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Når du strikker med vårt fine ullgarn Saga vir-
ker det som om nøstet aldri tar slutt. Noe som 
gir en fantastisk lett ferdigstrikket genser, 
som også kan brukes på varme dager.
Genseren er strikket med rundt bærestykke 
og en fin mønsterbord. Ermene er trekvart 
lange, perfekte til sommerbruk.
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Materialer
200 (250) 250 (250) g Saga fra Filcolana i farge 257 
(Mint)
Rundpinne 2,5 mm og 3 mm, 80 cm
Strømpepinne 2,5 mm og 3 mm
Markører eller kontrastfarget tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm 
Overvidde: 112 (121) 130 (139) cm
Ermelengde: 33 cm (alle str.)
Hel lengde til skulder: ca. 51 (52) 53 (54) cm

Strikkefasthet
27 m og 40 p i glattstrikk på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Spesielle teknikker
Vendepinner (”German short rows”): Snu arbeidet, ta 
første maske løst av med garnet foran arbeidet. Legg 
garnet tilbake over pinnen og trekk i tråden så ma-
sken ”snur begge ben i været”. Hold garnet stramt og 
strikk videre. Når du kommer tilbake og skal strikke 
over vendemasken, strikkes begge «maskebena» 
sammen som én maske.
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Arbeidsflyt
Genseren strikkes nedenfra og opp. Først strikkes 
ermer og bol opp til ermehullet.
Så settes delene sammen på pinnen til bærestyk-
ket. Først strikkes et stykke med raglanfellinger, så 
strikkes det vendepinner før det fortsettes rundt med 
mønsteret. Når mønsteret er ferdig strikket, felles det 
jevnt inn på den øverste del av bærestykket. Til slutt 
strikkes halskanten i ribb som nederst på genseren.

Bol
Legg opp 304 (328) 352 (376) m på rundp 2,5 mm. 
Sett sammen til en omg og sett inn en markør ved 
starten av omg og etter 152 (164) 176 (188) m. 
Strikk 5 cm ribb (1 r, 1 vr).
Strikk 1 omg vr.
Bytt til rundp 3 mm og fortsett i glattstrikk til arbeidet 
måler 34 (35) 36 (37) cm.
Fell m av til ermehull i hver side på neste omg slik: 
Fell av 8 (9) 10 (11) m, strikk r til 8 (9) 10 (11) m 
før neste markør, fell av 16 (18) 20 (22) m, strikk r til 
det er 8 (9) 10 (11) m igjen på omg, fell av disse m.
La arbeidet hvile og strikk ermene.

Ermer
Legg opp 80 (88) 96 (104) m på strømpep 2,5 mm. 
Sett sammen til en omg og sett inn en markør ved 
starten av omg. Strikk rundt i ribb (1 r, 1 vr) til ermet 
måler 5 cm.
Strikk 1 omg vr.
Bytt til strømpep 3 mm og fortsett videre opp i glat-
tstrikk til ermet måler 33 cm, eller ønsket lengde til 
ermehullet.

Fell av m til ermehull på neste omg: Fell av 8 (9) 10 
(11) m, strikk r til de siste 8 (9) 10 (11) m, fell av 
disse m = 64 (70) 76 (82) m.
La arbeidet hvile og strikk et tilsvarende erme.

Bærestykke
Sett delene inn på samme rundp 3 mm, og sett inn 
en markør i hver overgang mellom bol og ermer = 
400 (432) 464 (496) m. Omg starter med 1. markør 
mellom bakstykke og venstre erme.
Strikk raglanfellinger slik: *1 r løst av, 1 r, trekk den 
løse m over, strikk r til 2 m før neste markør, 2 r sam-
men*, gjenta fra * til * ytterligere 3 ganger = 8 m 
felt.
Gjenta disse fellinger på hver omg ytterligere 9 (8) 8 
(7) ganger = 320 (360) 392 (432) m.
Strikk nå vendepinner slik: Strikk r til 10 m før 2. 
markør (mellom venstre erme og forstykket), snu 
(med teknikken German short rows). Strikk vr tilbake 
til 10 m før 3. markør, snu.
Snu ytterligere 3 ganger i hver side, og snu hver gang 
10 m før der du snudde siste.
Etter den siste gangen du snudde, strikkes det 6 (8) 
10 (12) omg r over alle m, og de 2 «maskebena» på 
hver vendemaske strikkes sammen som én når du 
strikker den 1. omg.
Fjern 3 av de 4 markørene, og la kun den ved starten 
av omg stå igjen.
På neste omg felles det slik: Strikk 0 (0) 12 (0) r, *2 r 
sammen, 14 (13) 17 (16) r*, gjenta fra * til * omg ut 
= = 300 (336) 372 (408) m.
Strikk 2 omg r.
Start som vist i diagrammet og strikk rundt med 
mønster (= 25 (28) 31 (34) mønsterrapporter). Strikk 
de 10 p i diagrammet totalt 3 ganger, og deretter 1.-
3. omg.
Strikk 1 omg r.

Diagram

Vrang

Rett

1 r løst av, 1 r, løft den løse m over

2 r sammen

Kast
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12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Fell på neste omg slik: *2 r sammen, 7 r, 1 r løst av 
1 r, trekk den løse m over, 1 r*, gjenta fra * til * omg 
ut = 250 (280) 310 (340) m.
Strikk 1 omg r.
Fell på neste omg slik: *2 r sammen, 5 r, 1 r løst av 
1 r, trekk den løse m over, 1 r*, gjenta fra * til * omg 
ut = 200 (224) 248 (272) m.
Strikk 5 omg r.
Fell på neste omg slik: *2 r sammen, 3 r, 1 r løst av 
1 r, trekk den løse m over, 1 r*, gjenta fra * til * omg 
ut = 150 (168) 186 (204) m.
Strikk 4 omg r.
Fell 0 (10) 20 (30) m på neste omg = 150 (158) 166 
(174) m.
Bytt til rundp 2,5 mm. Strikk 1 omg vr, 1 omg r og 
avslutt med 2 cm ribb (1 r, 1 vr). Fell av i ribb.

Montering
Sy sammen det lille hullet under hvert erme. Fest alle 
løse tråder. 
Skyll opp arbeidet og sentrifuger lett, og la det tørke 
liggende flatt.


