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Inspirasjonen til denne genseren er hentet fra 
de mange tårnene og slottene som ble bygget 
i København på 1600-tallet. Blant disse finnes 
spiret på Børsen som strekker seg i en spiral 
opp mot himmelen og de mange ornamentene 
som dekorerer det nydelige mursteins arbei-
det på Rosenborg Slott. På 1600-tallet ble 
dekorasjon av bygninger satt i system. Gense-
ren har et sirlig og dekorativt flettemønster på 
bolen og er en skikkelig kosegenser, myk, stor 
og god.
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Materialer
75 (75) 100 (100) g Tilia fra Filcolana i farge 354 
(Light Truffle)
150 (150) 200 (200) g Merci fra Filcolana i farge 3249 
(Terra)
- hele genseren er strikket med dobbel tråd, en tråd 
av hver kvalitet 

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

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

Mål
Passer til brystbredde: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70) 
cm
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Overvidde: 70 (74) 78 (82) cm
Ermelengde: 25 (27) 29 (31) cm
Hel lengde: 36 (40) 44 (48) cm

Strikkefasthet
20 m x 32 p i perlestrikk på p 4,5 mm med en tråd av 
hver kvalitet = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun ment som en veiledning. Hvis 
du har flere masker på 10 cm, bytt til tykkere pinner, 
om du har færre masker på 10 cm, bytt til tynnere 
pinner.

Arbeidsflyt
Først strikkes bolen til genseren nedenfra og opp, og 
deles under armene til for- og bakstykke. Masker til 
ermene og halskanten plukkes opp, som strikkes til 
slutt. Skuldrene formes med vendepinner (GSR).

Spesielle forkortelser
Perlestrikk:
1. p: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-*.
Alle påfølgende p: Strikk vrangmaskene rett og rett-
maskene vrang.

Vendepinner/German Short Rows (GSR): Strikk frem 
til stedet der du skal snu. Snu arbeidet rundt og, ta 
1 m vr løst av med tråden foran masken (mot deg 
selv). Løft tråden over høyre pinne og ned bak arbei-
det (eller bort fra deg selv) og trekk tråden ned for 
å lage ”en dobbel maske” (masken har nå to ben). 
Strikk tilbake over maskene frem til der du skal snu. 
Når du skal strikke vendemasken, den doble masken, 
strikkes den som én maske, r eller vr alt etter hvor du 
er i arbeidet.

Bol
Legg opp 81 (85) 89 (93) m på rundp 4 mm med en 
tråd av hver kvalitet, og strikk frem og tilbake (1 vr, 
1 r) til vrangborden måler 5 (5) 6 (6) cm (1. pinne er 
fra vrangen). Klipp av begge trådene og legg arbei-
det til side. Strikk en tilsvarende vrangbord som den 
første, men ikke klipp av tråden.

Sett sammen de to delene på rundp 4,5 mm og strikk 
rundt.
Strikk en omg glattstrik og ta inn 6 m jevnt fordelt 
over omg = 156 (164) 172 (180) m.

Sett inn en maskemarkør mellom de to vrangbordene 
for å markere for- og bakstykke = 78 (82) 86 (90) m 
på hver del.

Neste omg: *Strikk 8 (10) 9 (11) m perlestrikk, sett 
inn 1 maskemarkør, strikk mønster i henhold til dia-
grammet (= 62 (62) 68 (68) m), sett inn en maske-
markør, strikk 8 (10) 9 (11) m perlestrikk*, gjenta fra 
*-* én gang til.

Fortsett med perlestrikk og mønster etter diagrammet 
til arbeidet som måler 23 (26) 29 (32) cm.

Sett maskene fra forstykket på en maskeholder mens 
du skal strikke bakstykket. 

Bakstykke
Fortsett med perlestrikk og mønster i henhold til dia-
grammet samtidig som det felles 2 m i begynnelsen 
av neste 2 p og deretter felles 1 m i begynnelsen av 
de neste 4 p = 70 (74) 78 (82) m.
Fortsett videre opp i perlestrikk og mønster i henhold 
til diag til ermhullet måler 13 (14) 15 (16) cm fra der 
de 2 første 2 ble ble felt. Fell av de resterende ma-
skene.

Forstykke
Fell av til ermhull som på bakstykke, og fortsett vide-
re med perlestrikk og mønster i henhold til diagram-
met til ermhullet som måler 6 (7) 8 (9) cm.

Nå felles de midterste 22 (22) 26 (26) m og begge 
sider strikkes hver for seg.
Fortsett med perlestrikk og mønster over de 24 (26) 
26 (28) m i hver side. Fell samtidig av 2 m i begyn-
nelsen av p inn mot halskanten én gang, og deretter 
fell av 1 m i begynnelsen av hver 2. p totalt 2 ganger 
= 20 (22) 22 (24) m. Strikk videre opp i mønster og 
perlstrikk til forstykket har samme lengde som bak-
stykket. Fell av resterende masker.

Strikk den andre siden av forstykket på samme måte, 
bare speilvent. 

Ermer
Sy sammen for- og bakstykket . Deretter strikkes det 
opp 50 (54) 56 (60) m opp langs det ene ermhullet 
på p 4,5 mm. Start og avslutt på toppen av skulde-
ren. Sett sammen omg, og sett en maskemarkør ved 
omg begynnelsen (M1) og en annen på bunnen av 
ermhullet etter (25) 27 (28) 30 m (M2).

Strikk deretter vendepinner/GSR slik:
Fra retten. Strikk 4 m perlesrikk, snu, GSR, strikk 
perlestrikk fra vrangen til 4 m etter M1, snu, GSR, 
strikk perlestrikk til 4 m etter der du snudde fra rett-
siden, snu GSR. Fortsett med vendepinner /GSR, ved 
å snu 4 m etter forrige gang du snudde på samme 
side til det gjenstår 5 (7) 7 (6) m før M2 på begge 
sider. Fortsett rundt i perlestrikk fra retten, omg be-
gynne på M2.

Fortsett rundt i perlestrikk til ermet på 22 (24) 25 
(27) cm fra ermhullet.
Strikk en omg r, og ta samtidig inn 14 m jevnt fordelt 
over omg.
Bytt til p 4 og strikk 6 (6) 8 (8) cm vrangbord (1 r, 1 
vr). Fell av.

Strikk den andre ermet på samme måte.

Halsenkanten
Strikk opp ca. 80 (80) 92 (92) m rundt halskanten på 
rundp 4 mm (maskeantallet må kunne deles med 2). 
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Strikk rundt 6 (6) 8 (8) cm rundt vrangbord (1 r, 1 
vr). Fell av.

Montering
Fest alle løse tråder. Brett halskanten og vrangbor-
den på ermene dobbelt inn, og sy godt fast med løse 
sting.


