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Det enkle og tidløse stripemønsteret på bære-
stykket på genseren er inspirert av murstein 
arbeidet på den ikoniske Grundtvigskirken i 
København. Genseren er tidløs og klassisk, og 
kan strikkes et hav av fargekombinasjoner til 
både gutter og jenter.
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Materialer
Bunnfarge: 200 (200) 200 (250) 300 g Arwetta Clas-
sic fra Filcolana i farge 352 (Red Squirrel)
Mønsterfarge 1: 50 gr (alle størrelser) Arwetta Classic 
fra Filcolana i farge 354 (Light Truffle)
Mønsterfarge 2: 50 gr (alle størrelser) Arwetta Classic 
fra Filcolana i farge 101 (Natural White)
- hele genseren er strikket med dobbel tråd Arwetta 
Classic

Rundpinne 4 mm og 4,5 mm, 80 cm
Evt. strømpepinner 4 mm og 4,5 mm
Maskemarkører
Maskeholdere

Størrelser
1 år/80 cm (2 år/92 cm) 4 år/104 cm (6 år/116 cm) 
8 år/128 cm

Mål
Passer til brystbredde: 49-52 (53-56) 57-60 (61-66) 
67-70 cm
Overvidde: 62 (66) 70 (74) 78 cm
Ermelengde: 22 (25) 28 (31) 35 cm
Hel lengde: 30 (35) 40 (43) 46 cm

Strikkefasthet
20 m x 28 p i glattstrikk på p 4,5 mm med dobbel 
tråd Arwetta Classic = 10 x 10 cm.
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Tykkelsen på pinnene er kun en veiledning. Hvis du 
har flere masker på 10 cm, bytt til tykkere pinner, har 
du færre masker på 10 cm, bytt til tynnere pinner.
NB: Følg med på strikkefastheten når du strikker 
mønster. Gå evt. opp en halv eller hel pinnestørrelse 
hvis det blir for stramt, evt. ned om det blir for løst. 

Spesielle forkortelser
h-økn:
- høyre økning fra retten (strikkes før markøren): Løft 
opp tråden mellom 2 m på venstre pinne bakfra og 
strikk den rett.
- høyre økning fra vrangen (strikkes etter markøren): 
Løft opp tråden mellom 2 m på venstre pinne bakfra 
og strikk den vrang.
v-økn:
- venstre økning fra retten (strikkes etter markøren): 
Løft opp tråden mellom 2 m på venstre pinne forfra 
og strikk den vridd rett.
- venstre økning fra vrangen (strikkes før markøren: 
Løft opp tråden mellom 2 m på venstre pinne forfra 
og strikk den vridd vrang.
o-indt: 1 r løs av, 1 r, trekk den løse m over den m 
som akkurat er strikket.

Spesielle teknikker
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, 
stikkes den som én maske (rett fra retten eller vrang 
fra vrangen), alt etter hva som vises.

Arbeidsflyt
Genseren strikkes ovenfra og ned med vendepinner 
for å forme nakke og halsutringning. Først strikkes 
bærestykket, så deles arbeidet til bol og ermer. Bolen 
strikkes ferdig, og til slutt strikkes ermene.

Bærestykke
Legg opp 80 (80) 88 (92) 92 m på rundp 4 mm med 
dobbel tråd av bunnfargen. Sett omg sammen og 
strikk vrangborden slik:
Str. 1, 2 og 4 år: *1 vr, 1 r*, gjenta fra *.* ut omg.
Str. 6 og 8 år: *1 r, 1vr*, gjenta fra *-* ut omg.
Strikk totalt 7 (7) 7 (8) 8 cm vrangbord. Sett en mar-
kør rundt omg’s 1. m = MB (midt bak).
Bytt til rundp 4,5 mm og strikk 1 omg samtidig som 
du fester maskemarkørene til raglan og midt foran 
slik:
MB strikkes r, 12 (12) 14 (15) 15 r (høyre side bak), 
sett en markør, 1 r (raglan-m), sett en markør, 13 r 
(høyre erme), sett en markør, 1 r (raglan-m), sett en 
markør, 12 (12) 14 (15) 15 r (venstre forstykke), sett 
en markør rundt om neste m = MF (midt for), 12 (12) 
14 (15) 15 r (høyre forstykke), sett en markør, 1 r 
(raglan-m), sett en markør, 13 r (venstre erme), sett 

en markør, 1 r (raglan-m), sett en markør, 12 (12) 14 
(15) 15 r (venstre side bak).

Strikk og øk på hver side av hver raglan-m (h-økn og 
v-økn) samtidig som det strikkes vendepinner (GSR) 
slik:
Strikk r og øk til raglan til det er 7 (7) 9 (9) 9 m igjen 
til MF, snu, GSR, strikk vr til MB, deretter strikkes vr 
og øk raglan til det er 7 (7) 9 (9) 9 m igjen til MF, 
snu, GSR, strikk r til MB, strikk r og øk til raglan til 
det er 2 (2) 3 (3) 3 m igjen til MF, snu, GSR, strikk vr 
til MB, deretter strikkes vr og øk til raglan til det 2 (2) 
3 (3) 3) 3) 3 m igjen til MF, snu, GSR, strikk r til MB.

Etter vendepinnene er det snudd 2 ganger på hver 
side av MF (markøren rundt MF kan nå fjernes) = 96 
(96) 104 (108) 108 m.
Fortsett rundt i glattstrikke og øk til raglan på anne-
hver omg.

Det er nå økt totalt 5 (5) 5 (6) 6 ganger (= 120 (120) 
128 (140) 140 m). På neste omg starter mønsteret 
etter diagrammet.
NB! Begynn med mønster på omg rett etter den siste 
økningen.
Samtidig fortsettes det å øke til raglan på hver 2. 
omg. Øk med fargen som den neste m skal strikkes 
i ihenhold til diagrammet. Nye m strikket i mønster. 
Raglan-m strikkes med bunnfargen - eller med møn-
sterfarge 2, på omg der bunnfargen ikke er med.

Når mønsteret er strikket ferdig, strikkes det glatt-
strikk og økning til raglan på hver 2. omg til det er 
økt totalt 15 (16) 17 ganger = 192 (200) 228 m.
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Strikk en omg r.

Fordel m til bol og ermer på neste omg og legg sam-
tidig nye m opp til ermhullet slik: Strikk r over MB 
og m på høyre bakstykke, strikk raglan-m r, sett de 
neste 41 (43) 43 (45) 47 m til erme over på en ma-
skeholder, strikk opp 7 (9) 9 (9) 11 nye m opp i for-
lengelsen av m på p, strikk raglan-m r, strikk r over 
m på forstykket, strikk raglan-m r, sett de neste 41 
(43) 43 (45) 47 m til erme over på en maskeholder, 
strikk opp 7 (9) 9 (9) 11 nye m opp i forlengelse av 
m på p, strikk raglan-m r, strikk r over m på venstre 
bakstykke.
La ermene hvile mens du strikker ferdig bolen.

Bolen
Fortsett rundt og strikk glattstrikk over bolens 124 
(132) 140 (148) 156 m til hele arbeidet, målt fra  
skulderen, måler 27 (32) 37 (39) 42 cm.
Bytt til rundp 4 mm og strikk 3 (3) 3 (4) 4 cm vrang-
bord (1 r, 1 vr). Fell av med 1, 1 vr.

Ermer
Sett ermets 41 (43) 43 (45) 47 m på p 4,5 mm og 
legg opp 7 (9) 9 (9) 11 m under ermet med dob-
bel tråd av bunnfargen = totalt 48 (52) 52 (54) 58 
m. Sett omg sammen, og sett inn en markør på den 
midterste m av de nye m = omg start.

Strikk rundt i glattstrikk med bunnfargen og ta sam-
tidig inn 2 m med (2) 2,5 (3) 3 (3) cm mellomrom 
totalt 8 (8) 8 (8) 9 ganger slik:
1 r (merket m), 2 r sammen, strikk til 2 m før merket 
m, o-indt.
Det er nå 32 (36) 36 (38) 40 m.

Strikk videre ned til ermet, målt fra fra ermhullet, 
måler ca. 19 (22) 25 (27) 31 cm.
Bytt til p 4 og strikk 3 (3) 3 (4) 4 cm vrangbord (1 r, 
1 vr). Fell av med 1, 1 vr.

Montering
Brett halskanten dobbelt inn mot vrangen og sy den 
godt fast med løse sting. Fest alle løse tråder.


