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Sverrigsgade ligger parallelt med Hallands-
gade og er en del av Amagers gamle arbeider-
kvarter. Den brosteinsbelagte gaten var i sin 
tid omkranset av hyggelige «byggeforenings-
hus» i alle mulige farger. En del av disse 
gamle huse er i dag bevart og fredet. Gaten 
fikk navnet i 1902, og man har frem til i dag 
valgt å bevare den gamle stavemåten.
Vakrere farger og mønster i en genser skal 
man lete lenge etter. Genseren er tiltenkt 
gutter, men kan selvfølgelig også strikkes til 
jentene. Lek med fargene, og ton dem opp og 
ned, alt etter hvilket uttrykk du ønsker deg i 
din ferdige genser. Hvis du ønsker å strikke 
til voksne, så ta en titt på designet ”Hallands-
gade”.
Designeren har bodd det meste av livet sitt på 
Amager, så derfor er inspirasjonen til hennes 
designs selvfølgelig funnet på de stedene på 
Amager som designeren er mest glad i.

1. norske utgave - august 2020 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl

Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana:
Farge A (bunnfarge): (100) 150 (150) 150 (200) 200 
g frg. 977 (Marzipan)
Farge B: (50) 100 (100) 100 (100) 100 g frg. 352 
(Red Squirrel)
Farge C: (50) 50 (50) 100 (100) 100 g frg. 141 (Alas-
kan Blue)
Farge D: (50) 50 (50) 100 (100) 100 g frg. 270 (Mid-
night Blue)
Farge E: (50) 50 (50) 50 (50) 100 g frg 252 (Shok 
Orange)
Hele genseren strikkes med dobbel tråd Arwetta.

Rundpinner 3, 3,5 og 4 mm, 60 eller 80 cm
Evt. strømpepinner i størrelse 3 og 4 mm (kan erstat-
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tes av lang rundpinne og magic loop).
8 maskemarkører. Oppskriften refererer til 1 grønn, 
2 røde og 5 blå markører, fargene er underordnet så 
lenge du kan se forskjellen på dem. Maskemarkører 
kan f.eks. lages av garn i andre fargen enn det garnet 
genseren strikkes med.
2 maskeholdere
Evt. elastisk tråd 
3 knapper

Størrelser
(2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 
år/140 cl) 12 år/152 cl

Mål
Passer til brystbredde: ca. (56-60) 61-66 (67-70) 71-
74 (75-78) 79-83 cm
Overvidde: (64) 69 (74) 80 (84) 89 cm
Hele lengde: (37) 41 (44) 48 (51) 57 cm
Ermelengde: (25) 27 (29) 34 (38) 41 cm

Strikkefasthet
22 m x 27 p i glattstrikk på p 4 mm med dobbel tråd 
Arwetta = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun ment som en veiledning. Hvis 
du har flere masker på 10 cm, bytt til tykkere pinner, 
om du har færre masker på 10 cm, bytt til tynnere 
pinner.
Hvis du strikker fastere eller løsere når du strikker 
mønster med 2 farger enn når du strikker glattstrikk 
uten mønster, kan du i mønsterseksjonene med fordel 
endre pinne til en halv pinnestørrelse opp eller ned.

Arbeidsflyt
Sverrigsgade strikkes ovenfra og ned i glattstrikk. 
Først strikkes det frem og tilbake på rundepinnen, 
med vendepinner (GSR) over nakken og skuldrene. 
De korte ribbestrikkede feltene på skulderen strikkes 
før arbeidet settes sammen og det fortsettes å strikke 
rundt.

Spesielle forkortelser
v-økn: Løft opp tråden mellom 2 m på venstre pinne 
forfra og strikk den vridd rett.
h-økn: Løft opp tråden mellom 2 m på venstre pinne 

bakfra og strikk den rett.
fm: Flytt markøren.

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, 
sammen som én maske (rett fra retten eller vrang fra 
vrangen), alt etter hva som vises.
Løkkeopplegg: Lag en ring av garnet på venstre pinne 
slik at den lange garn-enden (med garnnøstet i den 
andre enden) legges over den tråden som sitter fast 
på pinnen. Stikk høyre pinne inn forfra i ringen og 
strikk opp 1 maske, stram garnet så det blir en vanlig 
maske. Gjenta til ønsket maskeantall.

Tips: Slik unngår du ”hakk” i overgangen mellom 
2 farger: Bytt farge og strikk 1 omg med den nye 
fargen, løft m under den første m av den nye fargen 
opp på venstre pinne og strikk rett gjennom begge 
”første”-m slik at de strikkes sammen. Dette gjøres 
kun ved selve fargeskifte.  

Bærestykke
Legg opp (76) 76 (80) 84 (84) 88 m på 3 mm rundt-
pinne med dobbel tråd av frg. B.
1. p (vrangen): 1 vr, *2 vr, 2 r*, gjenta fra *-*, til det 
gjenstår 3 m, 3 vr.
2. p: 1 r, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *-*, til det gjenstår 3 
m, 3 r.
Bytt til frg. A og strikk 1 p vrang.
Strikk (2) 3 (3) 3 (3) pinner ribbestrikk, siste p er fra 
vrangen (retten) retten (retten) retten (retten).
Bytt til frg. B og strikk 1 p r vr vr (vr) vr (vr).
Strikk (2) 3 (3) 3 (3) p ribb, siste p er fra retten. 
Klipp av frg. B.
Bytt til 4 mm rundpinne og frg. A.
Neste p (vrangen): Strikk 4 vr (høyre skulder mot 
rygg), sett inn en blå markør, 1 vr, sett inn en grønn 
markør, (26) 26 (28) 30 (30) 32 vr (bakstykke), sett 
inn en blå markør, 1 vr, sett inn en blå markør, 12 
vr (venstre skulder), sett inn rød markør, 1 vr, sett 
inn en rød markør, (26) 26 (28) 30 (30) 32 vr (for-
stykket), sett inn en blå markør, 1 vr, sett inn en blå 
markør, 4 vr (høyre skulder mot forstykket).

Nå strikkes bærestykket med uttakninger til raglan og 
vendepinner/GSR for å gjøre bakstykket høyere i nak-
ken og særge en bedre passform.
1. p (retten): 4 r, h-økn, fm, 1 r, fm, v-økn, 1 r. snu.
2. p: Løft 1 m løst av, strikk vr ut pinnen.
3. p: Strikk r til markøren, h-økn, fm, 1 r, fm, v-økn, 
strikk r frem til der du snudde på forrige p og strikk 
denne r, 1 r. Snu.
4. p: Som 2. p.

Lag en ring av garnet på venstre pinne slik at 
den lange garn-enden (med garnnøstet i den 
andre enden) ligger over den tråden som sitter 
fast på pinnen. Stikk høyre pinne inn forfra i 
ringen og strikk opp 1 maske, stram garnet 
så det blir en vanlig maske. Gjenta til  ønsket 
maskeantall.

Løkkeopplegg



Sverrigsgade Side 3

www.filcolana.dk Filcolana

Gjenta 3. og 4. p ytterligere (1) 1 (1) 2 (2) 2 ganger.

5. p: Strikk r til markøren, h-økn, fm, 1 r, fm, v-økn, 
strikk r frem til der du snudde på forrige p og strikk 
denne r, 2 r. Snu.
6. p: Som 2. p.

Gjenta 5. og 6. p ytterligere (0) 0 (1) 1 (1) 2 ganger.

7. p: Strikk r til markøren h-økn, fm, 1 r, fm, v-økn, 
strikk r frem til der du snudde på forrige p og strikk 
denne r, 3 r. Snu.
8. p: Som 2. p.
Klipp av  garnet. Snu arbeidet og start med garnet fra 
vrangen slik at du er klar til å strikke fra den andre 
sidenn av strikketøyet.

Hals og venstre side av nakken:
1. p (vrangen): Strikk vr til den siste RØDW markø-
ren, fm, 1 vr. Snu.
2. p: 1 snumaske,*h-økn, fm, 1 r, fm, v-økn, strikk r 
til neste markør*, gjenta fra * - * ut pinnen.
3. p: Strikk vr til der du snudde sist på forrige pinne, 
strikk denne vr, 1 vr. Snu.
4. p: 1 snumaske, strikk r til markøren, *h-økn, fm, 1 
r, fm, v-økn, strikk r til neste markør*, gjenta fra * - 
* ut pinnen.

Gjenta 3. og 4. p ytterligere (1) 1 (1) 2 (2) 2 ganger.

5. p: Strikk vr til snumasken på forrige pinne, strikk 
denne vr, 2 vr. Snu.
6. p: Som 4. p.

Gjenta 5. og 6. p ytterligere (0) 0 (1) 1 (1) 2 ganger.

7. p: Strikk vr til snumasken på forrige pinne, strikk 
denne vr, 3 vr. Snu.
8. p: Som 4. p.

Strikk nå over alle maskene, når du kommer til snu-
maskene foran, strikker du disse vr.
Neste p (vrangen): Strikk vr ut pinnen.
Neste p: * Strikk r til markøren, h-økn, fm, 1 r, v-
økn, fm *, gjenta fra * - *, til siste markør er flyttet, 
strikk r ut pinnen = (124) 124 (136) 148 (148) 160 
m.
Bytt til frg. C og strikk de 2 siste p ytterligere 1 gang 
= 132 (132) 144 (156) 156 (168)m.
Klipp av garnet.
La m hvile på pinnen mens de korte ribbestrikkede 
delene på skulderen er strikket.

Ribbestrikket knappekant
Strikk opp m langs høyre side av skulderkanten mot 
bakstykket. Bruk pinne 3,5 mm og frg. E med dob-
bel tråd. Start ved pinnen hvor du har de hvilende 
maskene. Legg opp 1 ny m og strikk deretter opp 
(19) 19 (23) 23 23 (27) m langs skulderkanten opp 
til halskanten. Den første m (i tillegg til den som ble 
lagt opp) er strikket opp ved å stikke høyre pinne inn 

rett under pinnen med de hvilende m, i mellomrom-
met mellom 1. og 2. m på denne pinnen. Den siste m 
strikkes opp helt ytterst ved halsenkanten oppslags-
kant = (20) 20 (24) 24 (24) 28 m. Videre strikkes det 
frem og tilbake i vrbord over disse (20) 20 (24) 24 
(24) 28 m, slik:
1. p (vrangen): 1 vr, * 2 vr, 2 r *, gjenta fra * - *, til 
det gjenstår 3 m, 3 vr.
2. p: 1 r, * 2 r, 2 vr *, gjenta fra * - *, til det gjenstår 
3 m, 3 r.
Gjenta disse 2. p ytterligere 2 ganger. Strikk 1. P yt-
terligere en siste gang.
Fell av m i vrbord, til det gjenstår 2 m, 1 r løst av, 1 
r, trekk først 2. m og deretter 3. m over den første m. 
Klipp garnet og trekk enden igjennom m.

Ribbestrikket knappehullkant
Strikk opp m fra retten langs skulderkanten mot 
forstykket. Bruk frg. E og 3,5 mm rundpinne. Start 
ved halskanten og strikk den første m opp helt ytterst 
i oppleggskanten. Strikk opp totalt (19) 19 (23) 23 
(23) 27 m langs kanten, frem til pinnen med maske-
ne. Den siste m strikkes opp rett under pinnen med 
de hvilende m, i mellomrommet mellom 1. og 2. m på 
denne p. Legg opp 1 m opp med teknikken løkkeop-
plegg = (20) 20 (24) 24 (24) 28 m. Videre strikkes 
det frem og tilbake i vrbord over disse (20) 20 (24) 
24 (24) 28 m, slik:
1. p (vrangen): 1 vr, * 2 vr, 2 r *, gjenta fra * - *, til 
det gjenstår 3 m, 3 vr.
2. p: 1 r, * 2 r, 2 vr *, gjenta fra * - *, til det gjenstår 
3 m, 3 r.
3. p: Som 1. p.

Kun størrelse 2 og 4 år
4. p (høyre side - knapphullsp):2 r, 1 r løst av, 1 vr, 
trekk den løse m over, 1 kast, 2 r sammen, 1 r, 1 vr, 
2 r sammen, 1 kast, 1 r løst av, 1 vr, trekk den løse m 
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over, 1 vr, 1 r, 1 r løst av, 1 vr, trekk den løse m over, 
1 kast, 2 r sammen, 2 r.
5. p: Som 1. p, men strikk 1 r og 1 vridd r i det 1. 
og 3. kastet, samt 1 vr og 1 vridd vr i det midterste 
kastet.

Kun størrelse 6, 8 og 10 år
4. p (retten - knappehullsp):2 r, *1 r løst av, 1 vr, 
trekk den løse m over, 1 kast, 2 r sammen, 1 r, 2 vr, 
1 r*, gjenta fr * - * til det gjenstår 6 m, 1 r løst av, 1 
vr, trekk den løse m over, 1 kast, 2 r sammen, 2 r.
5. p: Som 1. p, men strikk 1 r og 1 vridd rett i ka-
stene.

Kun størrelse 12 år
4. p (høyre side - knapphullsp):2 r, 1 r løst av, 1 vr, 
trekk den løse m over, 1 kast, 2 r sammen, 6 m ribb, 
2 r sammen, i kast, 1 r løst av, 1 vr, trekk den løse m 
over, 6 m ribb, 1 r løst av, 1 vr, trekk den løse m over, 
1 kast, 2 r sammen, 2 r.
5. p: Som 1. p, men strikk 1 r og 1 vridd i kastene.

Alle størrelser
Strikk ytterligere 2 p ribb.
Neste p (høyre side): Ta første m løst av, 1 r, trekk 
den løse m over, fell av resten av m i ribb. Klipp av 
garnet.

Nå settes bærestykket sammen og strikkes videre 
rundt, samtidig som omgangens start flyttes til bakre 
høyre raglan, slik:
Legg kanten med knapphull over andre kanten slik at 
de ligger nøyaktig oppå hverandre, fest dem sammen 
med en sikkerhetsnål, eller sy en tråd igjennom dem.
Fra høyre flyttes m seg fra enden av pinnen og frem 
til den grønne markøren på venstre pinne. Den 
grønne markøren er nå starten på omgangen.
Sett sammen omgangen: Start med frg. C og strikk 
1 r, fm, strikk r til det gjenstår 2 m, 1 r løst av, 1 r, 
trekk den løse m over, strikk opp 6 m langs den korte 
enden av knappestolpene ved å stikke p inn mellom 
1. og 2. m hele veien, gjennom begge kantene, strikk 
de 2 første m i frg. C r  sammen, strikk r ut omg = 
(136) 136 (148) 160 (160) 172 m.

Neste omg: * Strikk r til markøren, h-økn, fm, 1 r, 
fm, v-økn*, gjenta fra * - * ut omg.
Nå byttes farger og mønstre i henhold til diagrammet. 
Det økes fortsatt til raglan på annenhver p.  Vær op-
pmerksom på følgende underveis i diagrammet:
8. omg: Raglanmasker strikkes med frg. D og øknin-
ger med frg. E.
10. omg: Økninger strikkes med frg. E.
22. omg: Strikk iflg. diagrammet til det gjenstår 4 
m på hvert stykke, strikk 2 r sammen, fortsett iflg. 
diagrammet.
24. omg: Raglanmasker strikkes med frg. C og øknin-
ger med frg. B.
26. omg: Raglanmasker strikkes med frg. A og øknin-
ger med frg. B.

Fortsett til det er økt totalt (18) 20 (22) 24 (26) 27 
ganger = (61) 65 (71) 77 (81) 85 m på hhv. for- og 
bakstykke og (47) 51 (55) 59 (63) 65 m på hvert 
erme. Raglanmasker er ikke inkludert. Avslutt med 1 
omg uten økninger.

Del m til ermer og bol:
Neste omg: Fjern omgangsmarkøren, strikk 1 r 
(raglanm), fjern markøren, sett alle ermet masker 
FØR neste markør på en tråd eller maskeholder, fjern 
markøren, legg opp (3) 4 (4) 4 (4) 5 nye m, sett inn 
en markør = starten på omgangen, legg opp (4) 4 (5) 
5 (5) 6 nye m, 1 r, fjern markøren, strikk r til neste 
markør, fjern markøren, 1 r, fjern markøren, sett alle 
ermet masker FØR neste markør på en tråd, fjern 
markøren, 1 r, fjern markøren, legg opp (7) 8 (9) 9 
(9) 11 nye m.

Bol
Fortsett rundt i glattstrikk over de (140) 152 (164) 
176 (184) 196 m på bolen  til alle omgangene i dia-
grammet er ferdigstrikket. Arbeidet måler ca. (19) 20 
(22) 25 (27) 33 cm fra ermhullet.
Klipp av mønsterfargen og fortsett med frg. A. Strikk 
(3) 3 (3) 6 (6) 6 omg glattstrikk.

Bytt til 3 mm rundpinne.
Start med frg. B og strikke 1 omg rett.
Strikk 3 omg vrangbord (2 r, 2 vr).
Bytt til frg. A og strikk 1 omg rett og 3 omg vrang-
bord.
Bytt til frg. B og strikk 1 omg rett og 3 omg vrang-
bord.

Kun størrelse 8, 10 og 12 år
Bytt til frg. A og strikk 1 omg rett og 3 omg vrang-
bord.
Bytt til frg. B og strikk 1 omg rett og 3 omg vrang-
bord.

Alle størrelser
Fell av på neste omg som m viser.

Ermer
Start med fargen som passer i mønsteret med 4 mm 
rundpinne, strikk opp 4 (4) 4 (4) 5 m på bunnen av 
ermhullet, fra midten og ut til de hvilende m, strikk 
disse over på pinnen og strikk opp (4) 4 (5) 5 (5) 7 
) 6 m i bunnen av ermhullet = (54) 59 (64) 68(72)7 
6m.  m.
Sett inn en omgangsmarkør og fortsett i henhold til 
diagrammet,  SAMTIDIG som det felles, slik:
1. omg: (2) 3 (3) 3 (3) 4 r, 2 r sammen, strikk til det 
gjenstår (5) 5 (6) 6 (6) 7 m, 2 r sammen, strikk r ut 
omg = (52) 57 (62) 66 (74 m.
Strikk (5) 5 (5) 6 (4) 4 omg.
Neste omg (felleomg): 1 r, 2 r sammen, strikk ut 
omg.
Strikk (5) 5 (5) 6 (4) 4 omg.
Neste omg (felleomg): Strikk r til det gjenstår 3 m, 1 
r løst av, 1 r, trekk den løse m over, 1 r.
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Fortsett slik og fell inn på hver (6.) 6. (6.) 7. (5.) 5. 
omg, vekselvis i begynnelsen og slutten av omg til 
det er (44) 48 (52) 56 (56) 58 m igjen.
Fortsett videre til diagrammet er ferdigstrikket.
Klipp av mønsterfargen og fortsett med frg. A. Strikk 
3 omg glattstrikk, ermet måler nå ca. (21) 23 (25) 28 
(31) 36 cm fra ermhullet.
Neste omg: (5) 0 (3) 5 (5) 3 r, *2 r sammen, 1 r *, 
gjenta fra * - *, til det gjenstår (6) 0 (4) 6 (6) 4 m, 
(4) 0 (2) 4 (4) 2 r, (2) 0 (2) 2 (2) 2 r sammen = (32) 
32 (36) 40 (40) 40 m.

Bytt til pinner 3 mm.

Slutt bol str. 4 år

Slutt erme str. 2 år

Slutt bol str. 2 år Slutt raglan str. 12 år

Slutt raglan str. 10 år

Slutt raglan str. 8 år

Slutt raglan str. 6 år

Slutt raglan str. 4 år

Slutt raglan str. 2 år

Farge E

Farge D

Farge C

Farge B

Farge A

Raglan maskegjentakelse

Slutt erme str. 12 år

Slutt bol str. 12 år

Slutt erme str. 10 år

Slutt bol str. 10 år

Slutt erme str. 8 år

Slutt erme str. 6 år

Slutt erme str. 4 år
Slutt erme str. 6 år

Slutt bol str. 8 år

Start med frg. E og strikk 1 omg til r.
Strikk (2) 3 (3) 3 (3) 3 omg vrangnord (2 r, 2 vr).
Bytt til frg. A og strikk 1 omg r og (2) 3 (3) 3 (3) 3 
omg vrangbord.
Bytt til frg. E og strikk 1 omg r og (2) 3 (3) 3 (3) 3 
omg vrangbord.

Kun størrelse 8, 10 og 12 år
Bytt til frg. A og strikk 1 omg til r og (-) - (-) 3 (3) 3 
omg vrangbord.
Bytt til frg. E og strikk 1 omg til r og (-) - (-) 3 (3) 3 
omg vrbord.

Diagram
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Alle størrelser
Fell av som m viser.

Strikk den andre ermet likt.

Montering
Hvis du har en litt løse masker ved ermhullene, syr 
du dette sammen fra vrangen. Sy i knappene og fest 
trådene slik at stripene møtes i overgangen, uten 
hakk. 
Vrangbordkanten har ikke full elastisitet på grunn av 
den omg med r i begynnelsen av hver stripe. Hvis du 
vil at halskanten skal trekke seg bedre sammen, kan 
du sy elastisk tråd gjennom baksiden av halskanten.
Vask genserenhvis som anvist på banderolen, og la 
den tørke på et håndkle.


