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Denne genseren er inspirert av den myke jazz-genren. Den type musikk man har i ørene når 
man går en tur skogen en høstmorgen, hvor tåkedisen ligger tett mellom trærne. Når du går 
en tur i naturen, har du også bruk for noe varmt under jakken. Denne genseren er perfekt til 
formålet. Den er oversized og varmer godt om kroppen. Den strikkes ovenfra og ned med en 
europeisk skulderkonstruksjon. 

PianoDesign: Maria Bach Jensen // Sanastrik

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 80-86 (87-96) 97-106 
(107-116) cm
Overvidde: 120 (128) 135 (143) cm 
Ermelengde: 44 (44) 47 (47) cm) 
Hel lengde: 64 (65) 67 (68) cm)

STRIKKEFASTHET
21 m og 30 p i strukturmønster på pinne 4,5 mm 
= 10 x 10 cm. Strikkeprøven er målt etter vask, 
før vask måler prøven 21 m og 34 p = 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
400 (400) 450 (450) g Pernilla farge 827 (Dijon) og
200 (200) 225 (225) Alva farge 827 (Dijon)

Du strikker med 1 tråd av hver kvalitet holdt sam-
men gjennom hele arbeidet.

Rundpinne 4 og 4,5 mm, 80 cm 
Strømpepinne 4 og 4,5 mm

Markører eller kontrastfarget tråd
Maskesnor

 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER

dr
vridd

Kantm
Kantmaske, strikkes rett på alle pinnene.

økn-h
Fra retten: Ta med venstre pinne tråden opp mellom 
maskene bakfra og strikk denne enten rett eller vrang, 
så den passer i ribbmønsteret.
Fra vrangen: Ta med venstre pinne tråden opp mellom 
maskene bakfra og strikk denne enten rett eller vrang, 
så den passer i ribbmønsteret.

økn-v
Fra retten: Ta med venstre pinne tråden opp mellom 
maskene forfra og strikk denne enten vridd rett eller 
vridd vrang, så den passer i ribbmønsteret.
Fra vrangen: Ta med venstre pinne tråden opp mellom 
maskene forfra og strikk denne enten vridd rett eller 
vridd vrang, så den passer i ribbmønsteret.

SPESIELLE TEKNIKKER

Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet slik at den lange garnende (med 
garnnøstet i den andre enden) legges ovenpå den 
tråden som sitter fast på pinnen, stikk pinnen inn forfra 
i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. 
Gjenta til det ønskede antall masker. 

DIAGRAM
Se side 5.

 

Arbeidsgang
Genseren strikkes ovenfra og ned. 

Først strikker du bærestykke på bakstykket frem og 
tilbake, samtidig som du øker ut i hver side til skulder. 

Så hviler disse masken og du strikker opp masker langs 
begge siden, til bærestykket foran. 

Bærestykkene til forstykket settes sammen og hele 
forstykket strikkes frem og tilbake til samme høyde som 
bærestykke på bakstykket.

Bolen settes sammen, og du strikker rundt ifølge 
diagrammet.

Du strikker opp masker i ermehullene og ermene 
strikkes deretter til riktig lengde.

Til slutt strikker du opp masker langs halsåpningen til 
halskant.
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Oppskrift
BÆRESTYKKE BAKSTYKKE
Legg opp 28 (28) 32 (32) masker på pinne 4,5 mm 
med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen, og strikk 
frem og tilbake, mens du øker ut i hver side til skuldre 
slik:

1. p (vrangen): Strikk 1 kantm, 2 vr, 2 r, 2 vr, sett inn 
en markør, strikk ribb (2 r, 2 vr) over de neste 14 (14) 
18 (18) maskene, sett inn en markør, 2 vr, 2 r, 2 vr, 
1 kantm. 

2. pinne: Strikk 1 kantm, 2 r, 2 vr, 2 r, flytt markøren 
til høyre pinne, økn-v, strikk ribb som maskene viser, 
til neste markør, økn-h, flytt markøren til høyre pinne, 
2 r, 2 vr, 2 r, 1 kantm.

Gjenta å øke på samme side av markørene på HVER 
pinne i alt 48 (52) 56 (60) ganger i hver side, de nye 
maskene strikker du etter hvert med i ribbmønsteret.
Det er nå 124 (132) 144 (152) masker på pinnen.

Strikk frem og tilbake i dobbel ribb med 1 kantm i hver 
side til arbeidet måler 10 (10) 12 (12) cm fra siste 
øking. Avlutt med en pinne fra vrangen.

Sett maskene til hvile på en maskeholder.

VENSTRE SIDE AV FORSTYKKE
Legg bærestykke til bakstykket foran deg med retten 
opp, start ved oppleggskanten og strikk opp med pinne 
4,5 mm 48 (52) 56 (60) masker langs venstre side av 
bærestykket, 1 maske for hver pinne. 

Strikk frem og tilbake slik:
Neste p (vrangen): 1 kantm, strikk ribb (2 vr, 2 r), til 
det er 1 maske igjen, 1 kantm. 

Fortsett som maskene viser til stykket måler 13 (13) 
14 (14) cm fra de maskene som ble lagt opp. 
Avlutt med en pinne fra vrangen.

Nå starte du å øke mot siden av halsen, slik: 
1. p (retten): 1 kantm, 2 r, 2 vr, 2 r, sett inn en 
markør, økn-v, strikk ribb som maskene viser til det er 
1 maske igjen, 1 kantm. 

2. p: Strikk som maskene viser, den nye masken 
strikkes med i mønsteret.

Gjenta økingen på hver 2. pinne (retten), til det er økt 
ut 8 ganger i alt, de nye maskene strikkes rett eller 
vrang, som det passer i ribbmønsteret = 56 (60) 64 
(68) masker. Avslutt med en pinne fra vrangen.

Sett maskene til hvile på en maskeholder.

HØYRE SIDE AV FORSTYKKE 
Legg igjen bærestykke til bakstykket foran deg med 
retten opp, start utenfor den siste økingen og strikk 
opp med pinne 4,5 mm 48 (52) 56 (60) masker langs 
høyre side av bærestykket, frem til oppleggskanten, 
1 maske for hver pinne. 

Strikk frem og tilbake, slik:
Neste p (vrangen): 1 kantm, strikk ribb (2 vr, 2 r), til 
det er 1 maske igjen, 1 kantm. 

Fortsett som maskene viser til stykket måler 13 (13) 
14 (14) cm fra de maskene som ble strikket opp. 
Avslutt med en pinne fra vrangen.

Nå starter du å øke mot siden av halsen, slik:
1. p (retten): Strikk som maskene viser til det gjenstår 
7 m, økn-h, sett inn en markør, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 kantm. 
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2. p: Strikk som maskene viser, den nye masken strik-
kes med i mønsteret.

Gjenta økingen på hver 2. pinne (retten), til det er økt 
ut 8 ganger i alt, de nye maskene strikkes rett eller 
vrang, som det passer i ribbmønsteret = 56 (60) 64 
(68) masker.
Avslutt med en pinne fra vrangen, IKKE klipp av 
garnet.

Forstykket settes sammen
Strikk høyre maskene på forstykket som maskene viser, 
legg deretter opp 12 (12) 16 (16) nye masker med 
løkkeopplegg i forlengelse av de siste strikkede 
maskene, sett maskene fra venstre forstykke på pinnen, 
og strikk disse maskene som de viser.

Det er nå 124 (132) 144 (152) masker.

Fortsett nå med å strikke frem og tilbake i ribb som 
maskene viser, de to kantmaskene mot siden av halsen 
inngår nå i mønsteret. 

Strikk til hele forstykket måler 29 (29) (31) 31 cm, 
målt ute i kanten av forstykket de maskene som ble 
strikket opp på bærestykke på bakstykket. 
Avslutt med en pinne fra vrangen. 

BOL
Nå setter du forstykke og bakstykke på rundpinne 
4,5 mm, og du strikker videre rundt ifølge diagrammet, 
slik:
Neste omg: Sett inn en omgangsmarkør, strikk 
maskene på forstykket ifølge den 1. omg i, sett 
maskene til bakstykket på pinnen, og fortsett ifølge 
diagrammet over disse maskene. 

Det er nå 248 (264) 288 (304) masker i alt.

Fortsett i strukturmønster ifølge diagrammet, til de 
10 omgangene i diagrammet er strikket 8 (8) 9 (9) 
ganger i alt, og arbeidet måler ca. 50 (51) 53 (54) cm, 
målt midt bak. 
Avslutt med den 10. omgangen i diagrammet.

Strikk 2 omganger rett, 2 omganger vrang og 
2 omganger rett. 

Bytt til pinne 4 mm.

Ribb
Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 8 cm.

NB: Hele genseren måler nå 61 (62) 64 (65) cm. 
Etter vask vil genseren vokse ca. 3 cm i lengden, så den 
ferdige genseren vil måle ca. 64 (65) 67 (68) cm. 

Fell av med italiensk avfelling, slik:
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
omkretsen på vrangborden, og tred en stoppenål på 
garnenden. 
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 baksi-
den 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 strik-
kes rett, og ta m av pinnen. 
5. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den 2. maskens forreste maskeledd, trekk garnet 
igjennom. 
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle strik-
kes vr, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2.-6., til det er 1 (vrang)m igjen på venstre 
pinne. 
Avslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er sydd av. Fest tråden godt.



5 av 5#FilcolanaPiano

ERMER
Strikk opp med pinne 4,5 mm 80 (80) 88 (88) masker
langs retten av ermehullet. Fordel maskene likt på 
begge sider. 

Sett inn en omgangsmarkør, og strikk rundt i struktur-
mønster ifølge diagrammet, til ermet måler 2 cm fra de 
maskene som ble strikket opp.

Neste omg (omgang med felling): Strikk 2 m sam-
men enten r eller vr alt etter hvor du er i mønsteret, 
strikk mønster til det gjenstår 2 m, strikk disse dr 
sammen enten r eller vr som det passer i mønsteret. 

Gjenta denne omgangen med felling for hver 2 cm 
i alt 12 (12) 14 (14) ganger, til det er 56 (56) 60 (60) 
masker.

Fortsett videre ned i mønster, til de 10 omgangene i 
diagrammet er gjentatt 10 (10) 11 (11) ganger og 
ermet måler ca. 29 (29) 32 (32) cm. 
Avslutt med den 10. omgangen i diagrammets.

Strikk 2 omganger rett, 2 omganger vrang og 
2 omganger rett.

Bytt til pinne 4 mm.

Ribb
Strikk 8 cm vrangbord (1 r, 1 vr). 

Hele ermet måler nå 39 (39) 42 (42) cm.

NB: Ermet vil vokse ca. 4-5 cm i lengden i vask. 
Lengden på ermene blir da ca. 44 (44) 47 (47) cm 
etter vask og er strikket så de er temmelig lange og kan 
brettes opp. 

Fell av med italiensk avfelling som på bolen

Strikk det andre erme på samme måte.

HALSKANT
Start midt bak og strikk opp med pinne 4 mm 112 
(112) 124 (124) masker langs retten av halsåpningen.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 10 cm. 

Fell av som maskene viser.
 

MONTERING
Fest løse tråder. 

Brett halskanten ned og inn mot vrangen og sy den fast 
med løse kastesting. 

Vask genseren ifølge anvisningene på banderolene og 
legg den flatt til tørk på et håndkle.

DIAGRAM
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Rett på retten, vrang på vrangen

Vrang på retten, rett på vrangen 


