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Denne genseren er inspirert av de klassiske stripete sjømanngenserne. 
Passformen er oversize med lange ermer som kan brettes opp, rullekrage og splitt i sidene. 
Den er helt perfekt å ta på seg på kalde dager på sommerhytta, eller på en tur langs vannet. 
Genseren er strikke nedenfra og opp med vendepinner øverst på bakstykket som former de 
skrå skuldrene.

SejlturDesign: Maria Bach Jensen

STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til brystvidde: 80-86 (87-96) 97-106 
(107-116) cm
Overvidde: 120 (130) 140 (150) cm
Lengde erme: 46 (46) 47 (47) cm
Hel lengde (fra midt på skulder til nederste kant på 
forstykket): ca. 63 (64) 65 (66) cm
OBS: Bol- og ermelengden vil strekke seg 2-3 cm 
i bruk.
STRIKKEFASTHET
16 m og 24 p i strukturmønster på p 5,5 mm 
= 10 x 10 cm 
Strikkeprøven er målt etter vask og blokking, vær 
oppmerksom på at strukturen vil strekke seg endel ut 
etter vask.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bunnfarge 
550 (600) 650 (750) g Peruvian frg. 145 (Navy Blue)
 og 125 (150) 150 (200) g Tilia frg. 145 (Navy Blue)
Mønsterfarge
50 (50) 100 (100) g Peruvian frg. 364 (Chai) og
25 (25) 25 (25) g Tilia frg. 336 (Latte)
Begge fargene strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt 
sammen gjennom hele arbeidet.
Rundpinne 5 og 5,5 mm, 40 og 80-100 cm
Strømpepinne 5 og 5,5 mm, 
Strømpepinnen og den korte rundpinnen kan droppes, 
hvis du strikker magic loop.
Maskemarkører eller kontrastfarget tråd

Restegarn (brukes til italienske opplegg)
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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 dobbelt-
maske». 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

 Arbeidsgang
Genseren strikkes nedenfra og opp. 
Først strikkes de nederste vrangbordene frem og 
tilbake, hver for seg. Så settes de sammen, og bolen 
strikkes rundt på rundpinne. 
Arbeidet deles til for- og bakstykke, som strikkes ferdig 
hver for seg. 
De skrå skuldrene på bakstykket formes ved hjelp av 
vendepinner. Maskene på bakstykket settes over på en 
maskeholder, mens forstykket strikkes ferdig. 
Skuldermaskene på for- og bakstykket strikkes til 
slutt sammen på skulderen, slik at det blir en synlig 
skuldersøm ca. 1 cm nede på baksiden av skuldrene. 
Det strikkes opp masker langs ermehullene til ermer, 
som strikkes ovenfra og ned. 
Til slutt strikkes det opp masker langs halsen, og 
rullekragen strikkes. 
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Strikkes r på retsiden og vr på vrangsiden med 
mønsterfargen.

Strikkes r på retten og vr på vrangen 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.

Begynn her 
str. S

Begynn her 
str. M

Begynn her 
str. L og XL
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Oppskrift
VRANGBORD PÅ BAKSTYKKE
Legg opp 53 (57) 61 (65) m på p 5,5 mm med 
restegarn.

Strikk 2 p rett og klipp av tråden.

Bytt til bunnfargen og strikk 3 p glattstrikk (r på retten, 
vr på vrangen), 1. p er fra retten.

Neste p (vrangen): 1 vr, stikk høyre p under den 
nederste lenken (mellom m på høyre p og første m på 
venstre p) strikket med bunnfargen 3 p nede i arbeidet, 
og sett lenken opp på venstre p, strikk lenken og neste 
m vridd vr sm, *stikk høyre p under den nederste lenk-
en og strikk rett i lenken, 1 vr*, gjenta fra * til *, til det 
gjenstår 2 m, strikk rett i lenken, ta neste m løst av, 
stikk høyre p under nederste lenken og sett lenken på 
venstre p, flytt den løse m tilbake og strikk denne vr sm 
med lenken, 1 vr = 103 (111) 119 (127) m.

Fortsett i bunnfargen og strikk frem og tilbake i ribb, 
slik:
1. p (retten): 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, til den 
siste m, 1 r.
2. p: 2 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, til den siste 
m, 1 vr.

Gjenta disse 2 p til vrangborden måler 13 (14) 14 (15)  
cm. Avslutt med en p fra retten. Klipp av garnet.
Klipp av restegarnet.

VRANGBORD PÅ FORSTYKKE
Strikkes 2 cm kortere enn på bakstykket 
= 11 (12) 12 (13) cm.

Ikke klipp av garnet, men sett de to vrangbordene 
sammen på p 5,5 mm og strikk videre rundt = 206 
(222) 238 (254) m.

Sett inn en markør for å markere starten på omg.

Strikk 1 omg r, samtidig som det felles 14 m jevnt 
fordelt ved å strikke 2 r sm på omg = 192 (208) 224 
(240) m.

Fortsett videre rundt i strukturmønster ifølge 
diagrammet, start ved markeringen for din størrelse, 

og gjenta de 20 p i diagrammet til arbeidet måler 38 
(39) 39 (40) cm, målt på forstykket. 

Nå deles arbeidet til for- og bakstykke, slik:
De første 96 (104) 112 (120) m er maskene på 
bakstykket og er den delen med den høyeste 
vrangborden, de siste 96 (104) 112 (120) m settes 
på en maskeholder til forstykket.

BAKSTYKKE
Strikk første og siste m på hver p r (kant-m). 
Strikk frem og tilbake i strukturmønster ifølge 
diagrammet, til det er strikket 5 striper. Fortsett 
deretter ifølge diagrammet, men uten striper, til 
ermehullet måler 16 (17) 19 (20) cm. 
Avslutt med en p fra vrangen. 

For å forme de skrå skuldrene strikkes det 
vendepinner, slik:
1. vendep (retten): Strikk strukturmønster ifølge 
diagrammet, til det gjenstår 5 m på p, snu. 

2. vendep: 1 vendem, strikk strukturmønster ifølge 
diagrammet, til det gjenstår 5 m på p, snu. 
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3. vendep: 1 vendem, strikk strukturmønster ifølge 
diagrammet, til det gjenstår 3 m før vendemasken på 
forrige p, snu. 

4. vendep: 1 vendem, strikk strukturmønster ifølge 
diagram, til det gjenstår 3 m før vendemasken fra 
forrige p, snu. 

Gjenta 3. og 4. vendep, til du har snudd i alt 7 (7) 8 
(9) ganger i hver side, siste vendep strikkes på retten, 
slik: 1 vendem, strikk strukturmønster til det er i alt 
34 (36) 38 (42) m på høyre p (tell hver vendemaske 
kun som én m), fell av de neste 28 (32) 36 (36) m til 
hals. 
Klipp av tråden, og sett den siste m fra fellingen tilbake 
på venstre p.

Det er nå 34 (36) 38 (42) m på hver skulder. 
Sett skulderm til side på hver sin maskeholder. 
FORSTYKKE
Flytt m til forstykket tilbake på p 5,5 mm og strikk frem 
og tilbake i strukturmønster, første og siste m på alle 
p strikkes r (kantm). Strikk til ermehullet måler 
16 (17) 19 (20) cm.
Tilpass stripene i strukturmønsteret, så de stopper på 
samme sted som på bakstykket. Avlutt med en p fra 
vrangen.

Neste p (retten): Strikk 42 (44) 46 (50) m, fell av 
de neste 12 (16) 20 (20) m, strikk strukturmønster 
pinnen ut.

Fortsett i strukturmønster ifølge diagrammet og fell 
av mot halsen for å forme halsutskjæringen, slik:

Høyre side av halsen
Neste p (vrangen): Strikk ifølge diagram pinnen ut.

I starten av de følgende pinnene fra retten felles det av 
3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger = 34 (36) 38 
(42) m.
Fortsett videre opp til ermehullet måler 24 (25) 27 
(28) cm. Avslutt med en p fra vrangen.

Strikk nå for- og bakstykket høyre skulder sammen, 
slik (start å strikke sammen ved halsåpningen):
Flytt skulderm på bakstykket over på p 5,5 mm, legg 
delene vrangside mot vrangside og hold de to pinnene 
parallelt sammen i venstre hånd. *Stikk høyre p inn 
i første m fra forstykket og første m fra bakstykke og 
strikk dem r sm*, gjenta fra * til * 1 gang, trekk den 
først strikkede m på høyre p over den andre m, som ved 
vanlig felling**, gjenta fra * til **, til alle m er felt av.
OBS: Når du strikker igjennom vendemaskene på bak-
stykket, stikkes høyre p igjennom begge maskebeina.

Venstre side av halsen
Neste p (vrangen): Start med garnet ved de hvilende 
m, og fell av 3 m, strikk ifølge diagrammet pinnen ut.

Neste p: Strikk ifølge diagrammet pinnen ut.
I starten av de følgende pinnene fra vrangen felles det 
av 2 m 1 gang og 1 m 3 ganger = 34 (36) 38 (42) m.

Fortsett videre opp til ermehullet måler 24 (25) 27 
(28) cm. Avslutt med en p fra vrangen.
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Strikk venstre skulder sammen med bakstykket på 
venstre skulder på samme måte som på høyre side, men 
start å strikke sammen fra ermehullet.

ERMER
Strikk opp, fra retten, med p 5,5 mm og bunnfargen 
60 (64) 68 (72) m rundt ermehullet. Start nederst 
i ermehullet og sett inn en maskemarkør for å markere 
starten på omgangen. 
Fordel m likt mellom for- og bakstykke, og vær obs på 
at der skuldrene er strikket sammen IKKE ligger midt 
på skulderen, men 1 cm nede på bakstykket. Legg 
evt. arbeidet flatt ned og vurder hvordan maskene skal 
fordeles.

Start ved den 1. omg i diagrammet og strikk 
strukturmønsteret til hele ermet måler 34 cm fra 
ermehullet. Avslutt med en rett omgang i diagrammet. 

Ermene er lange og beregnet til å brette opp. Ønsker 
du vanlig lengde på ermene, strikk ermet 5-8 cm 
kortere før du starter på vrangborden.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 12 (12) 13 
(13) cm. 

Fell av med italiensk sydd avfelling, slik:
Klipp av tråden 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 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 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.
 

RULLEKRAGE
Strikk opp, fra retten, med p 5 mm og bunnfargen 
ca. 92 (100) 108 (114) m rundt halsen, maskeantallet 
skal være delelig med 2.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), til kragen måler ca. 18 (18) 19 
(19) cm.

Fell av med italiensk sydd avfellig som på ermene.

MONTERING
Fest alle løse tråder.
Skyll opp genseren ifølge anvisningene på bandero-
lene, og la den tørke liggende flatt på et håndkle.


