par jeans eller til skjørt. Den er strikket i Merci og 
Tilia som gjør den til en lett og behagelig genser som kan passe til både hverdags og fest. 

KronborgDesign: Maria Bach Jensen

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 80-86 (87-96) 97-106 
(107-116) cm
Overvidde: 86 (96) 107 (116) cm
Lengde erme: 48 (48) 50 (50) cm
Hel lengde: 53 (54) 55 (56) cm

STRIKKEFASTHET
19 m og 28 p i perlestrikk på p 4 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. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
250 (300) 300 (350) g Merci i frg. 602 (Fern)
125 (150) 150 (175) Tilia i frg. 327 (Sage)
Det strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen 
gjennom hele arbeidet.

Rundpinne 3,5 og 4 mm, 80 cm
Strømpepinne 3,5 og 4 mm (strømpepinne kan 
sløyfes om du strikker med magic loop teknikk på 
lang rundpinne).

14 maskemarkører eller kontrastfarget tråd

Restegarn til opplegg

Norsk oversettelse: Merete Norheim 
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Teknik
SPESIELLE TEKNIKKER

Vendemasker
Ta 1. m vr løst av med garnet foran m (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 vendemasken, stikkes høyre p 
igjennom begge beina på den doble masken 
(r eller vr, som m viser).
Vendepinner som er strikket på denne måten kalles 
German Short Rows.

DIAGRAM
Se side 6.   

 

Arbeidsgang
Bolen strikkes rundt nedenfra og opp til ermehullene. 
Deretter deles arbeidet i for- og bakstykke, og delene 
strikkes ferdig hver for seg. 

Så strikkes det opp masker langs ermehullet til ermer, 
som strikkes ovenfra og ned. 

Til slutt strikkes det opp masker langs 
halsutskjæringen, og halskanten strikkes. 
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Oppskrift
PERLESTRIKK
1. omg: *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *. 
Alle etterfølgende omg: Strikk vrangmaskene rett og 
rettmaskene vrang.

BOL
Legg opp 91 (101) 113 (123) m med restegarn på 
rundpinne 3,5 mm og strikk 2 p rett. 

Klipp av restegarnet.

Start med Merci og Tilia, og strikk 1 p vrang. Ikke snu, 
men sett sammen omgangen og fortsett rundt. 

Strikk 2 omg vr. 

Neste omg: *1 vr, stikk høyre p under den nederste 
tverrlenken strikket med Merci og Tilia 3 p nede
i arbeidet (= 1. p med disse), og strikk den r*, gjenta 
fra * til *, til det er 1 m igjen på p, plukk opp den siste 
tverrlenken, og strikk den rett sammen med den siste 
masken = 180 (200) 224 (244) m.

Neste omg: Strikk 1 vr, sett inn en markør for 
å markere starten på omg/sidemarkør, og fortsett 
rundt i ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 5 cm. 
Klipp forsiktig av oppslagstråden.

Bytt til 4 mm rundpinne og strikk 1 omg r, og sett 
samtidig inn en sidemarkør når du har strikket 90 
(100) 112 (122) m.

Strikk nå rundt i mønster, slik:
Strikk 6 (9) 13 (16) m perlestrikk, sett inn en markør, 
strikk sidepanel A over de neste 18 m, sett inn en 
markør, strikk 6 (8) 9 (11) m perlestrikk, sett inn en 
markør, strikk midtpanelet over de neste 30 (30) 32 
(32) m, sett inn en markør, strikk perlestrikk 6 (8) 9 
(11) m, sett inn en markør, strikk sidepanel B over de 
neste 18 m, sett inn en markør, strikk perlestrikk 12 
(18) 26 (32) m, sett inn en markør, strikk sidepanel A 
over de neste 18 m, sett inn en markør, strikk 
perlestrikk 6 (8) 9 (11) m perlestrikk, sett inn en 
markør, strikk midtpanelet over de neste 30 (30) 32 
(32) m, sett inn en markør, strikk perlestrikk 6 (8) 9 
(11) m, sett inn en markør, strikk sidepanel B over de 
neste 18 m, sett inn en markør, strikk perlestrikk 6 (9) 

13 (16) m.
Når arbeidet måler 35 cm felles det av m til ermehull, 
slik:
Fell av 2 m, strikk mønster og perlestrikk til 2 m før 
markøren, fell av 4 m, strikk mønster og perlestrikk til 
2 m før markøren, fell av 2 m. 
Klipp av garnet.

Sett maskene til bakstykke over på en maskeholder og 
strikk ferdig forstykket.

FORSTYKKE
Start med garnet fra retten av forstykket og fell av 1 m 
i starten av de neste 6 p (= 3 m i hver side), samtidig 
som det strikkes videre i mønster og perlestrikk. 
Når de siste m er felt av, strikkes den ytterste m i hver 
side rett på alle pinnene (kantm) = 80 (90) 102 
(112) m.
*
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Strikk til ermehullet måler 12 (13) 13 (14) cm. 
Avslutt med en p fra vrangen.

Neste p (retten): Strikk 29 (34) 39 (44) m, fell av 
22 (22) 24 (24) m, strikk mønster pinnen ut.

Strikk skuldrene ferdig hver for seg, slik: 
Høyre skulder
Neste p (vrangen): Strikk som m viser pinnen ut.
Fell deretter av på de følgende pinnene fra retten, slik: 
3 m 1 gang, 2 m 2 ganger og 1 m 2 ganger = 20 (25) 
30 (35) m, SAMTIDIG, når ermehullet måler 18 (19) 
20 (21) cm felles det 6 m av i starten på hver av de 
følgende pinnene fra vrangen, til alle m er felt av.

Venstre skulder
Start med garnet fra vrangen av de hvilende m, fell 
3 m av og strikk mønster pinnen ut.

Neste p (retten): Strikk mønster pinnen ut.

Fell deretter av på de følgende pinnene fra vrangen, 
slik: 2 m 2 ganger og 1 m 2 r = 20 (25) 30 (35) m, 
SAMTIDIG, når ermehullet måler 18 (19) 20 (21) cm 
felles det av 6 m i starten på hver av de følgende 
pinnene fra retten, til alle m er felt av.

BAKSTYKKE
Strikkes som forstykket til *.
Strikk til ermehullet måler 17,5 (18,5) 19,5 
(20,5) cm. 
Avslutt med en p fra vrangen.

Neste p (retten): Strikk 20 (25) 30 (35) m, fell av de 
neste 40 (40) 44 (44) m, strikk mønster pinnen ut.

Strikk skuldrene ferdig hver for seg, slik:
Venstre skulder
Neste p (vrangen): Fell av 6 m, strikk mønster p ut.

Fell deretter av 6 m i starten av de følgende pinnene fra 
vrangen til alle m er felt av.

Høyre skulder
Start med garnet fra vrangen av de hvilende m og strikk 
mønster p ut.
Fell av 6 m i starten av de følgende pinnene fra retten til 
alle m er felt av.

Sy sammen skuldrene på for- og bakstykket med 
maskesting.

ERMER
Strikke opp, med rundp 4 mm og 1 tråd av hver 
kvalitet, 76 (80) 84 (88) m rundt det ene ermehullet. 
Start og slutt øverst på skulderen. 
Sett sammen til omg, og sett inn en markør for å 
markere starten på omg (M1) og enda en markør i 
bunnen av ermehullet etter 38 (40) 42 (44) m (M2).

Strikk nå vendepinner, slik:
Strikk 6 (6) 8 (8) m perlestrikk fra retten, snu, GSR, 
strikk, fra vrangen, perlestrikk til 6 (6) 8 (8) m etter 
M1, snu, GSR, strikk perlestrikk fra retten til 6 (6) 8 
(8) m etter den siste vending, snu. Fortsett slik med 
vendepinner, hvor du hver gang snur 6 (6) 8 (8) m forbi 
der du snudde siste gang i samme side til det er 
2 (4) 2 (4) m igjen før M2 i begge sider. Fortsett 
deretter rundt i perlestrikk fra retten og la omg starte 
ved M2. 
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Fortsett rundt i perlestrikk til ermet måler 36 (36) 37 
(37) cm fra bunnen av ermehullet. 
Strikk 1 omg r og fell samtidig inn 22 m jevnt fordelt 
over omg ved å strikke 2 r sm = 54 (58) 62 (66) m.

Bytt til 3,5 mm p og strikk ribb (1 r, 1 vr), til 
vrangborden måler 12 (12) 13 (13) cm. 

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

Strikk det andre ermet på tilsvarende måte. 

HALSKANT
Strikk opp med 4 mm rundp ca. 94 (94) 112 (112) m 
rundt halsutskjæringen, som tilsvarer å hoppe over 
ca. hver 4. m. Antallet skal være delelig med 2.

Strikk rundt i ribb (1 r, 1 vr), til halskanten måler 9 (9) 
10 (10) cm. Fell av med italiensk sydd avfelling, som på 
ermene.

MONTERING
Fest alle løse tråder. Vask genseren ifølge anvisningene 
på banderolene og la den ligge flatt å tørke på et 
håndkle, så mønsteret glattes ut.
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Sett 3 m
 på hjelpepinne bak arb, 3 r, strikk m

 fra hjelpepinnen r

Sett 3 m
 på hjelpepinne foran arb, 3 r, strikk m

 fra hjelpepinnen r

Rett på retten, vrang på vrangen

Vrang på retten, rett på vrangen

Sett 1 m
 på hjelpepinne bak arb, 1 r, strikk m

 fra hjelpepinnen vr

Sett 1 m
 på hjelpepinne foran arb, 1 vr, strikk m

 fra hjelpepinnen r

Sett 1 m
 på hjelpepinne foran arb, 1 r, strikk m

 fra hjelpepinnen r

Nur Gr. L und XL
D

as M
ittelpanel besteht aus 32 M

, weshalb an den Pfeilen je 1 li M
 extra gestrickt wird, d.h. beginne m

it 2 re, 3 li und ende m
it 3 li, 2 re


