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52-04

EDMUND GENSER, LUE & VOTTER

DESIGN Iselin Hafseld

STØRRELSER
Genser S (M) L (XL) XXL
Lue S/M  (L/XL)
Votter One size 

PLAGGETS MÅL
Genser
Overvidde ca 96 (104) 112 (120) 128 cm
Hel lengde ca 66 (68) 70 (72) 74 cm
Ermelengde ca 62 cm (likt for alle størrelser/med
  oppbrett 8 cm)
Lue
Vidde ca 45  (52) cm
Høyde ca 24  (25) cm

GARNFORBRUK
Genser
Mørk brun 810 6 (6) 7 (8) 8 nøster
Lys beige melert 845 4 (4) 4 (5) 5 nøster
Brun melert 824 3 (3) 3 (3) 4 nøster
Lys blå 848 1 nøste alle størrelser
Lue
Mørk brun 810 1 nøste begge størrelser
Lys beige melert 845 1 nøster (eller rest)
Brun melert 824  1 nøster (eller rest)
Lys blå 848  1 nøster (eller rest)
Votter
Mørk brun 810 1 nøste
Lys beige melert 845 1 nøster (eller rest)
Brun melert 824 1 nøster (eller rest)
Lys blå 848 1 nøster (eller rest)

PINNEFORSLAG Liten og stor rundp og strømpep 
 nr 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 24 m mønsterstrikk på p nr 3,5 = 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. 

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

© House of Yarn AS 
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, eller 
bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt uten avtale med 
House of Yarn AS.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
STERK  40 % fineste alpakka, 
40 % merinoull, 20 % nylon
50 gram = ca 137 meter
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GENSER

BOLEN

Legg opp 228 (248) 268 (288) 308 m med mørk brun på rundp 

nr 3. Strikk 8 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til rundp 

nr 3,5 og strikk 1 omgang med mørk brun, samtidig som 

det økes 2 m jevnt fordelt = 230 (250) 270 (290) 310 m. Sett 

et merke i hver side med 115 (125) 135 (145) 155 m til for- 

og bakstykket. Strikk mønster etter diagram A, begynn ved 

pil for valgt størrelse, strikk til neste sidemerke og begynn 

på nytt ved pilen. Når diagram A er ferdig, strikkes mønster 

etter diagram B. Strikk deretter diagram C, til arbeidet måler 

ca 38 (40) 42 (44) 46 cm. 

NB! Avslutt diagram C etter en ensfarget omgang. Strikk 

mønster videre etter diagram A, D og E. Pass på at midtmaske 

kommer over midtmaske i diagrammene. NB! Når arbeidet 

måler ca 56 (58) 60 (62) 64 cm, deles det i to ved sidemerkene 

og for- og bakstykket strikkes videre for seg. 

BAKSTYKKET

Når diagram E er ferdig, strikkes det videre med mørk brun til 

arbeidet måler 66 (68) 70 (72) 74 cm. Fell av.

FORSTYKKET

Strikk frem og tilbake og fell av de 17 (17) 19 (19) 21 midterste 

m. Strikk hver side opp for seg og fell til halsen på hver 2. 

p 4,4,4,3 m (likt for alle størrelser) = 34 (39) 43 (48) 52 skulderm. 

Når diagram E er ferdig, strikkes det videre med mørk brun til 

arbeidet måler 66 (68) 70 (72) 74 cm. Fell av.

ERMENE

Legg opp 52 (52) 56 (56) 60 m med mørk brun på strømpep 

3. Strikk 16 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr, hvorav 

8 cm er oppbrett (likt for alle størrelser). Skift til p nr 3,5 og strikk 

1 omgang med mørk brun hvor det økes 1 m (likt for alle 

størrelser) = 53 (53) 57 (57) 61 m. Fortsett med mønster, 

samtidig som det økes 2 m midt under ermet hver 1,5. cm (likt 

for alle størrelser) til i alt 107 (109) 113 (117) 121 m. Strikk først 

mønster etter diagram A og begynn ved pil for valgt størrelse. 

Fortsett med diagram B og C. Diagram C gjentas til ermet måler 

ca 42 (43) 44 (45) 46 cm. 

NB! Avslutt diagram C etter en ensfarget omgang. Strikk 

videre mønster etter diagram A og B. Pass på at midtmaske 

kommer over midtmaske i diagrammene. Når diagram 

B er ferdig, fortsettes det med brun melert, strikk 1 omgang r, 

så 4 omganger vr til belegg. Fell løst av.

Strik et erme til på samme måte.

MONTERING

Mål ermets vidde øverst og sett et merke i hver side. 

Sy 2 maskinsømmer (1 rett søm og 1 sikksakk) på hver side 

av merketrådene i sidene. Klipp opp mellom sømmene. 

Sy sammen på skuldrene. Sy ermene til bolen. Brett belegget 

over sårkantene og sy til på vrangen med lette sting.

 

HALSKANT

Strikk opp 120 (124) 124 (128) 128 m med mørk brun på rundp 

nr 3. Strikk 28 cm vrangbordstrikk rundt med 2 r, 2 vr (likt for alle 

størrelser). Fell av og pass på at kanten ikke blir for stram.
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LUE
Legg opp 108 (124) m med mørk brun på rundp nr 3. 

Strikk 6 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til rundp 

nr 3,5 og strikk 1 omgang med mørk brun, samtidig som det 

økes 0 (2) m jevnt fordelt = 108 (126) m. Strikk mønster etter 

diagram F, deretter diagram E og C. Diagram C gjentas til luen 

måler ca 20 (21) cm. NB! Avslutt diagram C etter en ensfarget 

omgang. Strikk luen ferdig med mørk brun og fell på neste 

omgang slik: Strikk *2 r sammen, 4 (5) r*, gjenta fra *-* = 

90 (108) m. Strikk 2 omganger uten felling. Fell 18 m på hver 3. 

omgang ved å strikke 1 m mindre mellom fellingene hver gang 

til det gjenstår 18 (18) m. Strikk 2 omganger uten felling, klipp 

av garnet og trekk tråden gjennom de resterende m. Fest tråden 

godt på vrangen.

VOTTER

HØYRE VOTT

Legg opp 52 m med mørk brun på strømpep nr 3. Strikk 

8 cm vrangbord rundt med 2 r, 2 vr. Skift til strømpep 

nr 3,5 og strikk 1 omgang med mørk brun, samtidig som det 

økes 2 m jevnt fordelt = 54 m. Strikk mønster etter diagrammet. 

Sett 12 m på en tråd til tommel etter 17. omgang i diagrammet, 

disse m er markert i høyre side. Legg opp nye 12 m og strikk 

videre. Fell som diagrammet viser. 

TOMMEL

Ta opp m fra tråden og legg opp 2 ekstra m i hver side = 12 + 

2 + 12 + 2 = 28 m med mørk brun på strømpep nr 3,5. 

Strikk tommel som diagrammet viser.

VENSTRE VOTT

Strikk som høyre vott, men med tommel i motsatt side.
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DIAGRAM A, B, C, D, E, F
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Gjenta

Gjenta GjentaBegynn bolen

Begynn erme

  Lys beige melert 845
  Mørk brun 810
  Brun melert 824
  Lys blå 848
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DIAGRAM VOTTER

Tommel
12 m

Vott

Tommel

  Lys beige melert 845
  Mørk brun 810
  Brun melert 824
  Lys blå 848
  2 r sammen
  2 vridd r sammen
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Garn brukt 
i denne oppskriften

STERK egner seg godt til bruksplagg til 

store og små, som til sokker og gensere. 

Dette 4-trådsgarnet strikkes på pinne 3,5. 

Garnet finnes både i melerte og ensfar-

gede nyanser i godt avstemte farger.

TIPS: Alpakka er tre ganger varmere enn 

saueull og nylon-forsterkningen øker 

slitestyrken. Mini Sterk er en tynnere 

utgave av Sterk. Fargene er samstemte 

så nå kan du f.eks. strikke jakke i Sterk og 

skjørt i Mini Sterk. 

Hver gang du kjøper garn fra Du Store 

Alpakka støtter du Mirasolskolen i Peru.

STERK
40 % fineste alpakka

40 % merinoull 20 % nylon
 Produsert i Peru

50 gram = ca 137 meter

• Ullvugge 30 °C
• Vrenges før vask
• Bruk vaskemiddel for ull/silke
• Bruk ikke skyllemiddel 
• Tørkes flatt

3,510

22
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FORHANDLERINFORMASJON

House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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dustorealpakka.no dalegarn.no gjestal.noknitathome.no

HOUSEOFYARN.NO

DUSTOREALPAKKA

DALEGARN.NO

GJESTALGARN

HOUSEOFYARN_NORWAY HOUSEOFYARN

FØLG HOUSE OF YARN OG VÅRE BRANDS PÅ SOSIALE MEDIER
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