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Som matros på et skip er det nødvendig med en god varm genser. Denne Matros-genseren blir 
en ekstra tykk og god genser på grunn av mønsteret hvor trådene følger med på baksiden. 
Den er perfekt til lek i hagen og en tur på lekeplassen, eller ombord på en båt.
 

MatrosDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
2 år/92cl (4år/104cl) 6år/116cl (8år/128cl) 
10år/140cl

MÅL
Overvidde: 64 (69) 75 (80) 84 cm
Hel lengde: 39 (43) 45 (48) 51 cm
Lengde erme: 26 (28) 30 (33) 36 cm

STRIKKEFASTHET
23 m x 26 p på pinne 4 mm i glattstrikk med 2 farger 
= 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Hvis det går ut 
over bredden, men ikke høyden, kan det hjelpe å bytte 
pinnemateriale, f.eks. bytte fra metall til tre eller om-
vendt.
Merk: Det kan være nødvendig å bytte pinne når du 
strikker med flere farger i forhold til når du strikker 
med kun 1 farge. Mål strikkefastheten din flere ganger 
igjennom arbeidet, så du eventuelt kan justere 
pinnestørrelse når du veksler mellom teknikkene.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Frg. A: 200 (200) 250 (300) 300 g Arwetta 
i frg. 977 (Marzipan)
Frg. B: 50 g (alle str.) Arwetta i frg. 808 (Aqua Mist)
Frg. C: 50 g (alle str.) Arwetta i frg. 197 (Aqua).
Frg. D: 50 g (alle str.) Arwetta i frg. 146 (Deep Sea).
Det strikkes med 2 tråder holdt sammen igjennom hele 
arbeidet.

Rundpinne 3,5 og 4 mm, 40 og 80 cm. 
Strømpepinne 3,5 og 4 mm til ermer.
Hvis du strikkes magic loop på lang rundpinne, kan du 
utelate 40 og 60 cm rundpinne, samt strømpepinne.
4 maskemarkører (sort, rød, blå og grønn). Fargerne 
er underordnede så lenge du kan se forskjell på dem. 
Maskemarkørene kan godt være kontrastfargede tråder 
som plasseres rundt de masken som skal markeres.
2 maskeholdere (eller restegarn) til hvilende m.
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER

h-økn (øking mot høyre): Før venstre pinne, med ret-
ning fra baksiden og inn mot deg selv, inn under lenken 
mellom to masker, løft lenken opp på pinnen
og strikk den rett.
v-økn (øking mot venstre): Før venstre pinne, med 
retning fra forsiden og vekk fra deg selv, inn under 
lenken mellom to masker, løft lenken opp på pinnen og 
strikk den vridd rett.

SPESIELLE TEKNIKKER

Vendemasker: Ta 1. m vr løst av med garnet foran 
masken (mot deg selv), før garnet over høyre pinne 
og ned bak arbeidet (eller vekk fra deg selv) og trekk 
i garnet så det oppstår «en dobbeltmaske». 
Strikk videre ifølge anvisning i oppskriften.
Når du skal strikke igjennom den doble masken, 
stikkes p inn gjennom begge maskene, som én maske, 
henholdsvis i rett eller vrang som arbeidet viser.
Denne teknikken heter German Short Rows.
Løkkeopplegg: Lag en ring av garnet, slik at den lange 
garnende (med garnnøstet i den andre enden) legges 
ovenpå den tråden som sitter fast på pinnen, strikk 
høyre pinne inn forfra i ringen, stram garnet så ringen 
blir til en maske. Gjenta til ønsket antall masker. 
Fair Isle: Når du strikker med 2 farger samtidig, vil 

alltid en av fargene fremstå tydeligere enn den andre 
i det ferdige resultatet. Den fargen som trer tydeligst 
frem kalles den dominante fargen. Hvilken farge som 
er dominant avhenger av hvor stram trådene er i hver 
farge du strikker med, dvs. hvordan du holder fargene 
på fingeren. Oftest er det fargen som ligger forrest på 
fingeren som blir den dominante. 
I denne oppskrift byttes den dominante fargen 
underveis på omgangen. Diagrammet angir hvilken 
farge som skal være dominant.I denne oppskrift holdes 
frg. B, C og D som den dominante farge.

DIAGRAM
Se side 4.

Arbeidsgang
Genseren strikkes ovenfra og ned, med vendepinner 
i nakken for å gjøre nakken høyere og sikre en bedre 
passform. 

Mønsteret strikkes i Fair Isle teknikken, hvor fargen 
som ikke er i bruk tas med på baksiden av arbeidet. 

Etter deling til bol og ermer, strikkes hver del ferdig 
hver for seg.

Diagrammet leses fra høyre mot venstre på alle 
omgangene.
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Oppskrift
HALSKANT
Legg opp 76 (80) 84 (92) 92 m på 40 cm rundpinn 
3,5 mm og frg. A. 
Sett sammen omg og pass på at m ikke vrir seg rundt 
pinnen når du setter sammen.
Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 2,5 (2,5) 
3 (3) 3 cm.

BÆRESTYKKE
Bytt til rundp 4 mm og del inn arb slik:
Neste omg: Strikk 1 r (raglanm) og marker denne m 
med en sort markør (starten på omg), strikk 11 (11) 11 
(13) 13 r (høyre erme), strikk 1 r og marker denne m 
(raglanm) med en rød markør, strikk 25 (27) 29 (31) 
31 r (forstykke), strikk 1 r og marker denne m 
(raglanm) med en grønn markør, strikk 11 (11) 11 
(13) 13 r (venstre erme), strikk 1 r og marker denne 
m (raglanm) med en blå markør, strikk 25 (27) 29 (31) 
31 r (bakstykke).

Nå starter økingene på begge sider av raglanmaskene, 
samtidig som det strikkes vendepinner for å gjøre 
nakken høyere, slik:
1. vendep: Strikk 1 r, v-økn, strikk r til den røde 
markøren, h-økn, 1 r, v-økn, 3 r, snu.

2. vendep (vrangsiden): 1 vendem, strikk vr til 3 m 
etter den grønne markøren, snu.

3. vendep: 1 vendem, strikk r til den grønne markøren, 
h-økn, 1 r, v-økn, strikk r til den blå markøren, h-økn, 
1 r, v-økn, strikk r til den sorte markøren, h-økn, 1 r, 
v-økn, strikk r til den røde markøren, h-økn, 1 r, v-økn, 
strikk r til vendem fra forrige p, strikk denne r, 3 r, snu.

4. vendep: 1 vendem, strikk vr til vendem fra forrige 
p, strikk denne vr, 3 vr, snu.

Gjenta 3. og 4. p ytterligere 1 (2) 2 (2) 2 ganger til 
det er foretatt i alt 3 (4) 4 (4) 4 vendinger i hver side, 
og du på forstykket har 7 (3) 5 (7) 7 m mellom vende-
maskene. 

5. vendep: Som 3. p til den sorte markøren. Ikke snu 
arbeidet.

Vendepinnene er nå ferdig strikket, og det er 31 (35) 

37 (39) 39 m på hhv. forstykke og bakstykke og
17 (19) 19 (21) 21 m på hvert erme.

Nå strikkes det igjen rundt i omganger slik (det 
henvises ikke lengre til farge på markørene):

Strikk 1 omg r.

Heretter strikkes det etter diagrammet, samtidig med 
at det fortsettes med å øke på hver 2. omg.
Merk: Alle raglanmasker strikkes med frg. A. 

1. omg: *Strikk 1 r (raglanm), v-økn, strikk r til den 
neste markøren, h-økn*, gjenta fra * til * omg ut.

2. omg: Strikk r omg ut.

Gjenta disse 2 omg til det er økt ut i alt 19 (21) 23 (23) 
25 ganger = 63 (69) 75 (77) 81 m på hhv. forstykke 
og bakstykke og 49 (53) 57 (59) 63 m på hvert erme, 
avslutt med en omg uten økinger.

Nå deles arbeidet til bol og ermer:
Neste omg: Strikk 1 r (raglanm) med frg. A, sett alle 
ermemaskene frem til neste raglanm over på en maske-
holder, legg opp 4 (4) 4 (6) 6 nye m med teknikken 
løkkeopplegg, sett inn en omgangsmarkør og legg opp 
ytterligere 5 (5) 5 (7) 7 m, strikk 1 r (raglanm), strikk r 
til neste raglanm, 1 r (raglanm), sett ermemaskene frem 
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til neste raglanm over på en maskeholder, legg opp 9 
(9) 9 (13) 13 nye m, strikk 1 r (raglanm), strikk 
r omgangen ut = 148 (160) 172 (184) 192 m.

Fortsett videre ned, over m på bolen så mønsteret 
passer som tidligere, og strikk til bolen måler ca. 19,5 
(21) 21 (22,5) 24,5 cm, avslutt med 2 omg med frg. A.

VRANGBORD
Bytt til rundpinne 3,5 mm.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), når du begynner med vrang
borden skal du avpasse starten slik at du strikker vr 
over de fargede «pinnene» i mønsteret, og r over de 
«pinnene» som er strikket i bunnfargen. 
Strikk til vrangborden måler 4 (4) 4,5 (5) 5 cm.

Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger 
omkretsen på vrangborden og fell av med italiensk 
avfelling, slik: 
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 forreste maskeledd, trekk garnet 
igjennom. 
6. Stikk nålen inn i den 1. m, som om den skulle 
strikkes vr, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2. -6, til det er 1 vrangm igjen på venstre p.
Avslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen inn, fra høyre mot venstre, 
i den første avfelte m, trekk garnet igjennom.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er nå sydd av. Fest tråden godt.

ERMER
Strikk opp med p 4 mm og frg. A m i bunnen av 
ermehullet, start fra retten midt i ermehullet og strikk 
opp 4 (4) 4 (6) 6 m frem til de hvilende m, strikk disse 
r og strikk opp ytterligere 5 (5) 5 (7) 7 m frem til mid-
ten av ermehullet, sett inn en omgangsmarkør 
= 58 (62) 66 (72) 76 m.

Neste omg: Strikk r omg ut med frg. A.
Nå fortsettes det rundt i mønster som tidligere, tell deg 

frem så du får plassert mønsteret korrekt. Fortsett til 
ermet måler ca. 22 (23,5) 25 (28) 31 cm, avslutt med 
2. omg i frg. A.

Neste omg (omg med felling): 3 (1) 1 (0) 0 r, *2 r 
sm*, gjenta fra * til *, til det gjenstår 3 (1) 1 (0) 0 m, 
strikk 3 (1) 1 (0) 0 r = 32 (32) 34 (36) 38 m.

VRANGBORD
Bytt til p 3,5 mm.

Strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden måler 4 (4,5) 5 
(5) 5 cm. Fell av med italiensk sydd avfelling som på 
bolen.

Strikk det andre erme på tilsvarende måte.

MONTERING
Fest alle løse tråder. Hvis det er små hull i sidene av 
ermehullet sys disse til fra vrangen.
Vask genseren ifølge anvisning på banderolen og 
la den tørke liggende flatt på et håndkle.
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