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ColourVibes er en tettsittende genser med et enkelt mønster i flerfargestrikk. Genseren er designet 
med et fargespill som du kan skape ut fra egne ønsker – enten du ønsker å strikke med mange farger 
eller kun 2 farger. Den inspirerer til lek med farger og kan gi mange forskjellige uttrykk. Konstriks-
jonene er enkle med raglanøkninger og en høy hals – nettopp for at du kan fokusere på å leke deg 
med fargene. Fargevalget på den strikkede genseren er basert på både duse og sterke farger. De duse 
fargene gir ro og plass til at de sterke fargene kan sprette ut, på samme måte som de høye eller dype 
tonene i et jazzstykke.

Colour VibesDesign: Thea Vesterby // VesterbyCrea

STØRRELSER
XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL
MÅL
Passer til brystvidde: ca. 79 (82) 90 (101) 112 (119) 
125 cm
Overvidde: 80 (83) 91 (102) 113 (120) 126 cm
Ermelengde: 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 cm
Hel lengde (målt under kragen): 58 (60) 61 (62) 63 
(64) 65 cm 
STRIKKEFASTHET
25 m og 27 p i mønster med 2 farger, på pinne 4 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
550 (550) 600 (650) 650 (650) 650 g Vilja og 
275 (275) 275 (275) 300 (325) 325 g Tilia

Se fargefordeling på følgende side.

Hver farge strikkes med 1 tråd Vilja og 1 tråd Tilia 
holdt sammen.

Rundpinne 3 mm, 40 cm.
Rundpinne 4 mm, 40, 60 og 80 cm 
Strømpepinne 3 og 4 mm 
(strømpepinne og korte rundpinne kan utelates hvis du 
strikker magic loop på lang rundpinne)

8 maskemarkører
 

Norsk oversettelse: Merete Norheim
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Farger
Frg. A: 
100 g Vilja frg. 819 (Raindrop) og 
50 g Tilia frg. 330 (Ash)

Frg. B: 
100 g Vilja frg. 235 (Ice Blue) og 
50 g Tilia frg. 340 (Ice Blue)

Frg. C: 
50 (50) 100 (100) 100 (100) 100 g Vilja frg. 100 
(Natural White) og 
25 (25) 25 (25) 25 (50) 50 g Tilia frg. 101 
(Natural White)

Frg. D: 
50 (50) 50 (100) 100 (100) 100 g Vilja frg. 369 
(Slightly Purple) og 
25 (25) 25 (25) 50 (50) 50 g Tilia frg. 353 (Fresia)

Frg. E: 
50 g Vilja frg. 142 (Periwinkle) og 
25 g Tilia frg. 228 (Bluebell)

Frg. F:
50 g Vilja frg. 197 (Aqua) og 
25 g Tilia frg. 281 (Rime Frost)

Frg. G: 
50 g Vilja frg. 813 (Strawberry Pink) og 
25 g Tilia frg. 370 (Flamingo)

Frg. H:
50 g Vilja frg. 360 (Azalea) og 
25 g Tilia frg. 360 (Azalea)

Frg. I:
50 g Vilja frg.  402 (Medium Grey) og 
25 g Tilia frg. 338 (Frost Grey)

DIAGRAM
Se side 5.

 

Teknikk
SPESIELLE FORKORTELSER 

Dr
vridd
h-økn (øking mot høyre)
Før venstre pinne, med retning 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

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, stikk pinnen inn forfra 
i ringen, stram garnet så ringen blir til en maske. 
Gjenta til det ønskede antall masker. 

Arbeidsgang
Genseren strikkes ovenfra og ned. 
Først strikker du bærestykke frem og tilbake med rag-
lanøkninger over maskene på bakstykket og skuldrene, 
og for å danne halsutskjæringen. 
Deretter settes arbeidet sammen og du strikker rundt 
og fortsetter med å øke til raglan.
Når raglanøkningene er strikket ferdig settes erme-
maskene til hvile og bolen strikkes ferdig. 
Vrangborden avsluttes med 2 omganger dobbeltstrikk 
før du feller av med italiensk avfelling.
Ermene strikkes ovenfra og ned og avsluttes med 
vrangbord som på bolen. 
Til slutt strikker du opp masker langs halsåpningen 
og strikker rullekragen i ribb og feller av som de andre 
kantene. Hele arbeidet, unntatt vrangbordene strikkes 
med 2 farger etter anvist fargerapport.
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Oppskrift
BÆRESTYKKE
Legg opp 43 (45) 57 (71) 75 (79) 85 masker på rund-
pinne 4 mm og frg. A.

Inndelingspinne (vrangen): Strikk 1 (1) 3 (3) 3 (3) 
3 vr (forstykke), sett inn en markør, 1 vr (raglanm), sett 
inne en markør, 5 (5) 7 (9) 9 (9) 9 vr (erme), sett inne 
en markør, 1 vr (raglanm), sett inn en markør, 27 (29) 
33 (43) 47 (51) 57 vr (bakstykke), sett inn en markør, 
1 vr (raglanm), sett inn en markør, 5 (5) 7 (9) 9 (9) 9 vr 
(erme), sett inn en markør, 1 vr (raglanm), sett inn en 
markør, 1 (1) 3 (3) 3 (3) 3 vr (forstykke).

Maskene er nå delt inn. Start med frg. B, fortsett videre 
ifølge diagram og øk til raglan, slik:
1. p (retten): *Strikk rett ifølge diagram til markøren, 
h-økn, flytt markøren til høyre pinne, 1 r (raglanm) 
med frg. A, flytt markøren til høyre pinne, v-økn*, 
gjenta fra * til *, til det er økt ut etter siste markør, 
strikk rett pinnen ut. 
Det er økt med 8 masker.

2. p: Strikk vr over alle maskene og følg diagram.

Strikk disse 2 pinnene 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 ganger i alt 
og bytt fargene fortløpende ifølge mønsteret.

Fordelingen av maskene er nå slik:
4 (4) 6 (6) 6 (6) 6 m (forstykke), 1 raglanm, 11 (11) 
13 (15) 15 (15) 15 m (skulder), 1 raglanm, 33 (35) 
39 (49) 53 (57) 63 m (bakstykke), 1 raglanm, 11 (11) 
13 (15) 15 (15) 15 m (skulder), 1 raglanm, 4 (4) 6 (6) 
6 (6) 6 m (forstykke) = 67 (69) 81 (95) 99 (103) 109 
masker i alt.

Neste p (retten): Strikk som angitt ved 1. p med farger 
som angitt i stripemønsteret, og med å øke til raglan 
pinnen ut. Ikke snu arbeidet, men legg opp i forleng-
else av maskene på pinnen 25 (27) 27 (37) 41 (45) 51 
nye masker med teknikken løkkeopplegg, bruk 
vekselsvis farger ifølge mønsteret.

Det er nå 100 (104) 116 (140) 148 (156) 168 mask-
er i alt.

Klipp av garnet.

Nå skal du sette sammen arbeidet og strikke videre 
rundt i omganger, slik:
Sett sammen omgangen med retten mot deg selv og 
flytt de neste 5 (5) 7 (7) 7 (7) 7 m, markøren, 1 raglan-
maske, neste markør, 12 (12) 14 (16) 16 (16) 16 m, 
neste markør og 1 raglanm, over på høyre pinne uten å 
strikke dem.

Sett inn en omgangsmarkør og strikk 1 omgang rundt 
UTEN å øke til raglan med farger ifølge mønsteret. 
Omgangen starter nå ved venstre raglansøm på 
bakstykket.

Herfra strikker du rundt med økinger til raglan på hver 
2. omgang, samtidig med at du bytter farger og strikker 
ifølge mønsteret, slik:

1. omg: *Flytt markøren, v-økn, strikk ifølge diagram 
til neste markør, h-økn, flytt markøren, 1 raglanm*, 
gjenta fra * til *, omgangen ut.

2. omg: Strikk ifølge diagram omgangen ut.

Strikk disse 2 omgangene som angitt og med fargebytte 
ifølge stripemønsteret, til det er økt ut i alt 27 (28) 31 
(33) 37 (39) 40 ganger og det er 89 (93) 103 (117) 
129 (137) 145 masker på hhv. bakstykke og forstykke 
og 67 (69) 77 (83) 93 (97) 99 masker på hvert erme.
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Det er nå 316 (328) 364 (404) 448 (472) 492 mask-
er på omgangen.

BOL
Nå deles arbeidet til ermer og bol og markørene fjernes 
underveis, slik:

Neste omg: Strikk de 89 (93) 103 (117) 129 (137) 
145 maskene på bakstykke ifølge stripemønsteret, 
samt raglanm, flytt de 67 (69) 77 (83) 93 (97) 99 
maskene til erme til en maskeholder, legg opp 9 (9) 
9 (9) 11 (11) 11 nye masker med løkkeopplegg, 
vekselsvis med de to fargene du strikker med, fortsett 
med neste raglanm og over de 89 (93) 103 (117) 129 
(137) 145 maskene på forstykket, samt raglanm, flytt 
de 67 (69) 77 (83) 93 (97) 99 maskene til erme til en 
maskeholder, legg opp 4 (4) 4 (4) 5 (5) 5 nye masker, 
sett inn en omgangsmarkør og legg opp ytterligere 
5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 nye masker.

Det er nå 200 (208) 228 (256) 284 (300) 316 mask-
er på omgangen og starten på omgangen er nå i venstre 
side.

Fortsett ifølge stripemønsteret til arbeidet måler 
31 (33) 34 (35) 36 (37) 38 cm, eller til ønsket lengde, 
fra ermehullet. 
Hvis du endrer lengden, må du ta i betraktning at 
vrangborden måler 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 cm, og eventuelt 
ta høyde for et økt garnforbruk.

Bytt til 3 mm rundpinne og klipp av garnet.

Vrangbord
Start med Vilja frg. C (Natural White) og Tilia frg. G 
(Flamingo) og strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangborden 
måler 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 cm.

Forbered vrangborden til italiensk avfelling, slik:
Neste omg: *1 r, ta neste m vr løst av med garnet foran 
arbeidet*, gjenta fra * til * omgangen ut.

Neste omg: *Ta neste m vr løst av med garnet bak 
arbeidet, 1 vr*, gjenta fra * til * omgangen ut.

Fell av med italiensk avfelling, slik: 
Klipp av garnet med en lengde som er ca. 3 ganger så 
lang som omkretsen på vrangborden, og tred en 
stoppenål på garnenden. 
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 baks-
iden 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 strik-
kes 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 strik-
kes vr, og ta m av pinnen. 
Gjenta pkt. 2.-6., til det er 1 (vrang)m igjen på venstre 
pinne. 
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 sydd av. Fest tråden godt.

ERMER
Sett de hvilende ermemaskene over på rundpinne 4 
mm, og strikk rundt i glattstrikk og ifølge diagrammet, 
slik:
Start med de 2 fargene som passer i mønsteret hittil, 
og start midt i bunnen av ermehullet og strikk opp 1 
m i hver ny maske, frem til de hvilende maskene, tell 
deg frem så du starter med den riktige fargen, strikk 
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mønster over de hvilende maskene, og strikk opp 1 m 
for hver ny maske frem til midten, sett inn en omgang-
smarkør = 76 (78) 86 (92) 104 (108) 110 masker.

Strikk rundt ifølge stripemønsteret til ermet måler 38 
(39) 39 (40) 40 (41) 41 cm, eller ønsket lengde fra 
ermehullet.

Bytt til pinne 3 mm og klipp av garnet.

Vrangbord
Start med frg. A og strikk ribb (1 r, 1 vr), til vrangbor-
den måler 8 (8) 8 (8) 8 (8) 8 cm.

Neste omg: *1 r, ta neste m vr løst av med garnet foran 
arbeidet*, gjenta fra * til * omgangen ut.

Neste omg: *Ta neste m vr løst av med garnet bak 
arbeidet, 1 vr*, gjenta fra * til * omgangen ut.

Fell av med italiensk avfelling som på bolen.

Strikk det andre erme på tilsvarende måte.

RULLEKRAGE
Start ved venstre raglan på bakstykke, og strikk opp fra 
retten med rundpinne 4 mm og frg. A og strikk 9 (9) 9 
(3) 3 (3) 3 masker for hver 10. (10.) 10. (4.) 4. (4.) 4. 
maske i halsåpningen = 90 (92) 104 (104) 110 (116) 
126 masker i alt.

Strikk rundt i ribb (1 r, 1 vr), til kragen måler 10 (12) 
12 (12) 13 (13) 14 cm.

Klipp av garnet og sett frg. B til arbeidet.

Strikk ytterligere 1 omgang ribb.

Neste omg: *1 r, ta neste m vr løst av med garnet foran 
arbeidet*, gjenta fra * til * omgangen ut.

Neste omg: *Ta neste m vr løst av med garnet bak 
arbeidet, 1 vr*, gjenta fra * til * omgangen ut.
 
Fell av med italiensk avfelling som på bolen.

MONTERING
Fest løse tråder. Når du fester trådene på rullekragen, 
fest tråden på retten av kragen, i det vrangen vender ut 
når du bretter ned kragen.

Vask genseren ifølge anvisningene på banderolene og 
la den ligge å tørke på et håndkle.

DIAGRAM
Diagrammene leses fra høyre mot venstre på pinner fra 
retten og fra venstre mot høyre på pinner fra vrangen.
Når du strikker rundt leses diagrammene fra høyre mot 
venstre på alle omgangene.

Omgang1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66
67-68

69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98

99-100
101-102
103-104
105-106
107-108
109-110
111-112
113-114
115-116
117-118
119-120
121-122
123-124
125-126
127-128
129-130
131-132
133-134
135-136
137-138
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