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De hollandske fiskerne sin Gansey-genser har vært inspirasjonen til en liten serie av modeller 
med genser, vanter og strømper og her en kort, oversized cardigan i bomber-fasong. Den er 
strikket i en herlig blanding av Peruvian og Tilia. Modellen strikkes ovenfra og ned med en 
veldig romslig passform. Det er enkelt å forlenge eller forkorte både ermer og bol. 
Husk bare å justere garnmengden.

HimmelDesign: Rachel Søgaard

STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 
(105-112) cm 
Overvidde: 141 (149) 157 (165) cm
Lengde erme: 38 cm (alle størrelses)
Hel lengde målt midt bak inkl. halskanten: 63 (65) 67 
(69) cm
STRIKKEFASTHET
16 m og 23 p i glattstrikk med en tråd av hver kvalitet 
på p 6 mm = 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
500 (550) 600 (650) g Peruvian i fg 977 (Marzipan)
125 (150) 150 (175) g Tilia i fg 336 (Latte)
Det strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen, 
arbeidet igjennom.

Rundpinne 6 mm, 40 og 100 cm
Strømpepinne 6 mm

Markører eller kontrastfarget tråd

2 sikkerhetsnåler

4 knapper
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

o-innt (felling med overtrekk): 1 rett løst av, 1 rett, 
trekk den løse masken over.

v-økn: Før venstre pinne forfra og inn under lenken 
mellom to masker, løft lenken opp på pinnen og strikk 
den vridd rett. 

h-økn: Før venstre pinne bakfra og inn under lenken 
mellom to masker, løft lenken opp på pinnen og strikk 
den rett.

v-økn vr: Før venstre pinne forfra og inn under lenken 
mellom to masker, løft lenken opp på pinnen og strikk 
den vridd vrang. 

h-økn vr: Før venstre pinne bakfra og inn under lenken 
mellom to masker, løft lenken opp på pinnen og strikk 
den vrang.

SPESIELLE TEKNIKKER

Italiensk avfelling
NB: Det startes ulikt alt etter om den 1. masken på 
pinnen er en rett- eller en vrangmaske:
Hvis 1. maske er en rettmaske: Start med pkt. 1 og 
fortsett derfra.
Hvis 1. maske er en vrangmaske: Start med pkt. 4, men 
IKKE ta masken av pinnen. Fortsett derfra.
1. Stikk nålen inn i den 1. masken på venstre p, som 
om den skulle strikkes vrang, trekk tråden igjennom.
2. Stikk nålen inn mellom den 1. og den 2. masken fra 
baksiden og ut på forsiden.
3. Stikk nålen igjennom den 2. masken, fra forsiden og 
ut på baksiden.
4. Stikk nålen inn i den 1. masken, som om den skulle 
strikkes rett, og ta masken av pinnen.
5. Stikk nålen fra forsiden inn i den 2. maskens forreste 
maskeledd, som om den skulle strikkes vrang, trekk 
garnet igjennom.
6. Stikk nålen inn i den 1. masken, som om den skulle 
strikkes vrang, og ta masken av pinnen.
Gjenta pkt. 2. -6., til det er 1 maske igjen. Sy den siste 
masken av som i pkt. 4.

DIAGRAM
Se side 5.

Arbeidsgang
Modellen strikkes ovenfra og ned. 
Først legges det opp i nakken. Det økes ut på hver 
side av en skuldermaskene for å danne forstykker og 
bakstykke. 
Heretter deles arbeidet, og forstykker og bakstykke 
strikkes hver for seg, til ermehullet har den angitte 
lengden. Delene settes sammen igjen, og det strikkes 
frem og tilbake over alle maskene med nye masker i 
ermehullet, til bolen har det angitte mål. 
Den avsluttes med ribbkant.
Så strikkes det opp masker i ermehullet, og ermet 
strikkes rundt med fellinger ovenfra og ned og avsluttes 
med en ribbkant.
Til slutt strikkes det opp masker hele veien rundt langs 
forstykker og nakke, og ribbkanten strikkes med 
knappehulle.

Diagrammet strikkes nedenfra og opp, fra høyre mot 
venstre på pinner fra retten og fra venstre mot høyre på 
pinner fra vrangen. 

De 6 pinnene i diagrammet gjentas gjennom hele 
arbeidet.
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Oppskrift
BÆRESTYKKE
Legg opp 41 masker, gjerne fast, på rundpinne 6 mm 
med 1 tråd av hver kvalitet. 

1. p (vrangen): Strikk vr pinnen ut.

2. p: 1 r, h-økn, 1 r (marker denne m), v-økn, strikk 
37 m ifølge den 1. p i diagrammet, h-økn, 1 r (marker 
denne m), v-økn, 1 r.

3. p: 2 vr, v-økn vr, 1 vr, h-økn vr, 1 vr, sett inn en 
markør, strikk 37 m ifølge den 2. p i diagrammet, sett 
inn en markør, 1 vr, v-økn vr, 1 vr, h-økn vr, 2 vr.

4. p: 3 r, h-økn, 1 r, v-økn, 2 r, flytt markøren, strikk 
37 m ifølge den 3. p i diagrammet, flytt markøren, 2 r, 
h-økn, 1 r, v-økn, 3 r.

3. p: 4 vr, v-økn vr, 1 vr, h-økn vr, 3 vr, flytt markøren, 
strikk 37 m ifølge den 4. p i diagrammet, flytt 
markøren, 3 vr, v-økn vr, 1 vr, h-økn vr, 4 vr.

Fortsett på denne måten med å øke på hver side av den 
markerte masken på hver skulder. SAMTIDIG, når det 
er økt ut i alt 12 (14) 16 (18) ganger starter du å øke 
ved kantene foran.

Neste p (retten): 1 r, v-økn, strikk r til den 
markerte m, h-økn, 1 r, v-økn, strikk r til markøren, 
flytt markøren, strikk 37 m ifølge diagrammet, flytt 
markøren, strikk r til den markerte m, h-økn, 1 r, 
v-økn, strikk r til det er 1 m igjen på p, h-økn, 1 r.

Gjenta økingene på kantene foran på hver 4. pinne. 

Når det er økt ut ved skuldrene i alt 36 (38) 40 (42) 
ganger, deles arbeidet, og forstykker og bakstykke 
strikkes hver for seg. Avslutt med en pinne fra vrangen.

Det er nå 109 (113) 117 (121) masker på bakstykket, 
mellom de markerte maskene.

Nå deles arbeidet til bakstykke og forstykker, slik:

VENSTRE FORSTYKKE
Neste p (retten): Strikk rett til den markerte skulder-
masken, snu arbeidet og la de resterende m hvile, mens 
du strikker venstre forstykke.

Fortsett i glattstrikk over disse maskene, og fortsett 
samtidig med å øke ved kanten foran, til det er økt ut i 
alt 16 ganger.

Strikk videre ned til ermehullet måler 16 (17) 18 (19) 
cm fra den markerte skuldermasken. Avlutt med en 
pinne fra vrangen. 

La forstykket hvile, men ikke klipp av garnet.

Sett den markerte skuldermasken i hver side på hver sin 
sikkerhetsnål.

BAKSTYKKE
Start med et nytt nøste garn fra retten av maskene på 
bakstykke, og strikk videre ned i mønster som 
tidligere mellom markørene og glattstrikk over de 
øvrige maskene i hver side, til bakstykket har samme 
lengde som forstykket. Avslutt med en pinne fra 
vrangen.

Klipp av garnet, og la maskene til bakstykke hvile.
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HØYRE FORSTYKKE
Start med garnet fra retten av maskene på høyre 
forstykke, og strikk som til venstre forstykke, bare 
speilvendt. Avslutt med en pinne fra vrangen. 
Klipp av garnet, og la maskene til forstykket hvile.

BOL
Flytt maskene, så du kan starter med det hvilende 
garnet i kanten av venstre forstykke. 

Neste p (retten): Strikk r over m på venstre forstykke, 
husk å øke mot kanten foran, hvis ikke alle økingene 
allerede er gjort, legg opp 5 (7) 9 (11) m ved venstre 
ermehull, og strikk rett over maskene på bakstykket 
bortsett fra de midterste 37 m, som strikkes i mønster 
som tidligere, legg opp 5 (7) 9 (11) m ved høyre 
ermehull, og strikk rett over maskene på høyer 
forstykke, husk å øke mot kanten foran, hvis ikke alle 
økingene allerede er gjort.

Når alle økingene på kantene foran er gjort, er det 225 
(237) 249 (261) masker på pinnen.

Fortsett frem og tilbake i glattstrikk over alle maskene, 
fremdeles med mønster over de 37 m på bakstykke, til 
arbeidet måler 24 (25) 26 (27) cm fra ermehullet, eller 
til ønsket lengde, avslutt med en pinne fra retten.

Fortsett i ribb slik:
1. p (vrangen): *1 r, 1 vr*, gjenta fra * til *, avslutt 
med 1 r.

Strikk i alt 6 cm ribb.

Fell av med italiensk avfelling (se spesielle teknikker).

ERMER
Start med garnet fra retten i den midterste av de 
opplagte maskene i ermehullet, strikk opp 3 (4) 5 (6) 
masker i de nye maskene, og sett inn en markør 
i den første av disse maskene, strikk opp ca. 3 masker 
for hver 4. pinne langs ermekanten opp til skulderen, 
strikk den hvilende skuldermaske rett, strikk opp 
samme antall masker langs den andre ermekanten, og 
strikk opp 2 (3) 4 (5) masker i de opplagte maskene i 
ermehullet = 58 (62) 68 (72) masker i alt.

Strikk rundt i rett, og fell inn på hver 14. (13.) 12. 
(11.) omgang slik: 1 r, 2 r sm, strikk rett til det gjenstår 
2 m på omg, o-innt.

Fell inn på denne måten i alt 5 ganger = 48 (52) 58 
(62) masker. 

Fortsett videre ned til ermet måler 33 (32) 31 (30) cm, 
eller til ønsket lengde minus 5 cm. 

Neste omg: Fell inn jevnt fordelt til 36 (38) 40 (42) m. 

Strikk 5 cm ribb (1 r, 1 vr). 

Fell av med italiensk avfelling.

Strikk et tilsvarende erme.

KNAPPESTOLPE MED KNAPPHULL
Start fra retten, nederst ved høyre kant og strikk opp 
3 m for hver 4. pinne langs hele kanten, i alt ca. 245 
(249) 253 (257) masker (maskeantallet skal være et 
oddetall). 

Strikk ribb slik:
1. p (vrangen): *1 vr, 1 r*, gjenta fra * til *, avslutt 
med 1 vr.

Strikk ribb til kanten måler 2,5 cm, avslutt med en 
pinne fra vrangen. 
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Neste p (knapphullpinne): Strikk 4 m ribb, *fell av 
3 m, strikk ribb til det er 11 (12) 13 (14) m på p etter 
de avfelte m*, gjenta fra * til * ytterligere 3 ganger. 
Strikk ribb pinnen ut. 

På den følgende pinnen legges det opp 3 m over de 
avfelte maskene hvert sted. 

Fortsett i ribb til kanten måler 5 cm. 

Fell av med italiensk avfelling.

MONTERING
Fest alle løse tråder. Sy i knapper tilpasset og plassert 
til knapphullene.
Vask jakken ifølge anvisingene på banderolene og 
la den tørke liggende flatt.

DIAGRAM 

 Rett på rettsiden, vrang på vrangsiden 
 
 Vrang på retsiden, ret på vrangside 
 
 1 vr i det det lages 2 kast på pinnen 
 
  Sett 1 m på hj.p foran arbeidet – i det  
  du lar det ekstra kastet gli av p, strikk  
  m på hj.p r.  
 
  Sett 3 m på hj.p bak arbeidet, 1 – i det  
  du lar det ekstra kastet gli av p, strikk  
  m på hj.p r. 
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