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Øksnehallen - en enkel ribbestrikket genser

Denne enkle ribbestrikkede genseren er in-
spirert av indre Vesterbro, hvor designeren 
bor. Stilen er enkel og rett frem, og genseren 
er herlig myk og varm. Det lekre alpakkagar-
net gjør at genseren faller fint og får en flott 
silhuett.

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

Materialer
300 (350) 400 (400) 450 (500) 500 g Indiecita fra 
Filcolana i farge 979 (Pebbles)
Rundpinne 4 mm, 40, 60 og/eller 80 cm
Strømpepinner 2,5 mm
Maskemarører
Maskeholdere

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Passer til brystbredde: 68-78 (78-88) 88-98 (98-108) 
108-118 (118-128) 128-138 cm
Overvidde: 91 (101) 109 (118) 129 (138) 146 cm
Ermelengde: 37 (38) 39 (39) 39 (40) 50 cm
Hel lengde: 62 (63) 64 (65) 66 (68) 69 cm
Genseren er designet for å være oversized og har 
en mervidde på 15-20 cm, noe som betyr at den er 
designet for å være 15-20 cm større i omkrets enn 
brystvidden din.

Strikkefasthet
26 m x 27 p ribbestrikk (blokket) på p 4 mm = 10 x 
10 cm.
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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.

Spesielle forkortelser
LLR (felling som skrår mot venstre): Løft 2 m løst av 
som om de skulle strikkes rett, sett maskene tilbake 
på venstre pinne og strikk dem vridd rett sammen.

Arbeidsflyt
Genseren strikkes nedenfra og opp med splitt i siden. 
Først strikkes to like delere frem og tilbake. Disse 
sette sammen og bolen strikkes rundt opp til erm-
hullene. Maskene til ermhullene felles av og for- og 
bakstykket strikkes hver videre frem og tilbake, med 
vendepinner (GSR) for å forme skuldrene.
Masker til ermen strikkes opp langs for- og bakstyk-
ket og strikkes rundt ovenfra og ned.

For- og bakstykke
Legg opp 119 (131) 143 (155) 169 (179) 191 m på 
rundp 4 mm. Strikk ribbestrikk frem og tilbake slik:
1. p (vrangen): 2 r, * 1 vr, 1 r *, gjenta fra *-* til det 
er 3 m igjen, 1 vr, 2 r.
2. p: 1 r, * 1 vr, 1 r *, gjenta fra *-* ut p.
Gjenta 1. og 2. p til arbeidet måler 8 cm. Avslutt med 
1. p, som er fra vrangen.
Klipp av tråden, sett maskene på en tråd eller en eks-
tra pinne. Legg delen til side.

Legg opp 119 (131) 143 (155) 169 (179) 191 m på 
rundp 4 mm. Strikk en tilsvarende del som ovenfor, 
men la maskene bli på pinnen.

Bolen
Sett de to delene sammen på en rundp 4 mm slik: 
Strikk m på p, slik; 1 r, * 1 vr, 1 r *, gjenta fra *-* til 
det gjenstår 2 m, 1 vr, strikk den siste m r sammen 
med den første m av delen som ble strikket først. 
Strikk videre fra *-* til det gjenstår 2 m, 1 vr, strikk 
den siste m r sammen med første m på den første de-
len. Sett inn en maskemarkør i begynnelsen av omg.
Det er nå 236 (264) 284 (308) 336 (360) 380 m på 
p.
Strikk ribbestrikk videre rundt til arbeidet måler 39 
(39) 39 (38) 38 (38) 38 cm.

Kun størrelsene  S, XL og 2XL
Avslutt 1 m før starten av omg på siste omg. Fjern 
markøren og la neste omg begynne her.

Alle størrelser
Fell av m til ermhull på neste omg slik: Fell av 10 
(11) 12 (12) 13 (13) 14 m, strikk ribbestrikk til det 
er 99 (111) 119 (131) 143 (155) 163 m på p etter de 
avfelte m, fell av 20 (22) 24 (24) 26 (26) 28 m, strikk 
ribbestrikk til det er 97 (109) 117 (129) 141 (153) 
161 m på p etter de avfelte m , fell av de siste 10 
(11) 12 (12) 13 (13) 14 m på omg.

Klipp av tråden og trekk garnenden gjennom den 
siste m.

Strikk for- og bakstykket hver for seg.

Bakstykke
Snu og strikk tilbake over siste 97 (109) 117 (129) 
141 (153) 161 m på bakstykket slik:
1. p (vrangen): Legg opp 1 ny m, * 1 vr, 1 r *, gjenta 
fra *-* til det gjenstår 1 m, 1 vr, legg opp 1 ny m 
i forlengelse av m på p = 99 (111) 119 (131) 143 
(155) 163 m.
2. p (retten): 2 r, 1 vr, * 1 r, 1 vr *, gjenta fra *-* til 
det gjenstår 2 m, 2 r.
3. p: 1 r, * 1 vr, 1 r *, gjenta fra *-* ut p.
Gjenta 2. og 3. p til arbeidet måler 20 (21) 22 (24) 
25 (26) 27 cm. Avslutt med en p fra vrangen.

Strikk vendepinner (GSR) for å forme skuldrene, slik:
1. vendep (retten): Strikkes som 2. p til det gjenstår 
6 (7) 8 (9) 9 (9) 9 m, snu.
2. vendep (vrangen): Legg tråden over høyre p og 
strikk r over r og vr over vr til det gjenstår 6 (7) 8 (9) 
9 (9) 9 m, snu.
3. vendep: Legg tråden over høyre p og strikk ribbe-
strikk (r over r og vr over vr) til det gjenstår 6 (7) 8 
(9) 10 (9) 10 m før der du snudde på forrige p, snu.
4. vendep: Legg tråden over høyre p og strikk ribbe-
strikk (r over r og vr over vr) til det gjenstår 6 (7) 8 
(9) 10 (9) 10 m før der du snudde på forrige p, snu.
Gjenta 3. og 4. 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 ganger.
Neste p (retten): Legg tråden over høyre p, *strikk r 
over r og vr over vr. De doble masken strikkes som 
én maske (r over r og vr over vr)*, gjenta fra *-* til 
det gjenstår 1 m, 1 r.
Neste p (vrangen): 1 r, strikk 33 (39) 41 (47) 53 (57) 
61 m r over r og vr over vr, fell av de neste 33 (33) 
37 (37) 37 (41) 41 m av, strikk r over r og vr over vr. 
De dobble masken strikkes som én maske (r over r og 
vr over vr)*, gjenta fra *-*, ut p.
Sett m til skuldrene på maskeholdere og strikk for-
stykket.

Forstykke
Strikk 99 (111) 119 (131) 143 (155) 163 m frem og 
tilbake over forstykket, slik:
1. p (retten): 2 r, 1 vr, *1 r, 1 vr *, gjenta fra *-* til 
det gjenstår 2 m, 2 r.
2. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* ut p.
Strikk 1. og 2. p 0 (0) 1 (2) 3 (2) 3 ganger til.
Del forstykket til V-hals på neste p (fra retten): 2 
r, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* totalt 22 (25) 27 
(30) 33 (36) 38 ganger (det er nå strikket totalt 47 
(53) 57 (6 69 (75) 79 m), 1 r, strikk 2 r sm, men la 
den andre av de 2 strikkede m sitte igjen på høyre p 
(dette er m midt foran, som skal tas med og strikkes 
igjen på venstre forstykke).

Høyre forstykke
La den venste siden hvile mens det høyre forstykket 
strikkes med fellinger til V-hals slik:
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1. p (vrangen): 1 r, strikk ribbestrikk (r over r og vr 
over vr) til det gjenstår 1 m, 1 r.
2. p (retten med felling): 1 r, strikk ribbestrikk (r over 
r og vr over vr) til det gjenstår 7 m, strikk 2 r sm, 1 
vr, 1 r, 1 vr, 2 r.
3. p (vrangen): Strikk 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr. 
Strikk ribbestrikk (r over r og vr over vr) til det 
gjenstår 1 m, 1 r.
4. p (retten): Strikk 1 r, strikk ribbestrikk (r over r og 
vr over vr) til det gjenstår 7 m, strikk 2 r, 1 vr, 1 r, 1 
vr, 2 r.
5. p (vrangen): Strikkes som 3. p.
6. p (retten med felling): 1 r, strikk ribbestrikk (r over 
r og vr over vr) til det gjenstår 7 m, strikk 2 r sm, 1 
vr, 1 r, 1 vr, 2 r.
7. p: Strikkes som 1. p.
8. p: 1 r, strikk ribbestrikk (r over r og vr over vr) til 
det gjenstår 2 m, 2 r.
Strikk 1. – 8. p totalt 8 (8) 9 (9) 9 (10) 10 ganger.

Samtidig når forstykket måler 20 (21) 22 (24) 25 
(26) 27 cm strikkes vendepinner (GSR) for å forme 
skulderen. Vær oppmerksom på at det evt. skal gjø-
res samtidig som det felles til V-hals. Start med en p 
fra vrangen:
1. vendep (vrangen): Strikk ribbestrikk til det 
gjenstår 3 (3) 4 (5) 5 (5) 5 m, snu.
2. vendep: Legg tråden over høyre p, strikk rib-
bestrikk ut p, (eventuelt med felling til V-hals som 
angitt ovenfor).
3. vendep: Strikk ribbestrikk til det gjenstår 6 (7) 8 
(9) 10 (9) 10 m før der du snudde sist, snu.
4. vendep: Legg tråden over høyre p, strikk rib-
bestrikk ut p, (eventuelt med felling til V-hals som 
angitt ovenfor).
Gjenta 3. og 4. p 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 ganger til.
Neste p (vrangen): 1 r, strikk *r over r og vr over vr. 
De doble masken strikkes som én maske (r over r og 
vr over vr)*. Gjenta fra *-* ut p. Det er nå 33 (39) 
41 (47) 53 (57) 61 m på p.

Bruk en ekstra p og strikk høyre forstykke sammen 
med høyre skulder på ryggen slik; legg delene mot 
hverandre rette mot rette slik at masken fra delene 
ligger parallelt med hverandre. Strikk m sammen to 
og to (en fra hver p), og fell samtidig av.

Venstre forstykke
Strikk de resterende 50 (56) 60 (66) 72 (78) 82 m til 
venstre forstykke, slik:
1. p (retten): LLR (den første av de to m som er 
strikkest sammen er den midterste m, som allerede 
er strikket sammen en gang). Strikk 1 r, strikk rib-
bestrikk til det gjenstår 2 m, 2 r = 49 (55) 59 (65) 71 
(77) 81 m på p.
2. p (vrangen): Strikk 1 r, strikk ribbestrikk til det 
gjenstår 1 m, 1 r.
3. p (rette med felling): Strikk 1 r, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 
LLR, strikk ribbestrikk til det gjenstår 1 m, 1 r.
4. (vrangen): Strikk 1 r, strikk ribbestrikk til det 
gjenstår 7 m, strikk 2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 r.

5. (retten): Strikk 2 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r, strikk ribbe-
strikk til det gjenstår 2 m, 2 r.
6. p (vrangen): Strikkes som 4. p.
7. p (retten med felling): Strikk 1 r, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 
LLR, strikk ribbestrikk til det gjenstår 1 m, 1 r.
8. p: Strikkes som 2. p.
Strikk 1. – 8. p totalt 8 (8) 9 (9) 9 (10) ganger.

Samtidig når forstykket måler 20 (21) 22 (24) 25 
(26) 27 cm strikkes vendepinner (GSR) for å forme 
skulderen. Vær oppmerksom på at det evt. skal gjø-
res samtidig som det felles til V-hals. Start med en p 
fra retten:
1. vendep (retten): Strikk ribbestrikk (eventuelt med 
felling til V-hals som angitt ovenfor) til det gjenstår 3 
(3) 4 (5) 5 (5) 5 m, snu.
2. vendep: Legg tråden over høyre p, strikk ribbe-
strikk ut p.
3. vendep: (eventuelt med felling til V-hals som angitt 
ovenfor) til det gjenstår 6 (7) 8 (9) 10 (9) 10 m før 
der du snudde sist, snu.
4. vendep: Legg tråden over høyre p, strikk ribbe-
strikk ut p.
Gjenta 3. og 4. p 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 ganger til.
Neste p (retten): Strikk 1 r, strikk *r over r og vr over 
vr. De doble masken strikkes som én maske (r over r 
og vr over vr)*. Gjenta fra *-* ut p. Det er nå 33 (39) 
41 (47) 53 (57) 61 m på p.

Strikk venstre forstykke sammen med venstre skulder 
på samme måte som på høyre side.

Ermer
Maskene til ermene strikkes opp m langs ermhullet 
fre retten med rundp 4 mm. Ikke strikk m opp langs 
de avfelte m nederst på ermhullet. Start i «hjørnet» 
og strikk opp 52 (54) 56 (60) 62 (64) 68 m langs 
høyre ermhull foran opp til skuldersømmen, strikk 
opp 1 m i skuldersømmen, strikk opp 52 (54) 56 (60) 
62 (64) 68 m langs ermhullet bak og ned til «hjørnet» 
= 105 (109) 113 (121) 125 (129) 137 m på p.
Strikk frem og tilbake slik:
1. p (vrangen: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *-* det gjenstår 
1 m, 1 r.
2. p: Strikk 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* til * til det 
gjenstår 1 m, 1 r.
Gjenta 1. og 2. p til arbeidet måler 4,5 (5) 5,5 (5,5) 6 
(6) 6 cm fra der du strikket opp m. Avslutt med 1. p, 
som er en p fra vrangen.

Sett sammen arbeidet til en omgang slik (retten): 
Strikk 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* til det gjenstår 1 
m, sett sammen til en omgang på rundp og strikk den 
siste m vr sammen med den første. Sett en maske-
markør ved begynnelsen av omg = 104 (108) 112 
(120) 124 (128) 136 m på p.

Videre felles det slik slik:
**Strikk ribbestrikk (8) 7 (6) 5 (4) 3 omg ribbestrikk,  
slik: *1 r, 1 vr*, gjenta fra *til* ut omg.
Omg 1 med felling: 1 r, 1 vr, LLR, *1 r, 1 vr*, gjenta 
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fra *-* til * til det gjenstår 6 m, strikk 1 r, 2 r sm, 1 
vr, 1 r, 1 vr.
Strikk 8 (8) 7 (6) 5 (4) 3 omg ribbestrikk,  slik: Strikk 
1 r, 1 vr, 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* til det gjenstår 
4 m, strikk 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr.
Omg 2 med felling: Strikk 1 r, 1 vr, LLR, *1 vr, 1 r*, 
gjenta fra *-* til * til det gjenstår 6 m, strikk 1 vr, 2 r 
sm, 1 vr, 1 r, 1 vr.
Gjenta fra ** 3 (3) 4 (4) 5 (6) 7 ganger til.
Det er nå 88 (92) 92 (100) 100 (100) 104 m på p.
Fortsett med ribbestrikk til ermer måler 32 (33) 34 
(34) 34 (35) 35 cm.

Strikk de siste fellingene slik:
***Omg 1 med felling: Strikk 1 omg ribbestrikk slik: 
1 r, 1 vr, 2 r, *1 vr, 1 r*, gjenta fra *-* til det gjenstår 
4 m, strikk 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr.
Omg 2 med felling: Strikk 1 omg ribbestrikk slik: *1 r, 
1 vr*, gjenta fra *-* ut omg.
Gjenta fra *** ytterligere én gang.
Det er nå 80 (84) 84 (92) 92 (92) 96 m på p.
Bytt til strømpep 2,5 mm og strikk 2,5 cm vrangbord. 
Fell av med ribbestrikk (r over r og vr over vr).

Strikk det venstre ermet på samme måte.

Montering
Fest alle løse tråder. Vask genseren i henhold til an-
visningen på garnbanderolen og la den tørke flatt på 
et håndkle.


