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DESIGN 

Ane Kydland Thomassen

GARN

ALPAKKA FORTE 80 % alpakka, 20 % nylon, 

50 gram = ca 133 meter

STØRRELSER

XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

NB! Se PLAGGETS MÅL, og finn riktig størrelse

PLAGGETS MÅL

Overvidde ca 82 (86) 94 (103) 111 (120) 132 (138) cm 

Hel lengde ca 54 (54) 56 (56) 58 (58) 60 (62) cm

Ermelengde ca 48 cm, eller ønsket lengde

GARNFORBRUK

Farge 1 6 (7) 8 (8) 9 (10) 11 (12) nøster

Farge 2 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (4) nøster

Farge 3 1 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (3) nøster

Farge 4 1 nøste alle størrelser

FARGER

Farge 1 Kitt 741

Farge 2 Kongeblå 746

Farge 3 Indigo melert 708

Farge 4 Oransje 740

PINNEFORSLAG

Stor og liten rundp og strømpep nr 2,5 og 3

STRIKKEFASTHET

26 m x 30 p/omganger glattstrikk og mønster på p nr 3 

= 10 x 10 cm

  Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp.

Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 

skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FINN RIKTIG STØRRELSE

1.  Ta mål av et strikkeplagg som passer.

2.  Sammenlign målene med oppskriften.

3.  Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.

4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger 

 eller kortere ved behov.

FORKORTELSER

r = rett, vr = vrang, m = maske, p = pinne

Genseren er designet med mønsterborder fra gamle 

Dale-klassikere: Setesdal, Grill, Gråkall, Cortina, Rally, Lofoten, 

Rallar og Vestlandskofta.

NB! Pass på strikkefastheten. Husk at mønster med 

2 farger ofte strammer mer enn ensfarget.

Når det skal telles ut fra midt på arbeidet hvor diagrammet 

begynner, markeres den masken som er midt på ermet/ 

for-/bakstykket. Tell så på strikketøyet, fra midt-m tilbake 

mot høyre, hvor mange masker det er tilbake til merke-m. 

Deretter telles det tilbake på diagrammet, fra midt-m mot 

høyre, tilsvarende masker som på strikketøyet. Den masken i 

diagrammet du da kommer til, skal du begynne med. 

NB! Hver gang diagrammet går ut/inn i bredden, må det 

telles ut på ny fra midt-m.
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BOLEN

Legg opp 212 (224) 244 (268) 288 (312) 344 (360) m med 

farge 1 på p nr 2,5, og strikk 6 cm vrangbord rundt med 

1 vridd r, 1 vr. Sett et merke rundt 1 vr m i hver side 

(= merke-m) med 105 (111) 121 (133) 143 (155) 171 (179) m 

mellom merke-m til for- og bakstykket. Skift til p nr 3, og 

strikk videre rundt med mønster etter diagram A på forstykket 

og diagram B på bakstykket. Tell ut fra midt på både for- og 

bakstykket hvor diagrammene begynner. Merke-m strikkes 

hele tiden vr i den aktuelle bordens bunnfarge. Når arbeidet 

måler 37 (37) 38 (38) 39 (39) 40 (41) cm, felles 13 (15) 19 (23) 

25 (25) 27 (27) m av i hver side til ermehull = merke-m 

+ 6 (7) 9 (11) 12 (12) 13 (13) m på hver side = 93 (97) 103 (111) 

119 (131) 145 (153) m til for- og bakstykket. Strikk hver del 

videre for seg, før det settes sammen, og strikkes videre 

rundt igjen.

BAKSTYKKET

= 93 (97) 103 (111) 119 (131) 145 (153) m.

Fortsett med mønster fram og tilbake, og fell videre i 

begynnelsen på hver p 3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,3,2,1,1 (4,3,2,1,1,1) 

5,3,2,2,1,1 (6,4,3,2,2,1,1) 6,5,4,3,2,2,1,1,1 (6,5,5,3,3,2,1,1,1) m i 

hver side = 79 (81) 83 (87) 91 (93) 95 (99) m. La m stå på p, 

og strikk forstykket. NB! Når det strikkes mønster med to 

(eller flere) farger fram og tilbake, ta 1. m på hver p r løs av p, 

og strikk siste m på hver p r med begge (eller alle) fargene. 

Slik «ankrer» man tråden i sidene, så mønsteret blir fint.

FORSTYKKET

= 93 (97) 103 (111) 119 (131) 145 (153) m.

Fortsett med mønster fram og tilbake, og fell videre til 

ermehull som på bakstykket. NB! Slutt på tilsvarende p i 

mønsteret som på bakstykket.

FOR- OG BAKSTYKKET

Fortsett med mønster som før, og strikk m fra for- og 

bakstykket inn på p nr 3, samtidig som det legges opp 3 nye 

m i hver side (= klippe-m som ikke er med i videre mønster 

eller m-tall) = 158 (162) 166 (174) 182 (186) 190 (198) m.

Strikk videre rundt. Når arbeidet måler ca 47 (47) 49 (49) 51 

(51) 53 (55) cm, felles 25 (25) 27 (27) 29 (29) 31 (31) m av midt 

foran til hals. NB! Fell av etter en omgang med farge 1.

Strikk videre fram og tilbake med mønster som før, 

samtidig som det felles videre til halsen i begynnelsen på 

hver p 3,2,2,1,1,1,1 m (likt alle størrelser) i hver side.

Når det gjenstår 8 rader i diagrammet (se info i diagram B), 

felles 39 (39) 41 (41) 43 (43) 45 (45) m av til nakke. Strikk hver 

del ferdig for seg, og fell videre på hver 2. p til nakken 2,1,1 

m = 16 (17) 17 (19) 20 (21) 21 (23) m til hver skulder. Strikk til 

diagrammet er slutt. Fell av med farge 3.

HØYRE ERME

Legg opp 50 (50) 52 (52) 56 (56) 60 (64) m med farge 1 på p 

nr 2,5, og strikk 6 cm vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr. 

Sett et merke rundt siste m (= merke-m). Merke-m strikkes 

hele tiden vr i den aktuelle bordens bunnfarge.

Skift til p nr 3, og strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som 

det økes 12 (12) 12 (12) 14 (14) 14 (14) m jevnt fordelt = 62 (62) 

64 (64) 70 (70) 74 (78) m. 

Strikk videre rundt med mønster etter diagram C. Tell ut fra 

midt på ermet hvor diagrammet begynner. 

Når arbeidet måler 8 cm, økes 1 m på hver side av merke-m 

ved å øke 1 h før merke-m og øke 1 v etter merke-m. Gjenta 

økningen på hver 1,5. cm i alt 20 (20) 22 (22) 22 (22) 23 (23) 

ganger = 102 (102) 108 (108) 114 (114) 120 (124) m. De økte 

m strikkes med i mønsteret etter hvert.

Ved pilen for ermetopp i diagrammet (arbeidet måler ca 48 cm), 

felles 9 (9) 9 (9) 9 (9) 9 (13) m midt under ermet 

(= merke-m + 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (6) m på hver side) = 93 (93) 

99 (99) 105 (105) 111 (111) m. 

Fortsett fram og tilbake med mønster som før. 

Samtidig felles det videre til ermehull i begynnelsen på hver 

p 2,2,1,1,1 m i hver side = 79 (79) 85 (85) 91 (91) 97 (97) m. 

Strikk videre uten fellinger til ermetoppen måler 13 (13) 14 (14) 

15 (5) 16 (17) cm. Slutt med en p fra vrangen. Strikk videre slik 

med farge 1: 

1. p: (= retten) Fell av 2 m, strikk 1 (1) 4 (4) 7 (7) 10 (10) r, *sett 

3 m inn på 1. hjelpep, sett 3 m inn på 2. hjelpep. Fold/brett 

2. hjelpep bak 1. hjelpep (vrange mot vrange), fold/brett 

hovedp bak 2. hjelpep (rette mot rette). Strikk 1. m fra hver av 

de 3 p r sammen til 1 m, strikk på denne måten til alle m på 

hjelpep er strikket = 3 m. 

Sett 3 m inn på 1. hjelpep, 3 m inn på 2. hjelpep, fold/brett 

2. hjelpep foran 1. hjelpep (rette mot rette), fold/brett hovedp 

foran 2. hjelpep (vrange mot vrange). 
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Strikk 1. m fra hver av de 3 p r sammen til 1 m, strikk på denne 

måten til alle m på hjelpep er strikket = 3 m*, gjenta fra *-*, 

strikk 1 r (= midt oppå ermet), gjenta fra *-* 2 ganger, 3 (3) 6 

(6) 9 (9) 12 (12) r = 29 (29) 35 (35) 41 (41) 47 (47) m. 

2. p: Fell av 2 m, strikk vr ut p = 27 (27) 33 (33) 39 (39) 45 (45) m. 

3. p: Fell av 2 m, flytt m på høyre p tilbake til venstre p. Strikk 

2 r sammen 12 (12) 15 (15) 18 (18) 21 (21) ganger, 1 r = 13 (13) 

17 (17) 19 (19) 21 (21) m. 

4. p: Fell av 2 m, strikk vr ut p = 11 (11) 15 (15) 17 (17) 19 (19) 

m. Fell av.

VENSTRE ERME

Strikkes som høyre erme, men med mønster etter diagram D.

MONTERING

Sy 2 maskinsømmer med tette sting på hver side av den 

midterste klippe-m i hver side. Klipp opp mellom sømmene.

Bruk farge 3, og sy sammen med madrassting på 

skuldrene. Sy i ermene. Pass på at midt på ermet møter 

MADRASSTING

ØK 1 H OG 1 V

Øk 1 v: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i bakre m-lenke.

Øk 1 h: Ta tråden mellom 2 m, sett den på venstre p
som bildet viser og strikk i fremre m-lenke.

skuldersømmen, og at ermesømmen går i en fin bue 

nedover fra skulderen.

Om ønsket, kan det strikkes belegg for å skjule sårkanten ved 

hvert erme. Legg da opp 7 m med farge 1 på p nr 3. 

Strikk glattstrikk fram og tilbake til arbeidet måler like langt 

som rundt ermehullet. Sy belegget til på vrangen.

HALSKANT 

Bruk p nr 2,5 og farge 3. Strikk opp ca 120 (120) 124 (124) 128 

(128) 132 (132) m rundt halsen. M-tallet må være delelig på 2. 

Strikk vrangbord rundt med 1 vridd r, 1 vr slik: 3 cm farge 3, 

1 cm farge 1, 3 cm farge 3. Fell av med r og vr m. Brett 

halskanten dobbel mot vrangen, og sy til med løse sting.

For oppskrift på genser til venstre se DSA 117-05 

på houseofyarn.no
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DIAGRAM  

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Strikk med farge 1, 
broderes med maskesting 
med farge 2 til slutt 

Midt på ermet

Midt på ermet
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Gjenta til arbeidet måler
ca 31 cm, eller til 17 cm før ønsket
lengde. Slutt etter 2 omganger
med farge 1.

Gjenta 

Gjenta

C

D

AB

Utsnitt av A

Strikkes som 
utsnittet viser

Gjenta til arbeidet måler 
ca 24 (24) 26 (26) 28 (28) 30 (32) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1

Gjenta til arbeidet måler 
ca 52 (52) 54 (54) 56 (56) 58 (60) cm. 
Slutt etter 2 omganger med farge 1.  
På siste omgang felles det til nakke.
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ca 24 (24) 26 (26) 28 (28) 30 (32) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1
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foran
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Midt bak Midt foran

Gjenta til arbeidet måler 
ca 52 (52) 54 (54) 56 (56) 58 (60) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1

Gjenta til arbeidet måler
ca 31 cm, eller til 17 cm før ønsket
lengde. Slutt etter 2 omganger
med farge 1.

Gjenta Gjenta

Ermetopp

Ermetopp

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Strikk med farge 1, 
broderes med maskesting 
med farge 2 til slutt 

Midt på ermet

Midt på ermet

Gjenta Gjenta

Gjenta til arbeidet måler
ca 31 cm, eller til 17 cm før ønsket
lengde. Slutt etter 2 omganger
med farge 1.

Gjenta 

Gjenta

C

D

AB

Utsnitt av A

Strikkes som 
utsnittet viser

Gjenta til arbeidet måler 
ca 24 (24) 26 (26) 28 (28) 30 (32) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1

Gjenta til arbeidet måler 
ca 52 (52) 54 (54) 56 (56) 58 (60) cm. 
Slutt etter 2 omganger med farge 1.  
På siste omgang felles det til nakke.

Gjenta til arbeidet måler 
ca 24 (24) 26 (26) 28 (28) 30 (32) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1

Gjenta etter midten Midt 
foran

Gjenta før midten

Midt bak Midt foran

Gjenta til arbeidet måler 
ca 52 (52) 54 (54) 56 (56) 58 (60) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1

Gjenta til arbeidet måler
ca 31 cm, eller til 17 cm før ønsket
lengde. Slutt etter 2 omganger
med farge 1.

Gjenta Gjenta

Ermetopp

Ermetopp

Farge 1
Farge 2
Farge 3
Farge 4
Strikk med farge 1, 
broderes med maskesting 
med farge 2 til slutt 

Midt på ermet

Midt på ermet

Gjenta Gjenta

Gjenta til arbeidet måler
ca 31 cm, eller til 17 cm før ønsket
lengde. Slutt etter 2 omganger
med farge 1.

Gjenta 

Gjenta

C

D

AB

Utsnitt av A

Strikkes som 
utsnittet viser

Gjenta til arbeidet måler 
ca 24 (24) 26 (26) 28 (28) 30 (32) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1

Gjenta til arbeidet måler 
ca 52 (52) 54 (54) 56 (56) 58 (60) cm. 
Slutt etter 2 omganger med farge 1.  
På siste omgang felles det til nakke.

Gjenta til arbeidet måler 
ca 24 (24) 26 (26) 28 (28) 30 (32) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1

Gjenta etter midten Midt 
foran

Gjenta før midten

Midt bak Midt foran

Gjenta til arbeidet måler 
ca 52 (52) 54 (54) 56 (56) 58 (60) cm. 
Slutt etter 2 omganger 
med farge 1

Gjenta til arbeidet måler
ca 31 cm, eller til 17 cm før ønsket
lengde. Slutt etter 2 omganger
med farge 1.

Gjenta Gjenta

Ermetopp

Ermetopp



6

Ønsker du inspirasjon til ditt neste strikkeprosjekt? Sjekk ut nettsiden houseofyarn.no
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