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DAMEGENSER - NOREG
Rundfelt genser med trollmønster
Størrelser
Liten (Middels) Stor (Ekstra stor), dame.
Mål
Overvidde: 89 (95) 102 (112) cm.
Hel lengde: 60 (63) 65 (67) cm.
Indre ermelengde: 47 (48) 49 (50) cm eller ønsket lengde.
garn
STERK, 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon,
eller Mirasol, 100 % fineste alpakka.
Garnforbruk:
400 (450) 500 (500) g naturhvit, nr. 806 = farge 1.
100 (100) 150 (150) g mørk brun, nr. 810 = farge 2.
Pinner
Rund-p og erme-p 3 og 3 ½ (og evt. p 4 dersom du strammer når du strikker mønsterstrikk).
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Strikkefasthet
22 m i glattstrikk på p 3 ½ = 10 cm.
Diagrammer: Se side 5
Tips:
Når du strikker mønsterstrikk er det viktig at det ikke blir for lange
sprang mellom hver gang du bruker en farge, for å unngå lange løse
tråder på baksiden av arb. I diagrammene er det ofte veldig lange
sprang, da anbefaler vi at du tvinner trådene rundt hverandre på baksiden av arb, for hver 3.–4. m, slik at trådene ikke blir for lange.
Genser, bole
Legg opp 196 (208) 224 (244) m på p 3 med farge 1 og strikk vr-bord
rundt, 1 vridd r, 1 vr, i 5 (5) 6 (6) cm. Skift til p 3 ½ og fortsett rundt i
glattstrikk. Strikk 2 omg, men på 2. omg justerer du m-tallet på den
minste og største størrelsen slik at du har 200 (208) 224 (248) m på
p. Strikk så mønster etter diagram I, 1 rapport i høyden, pass på at
du ikke strammer når du strikker mønsterstrikk med flere farger, evt.
skift til p 4. Når rapporten er ferdig strikker du videre i farge 1, Strikk
rett opp til arb måler totalt 42 (44) 45 (46) cm. Fell nå til ermehull slik:
Fell 3 (4) 4 (5) m i beg av omg, strikk 94 (96) 104 (114) m, fell av 6 (8) 8 (10) m og strikk ut omg og fell av
de siste 3 (4) 4 (5) m på omg = 188 (192) 208 (228) m. Legg arb til side.
Ermer
Legg opp 48 (50) 52 (56) m med farge 1 på p 3 og strikk vr-bord rundt, 1 vridd r, 1 vr, i 5 (5) 6 (6) cm.
Skift til p 3 ½ og strikk videre i glattstrikk. Strikk 2 omg, men på 2. omg justerer du m-tallet til 56 (56)
56 (64) m. Strikk så mønster etter diagram I, 1 rapport i høyden, pass på at du ikke strammer når du
strikker mønsterstrikk med flere farger, evt. skift til p 4. Når rapporten er ferdig strikker du videre i farge
1, og øker 2 m på undersiden av ermet hver 10. (10.) 8. (8.) omg til det er 76 (80) 88 (94) m på p. Strikk
til ermet måler 47 (48) 49 (50) cm eller ønsket lengde. Strikk neste omg slik: Fell av 3 (4) 4 (5) m, strikk til
det gjenstår 3 (4) 4 (5) m og fell disse av = 70 (72) 80 (84) m. Klipp av tråden og strikk et erme til.
Rundfelling
Sett alle delene inn på en rund-p i denne rekkefølgen: Venstre erme, forstykket, høyre erme, bakstykket = 328 (336) 368 (398) m på p. Strikk 1 omg r med farge 1 og juster m-tallet på minste og største
størrelse slik at det blir 320 (336) 368 (400) m på p. Strikk 1 omg i farge 1, deretter strikkes det mønster
etter diagram II – legg merke til at det skal felles 2 m i hver rapport på 17., 24., 31. og 38. omg (ved å
strikke 2 m r sammen under den m som forsvinner i omg over i diagrammet).
Når rapporten er ferdig skal det være 160 (168) 184 (200) m på p. Strikk 1 omg med farge 1 samtidig
som det felles slik: * Strikk 2 r, 2 r sammen *. Gjenta fra * -- * ut omg = 120 (126) 138 (150) m. Strikk
4 (3) 4 (5) omg. Deretter feller du 16 (11) 11 (13) m jevnt fordelt på neste omg, strikk 0 (3) 4 (5) omg til
og fell 0 (7) 11 (13) m jevnt fordelt på omg = 104 (108) 116 (124) m på p. Strikk 2 omg r, skift til p 3 og
strikk vr. bord, 1 vridd r, 1 vr, i 6 cm. Deretter strikker du 1 vridd r, 1 vridd vr i 10 cm. Fell av.
Montering
Fest alle tråder godt og sy sammen under ermene. Damp arbeidet lett fra vrangen.
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HERREGENSER - DOVRE
Rundfelt herregenser med trollmønster og snøkrystaller
Størrelser
12–14 år (Liten) Middels (Stor) Ekstra stor, herre.
Mål
Overvidde: 87 (95) 102 (109) 124 cm.
Hel lengde: 61 (62) 66 (68) 69 cm.
Indre ermelengde: 47 (48) 49 (50) 51 cm eller ønsket lengde.
Garn
STERK, 40 % alpakka, 40 % merinoull, 20 % nylon, eller Mirasol,
100 % fineste alpakka.
Garnforbruk:
100 (150) 150 (200) 200 g naturhvit, nr. 806.
150 (200) 200 (250) 300 g mørk brun, nr. 810.
100 (150) 150 (200) 200 g lys brun, nr. 823.
150 (200) 200 (250 (300) g mellombrun, nr. 824.
Pinner
Rund-p og erme-p 3 og 4.
Strikkefasthet
22 m i mønsterstrikk på p 4 = 10 x 10 cm.
Diagrammer: Se side 5
Fargekombinasjoner:
Kombinasjon 1:
Farge 1 = Naturhvit nr. 806.
Farge 2 = Lys brun nr. 823.
Kombinasjon 2:
Farge 1 = Lys brun nr. 823.
Farge 2 = Mellombrun nr. 824.
Kombinasjon 3:
Farge 1 = Mellombrun nr. 824.
Farge 2 = Mørk brun nr. 810.
Kombinasjon 4, brukes kun for rundfellingen:
Farge 1 = Mørk brun nr. 810.
Farge 2 = Naturhvit nr. 806.
Kombinasjon 5:
Farge 1 = Lys brun nr. 823.
Farge 2 = Naturhvit nr. 806.
Kombinasjon 6:
Farge 1 = Mellombrun nr. 824.
Farge 2 = Lys brun nr. 823.
Kombinasjon 7:
Farge 1 = Mørk brun nr. 810.
Farge 2 = Mellombrun nr. 824.
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Tips:
Når du strikker mønsterstrikk er det viktig at det ikke blir for lange sprang mellom hver gang du bruker en
farge, for å unngå lange løse tråder på baksiden av arb. I diagrammene er det ofte veldig lange sprang,
da anbefaler vi at du tvinner trådene rundt hverandre på baksiden av arb, for hver 3.–4. m, slik at trådene
ikke blir for lange.
Genser, bole
Legg opp 192 (208) 224 (240) 272 m på p 3 med mørk brun nr. 810 og strikk vr-bord rundt, 1 vridd r,
1 vr, i 5 (5) 6 (7) 7 cm. Skift til p 4 og fortsett rundt i glattstrikk med mønster. Strikk 1 rapport i høyden,
vekselvis med diagram III og diagram IV. For hver gang du bytter diagram skifter du farger, og du strikker
fortløpende i denne rekkefølgen:
Kombinasjon 1.
Kombinasjon 2.
Kombinasjon 3.
Kombinasjon 5.
Kombinasjon 6.
Kombinasjon 7.
Pass på at du ikke strammer når du strikker mønsterstrikk med flere farger. Strikk mønster på denne
måten til arb måler totalt 42 (44) 45 (46) 47 cm, pass på at du avslutter med en hel rapport. Fell nå til
ermehull slik: Fell 3 (4) 4 (5) 5 m i beg av omg, strikk 90 (96) 104 (110) 126 m, fell av 6 (8) 8 (10) 10 m og
strikk til det står 3 (4) 4 (5) 5 m igjen på omg, fell av disse m = 180 (192) 208 (220) 252 m. Legg arb til
side.
Ermer
Legg opp 48 (50) 52 (56) 60 m med mørk brun nr. 810 på p 3 og strikk vr-bord rundt, 1 vridd r, 1 vr, i 5
(5) 6 (7) 7 cm. Skift til p 4 og strikk videre i glattstrikk. Strikk 2 omg, men på 2. omg justerer du m-tallet
til 56 (56) 64 (64) 64 m. Nå skal du strikke mønster etter diagram IV, og skifte farger fortløpende for hver
rapport i samme rekkefølge som beskrevet for bolen. Samtidig skal du øke 2 m på undersiden av ermet
hver 10. (10.) 10. (8.) 7. omg til det er 76 (80) 88 (94) 100 m på p. Strikk til ermet måler 47 (48) 49 (50)
51 cm eller ønsket lengde, pass på at du avslutter med enten 1., 5., 11., 17., eller 21. omg i mønsteret.
Strikk neste omg slik: Fell av 3 (4) 4 (5) 5 m, strikk til det gjenstår 3 (4) 4 (5) 5 m og fell disse av = 70 (72)
80 (84) 90 m igjen. Klipp av tråden og strikk et erme til.
Rundfelling
Sett alle delene inn på en rund-p i denne rekkefølgen: Venstre erme, forstykket, høyre erme, bakstykket
= 320 (336) 368 (388) 432 m på p. Strikk 1 omg r med naturhvit nr. 806 og juster m-tallet på nest største
størrelse slik at det blir 320 (336) 368 (400) 432 m på p. Deretter strikkes det mønster etter diagram II,
med fargekombinasjon 4 – legg merke til at det skal felles 2 m i hver rapport på 17., 24., 31. og 38. omg
(ved å strikke 2 m r sammen under den m som forsvinner i omg over i diagrammet). Når rapporten er
ferdig skal det være 160 (168) 184 (200) 216 m på p. Fortsett videre med mørk brun nr. 810 samtidig
som det felles slik: * Strikk 2 r, 2 r sammen *. Gjenta fra * -- * ut omg = 120 (126) 138 (150) 162 m. Skift
til mellombrun, nr. 824, strikk 4 (3) 4 (5) 6 omg. Deretter feller du 16 (11) 11 (13) 15 m jevnt fordelt på
neste omg, strikk 0 (3) 4 (5) 6 omg til og fell 0 (7) 11 (13) 15 m jevnt fordelt på omg = 104 (108) 116 (124)
132 m på p. Strikk 2 omg r, skift til p 3 og strikk vr. bord, 1 vridd r, 1 vr, i 16 cm. Fell av.
Montering
Fest alle tråder godt og sy sammen under ermene. Damp arbeidet lett fra vrangen.
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1 rapport = 16 m i bredden
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1 rapport = 8 m i bredden
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