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DSA-M30-05

DESIGN Birte Aartun

STØRRELSER XS (S) M (L) XL XXL

PLAGGETS MÅL
Overvidde 87 (95) 100 (105) 109 (117) cm
Hel lengde 49 (50) 51 (52) 53 (54) cm
Ermelengde 47 (48) 49 (50) 51 (52) cm
eller ønsket lengde

GARNFORBRUK 
Natur 806 = farge 1 150 (150) 150 (150) 150 (200) g
Mørk brun 810 = farge 2 300 (300) 350 (350) 400 (400) g
Turkis 834 = farge 3 50 g til alle størrelser.

PINNEFORSLAG Stor og liten rundp og 
  strømpep nr. 3 og 3,5

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk = 10 cm i bredden

Slik finner du 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.

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 Se side 5

© 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 % alpakka, 40 % merinoull, 
20 % nylon, 50 gram = ca 137 meter

1977 GENSER

Gratulerer!
Du har valgt å strikke en klassiker fra 

vårt rikholdige Du Store Alpakka-arkiv. 

Dermed kan det hende at fargene som 

er brukt i oppskrifta, har gått ut. Husk at 

du finner mange fine alternative farger 

i fargekartet på dustorealpakka.no.
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Genseren strikkes ovenfra og ned. Når bærestykket er ferdig 

strikket, deles arbeidet inn i ermer, for- og bakstykke, og ermene 

og bolen strikkes ferdig hver for seg. Til slutt broderes det 

i mønsteret med dobbel tråd i farge 3 og enkle tråklesting. 

GENSEREN 

Hals: Legg opp 108 (108) 112 (112) 116 (116) m med fg 1 på p nr. 

3 og strikk vrangbord rundt, 1 r, 1 vr, til halsen måler 20 cm. 

Bærestykket: Skift til p nr. 3,5 og strikk 1 omg glattstrikk, 

samtidig som det økes 0 (6) 8 (14) 16 (22) m jevnt fordelt på den 

1. omg. Det økes ved å løfte opp tråden mellom to m, vri den 

og strikke den r = 108 (114) 120 (126) 132 (138) m. Nå skal 

det strikkes mønster med økninger som vist i diagrammet. 

Boblene strikkes slik: Strikk r foran og bak i den samme m til 

du har 5 m på p, snu og strikk disse 5 m vr, snu og strikk 3 vridd 

r sammen, 2 vridd r sammen, trekk den bakerste m over den

ytterste og av p, stram godt så boblen blir fin og rund, og strikk videre.

Når alle økinger er ferdig er det 324 (342) 360 (378) 396 (414) m

i omg. Strikk til bærestykket måler 16 (17) 17,5 (18) 18,5 (19,5) cm. 

Nå skal arb deles i ermer, for- og bakstykket. 

For å få omgangsbyttet bak og et motiv pent plassert midt foran 

deler du inn arbeidet slik: Tell ca. 116 (121) 128 (134) 141 (147) 

m fra begynnelsen av omg til m som tilsvarer pilen for midt 

foran i diagrammet (XS, M og XL skal merkes mellom 2 m, S, 

L og XXL merkes rundt m). Alle videre merker settes mellom m. 

Tell så videre 46 (50) 52 (55) 57 (60) m mot venstre og 46 (49) 

52 (54) 57 (59) m mot høyre fra midtmerket foran og sett nye 

merker = 92 (99) 104 (109) 114 (119) m til forstykket. Tell videre 

70 (72) 76 (80) 84 (88) m ut til hver side for disse og sett nye 

merker = ermer. De resterende 92 (99) 104 (109) 114 (119) m = 

bakstykket. Strikk til første ermemerke. Sett de 70 (72) 76 (80) 

84 (88) m (= venstre erme) på en tråd uten å strikke dem, legg 

opp 4 (6) 6 (6) 6 (10) nye m (= ermehull), strikk 92 (99) 104 (109) 

114 (119) m (= forstykket), sett de neste 70 (72) 76 (80) 84 (88) 

m på en tråd uten å strikke dem (= høyre erme), legg opp 4 (6) 

6 (6) 6 (10) nye m (= ermehull), og strikk ut omg (= bakstykket) 

= 192 (210) 220 (230) 240 (258) m på bolen og 70 (72) 76 (80) 

84 (88) m på hvert erme. 

BOLEN 

Sett 1 maskemarkør midt på hvert ermehull og begynn omg 

midt under det ene ermet. Fortsett evt. å strikke rundt i mønster 

som vist i diagrammet, til dette er ferdig strikket. De nye 

m som du la opp i hvert ermehull, strikkes med i mønsteret, 

men mønsteret går ikke opp under ermene, så strikk frem til 

midten av hvert ermehull, og begynn så på nytt på den andre 

siden, slik at mønsteret stemmer på for- og bakstykket. Etter 

at diagrammet er ferdig, strikkes det glattstrikk rundt med farge 

2. Strikk til arb måler 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm eller ønsket 

lengde. Skift til p nr. 3 og strikk vrangbord rundt, 1 r, 1 vr, til 

kanten måler 5 cm. Fell av i vrangbord med rette og vrange m. 
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ERMER 

Sett m fra venstre erme inn igjen på p nr. 3,5 og strikk opp 

4 (6) 6 (6) 6 (10) nye m langs venstre ermehull, fra retten, med 

samme farge som er brukt i ermehullet = 74 (78) 82 (86) 90 (98) 

m. Sett 1 maskemarkør midt på ermehullet. Fortsett så rundt 

evt. med mønster som vist i diagrammet til diagrammet 

er ferdig strikket. De nye m som du strikket opp i ermehullet, 

strikkes med i mønsteret, men mønsteret går ikke opp under 

ermene, så strikk frem til midten av ermehullet, og begynn 

så på nytt på den andre siden, slik at mønsteret stemmer 

på forsiden av ermet. Samtidig skal det felles 1 m på hver side 

av maskemarkøren på hver 8. (7.) 7. (6.) 6. (5.) omg 13 (15) 

16 (18) 20 (23) ggr = 48 (48) 50 (50) 50 (52) m. Når diagrammet 

er strikket ferdig, fortsettes det rundt i glattstrikk med fg 2 til 

ermet måler 42 (43) 44 (45) 46 (47) cm eller ønsket lengde. 

Skift til p nr. 3 og strikk vrangbord rundt, 1 r, 1 vr, til kanten måler 

5 cm. Fell av i vrangbord. Strikk høyre erme på samme måte. 

MONTERING 

Broder på tråklemaskene som vist i diagrammet. Fest alle tråder. 

Damp arb lett, men ikke damp vr-bordene, da de vil miste 

spensten. Brett halsen dobbelt mot retten.

DIAGRAM

26 27 

MODELL 3005

Genseren strikkes ovenfra og ned. Når bærestykket er  

ferdig strikket, deles arbeidet inn i ermer, for- og bakstykke, 

og ermene og bolen strikkes ferdig hver for seg. Til slutt 

broderes det i mønsteret med dobbel tråd i farge 3 og  

enkle tråklesting.

genseren
Hals: Legg opp 108 (108) 112 (112) 116 (116) m med fg 1 på 

p nr. 3 og strikk vrangbord rundt, 1 r, 1 vr, til halsen måler 

20 cm. 

Bærestykket: Skift til p nr. 3,5 og strikk 1 omg glattstrikk, 

samtidig som det økes 0 (6) 8 (14) 16 (22) m jevnt fordelt 

på den 1. omg. Det økes ved å løfte opp tråden mellom to 

m, vri den og strikke den r = 108 (114) 120 (126) 132 (138) m. 

Nå skal det strikkes mønster med økninger som vist i dia-

grammet. 

Boblene strikkes slik: Strikk r foran og bak i den 

samme m til du har 5 m på p, snu og strikk disse 5 m 

vr, snu og strikk 3 vridd r sammen, 2 vridd r sammen, 

trekk den bakerste m over den ytterste og av p, stram 

godt så boblen blir fin og rund, og strikk videre.

Når alle økinger er ferdig er det 324 (342) 360 (378) 396 

(414) m i omg. Strikk til bærestykket måler 16 (17) 17,5 (18) 

18,5 (19,5) cm. Nå skal arb deles i ermer, for- og bakstykket. 

For å få omgangsbyttet bak og et motiv pent plassert midt 

foran deler du inn arbeidet slik:  

Tell ca. 116 (121) 128 (134) 141 (147) m fra begynnelsen av 

omg til m som tilsvarer pilen for midt foran i diagrammet 

(X-liten, Middels og X-stor skal merkes mellom 2 m, Liten, 

Stor og XX-stor merkes rundt m). Alle videre merker settes 

mellom m. Tell så videre 46 (50) 52 (55) 57 (60) m mot ven-

stre og 46 (49) 52 (54) 57 (59) m mot høyre fra midtmerket 

foran og sett nye merker = 92 (99) 104 (109) 114 (119) m til 

forstykket. Tell videre 70 (72) 76 (80) 84 (88) m ut til hver 

side for disse og sett nye merker = ermer. De resterende 92 

(99) 104 (109) 114 (119) m = bakstykket.

Strikk til første ermemerke. Sett de 70 (72) 76 (80) 84 (88) 

m (= venstre erme) på en tråd uten å strikke dem, legg opp 

4 (6) 6 (6) 6 (10) nye m (= ermehull), strikk 92 (99) 104 (109) 

114 (119) m (= forstykket), sett de neste 70 (72) 76 (80) 84 

(88) m på en tråd uten å strikke dem (= høyre erme), legg 

opp 4 (6) 6 (6) 6 (10) nye m (= ermehull), og strikk ut omg (= 

bakstykket) = 192 (210) 220 (230) 240 (258) m på bolen og 

70 (72) 76 (80) 84 (88) m på hvert erme.

bolen 

Sett 1 maskemarkør midt på hvert ermehull og begynn omg 

midt under det ene ermet. Fortsett evt. å strikke rundt i 

mønster som vist i diagrammet, til dette er ferdig strikket. 

De nye m som du la opp i hvert ermehull, strikkes med i 

mønsteret, men mønsteret går ikke opp under ermene, så 

strikk frem til midten av hvert ermehull, og begynn så på 

nytt på den andre siden, slik at mønsteret stemmer på for- 

og bakstykket. Etter at diagrammet er ferdig, strikkes det 

1 rapport

= r med fg 1

1 rapport

Midt foran�
Liten – Stor og XX-Stor

Begynn herMidt foran�
X-Liten – Middels og X-Stor

= 1 r med fg 1, øk 1 med fg 1

= 1 r med fg 2, øk 1 med fg 2

= r med fg 2

= r med fg 1. Når genseren er ferdig broderes det en tråklemaske over m med dobbel tråd i fg 3

= r med fg 3

= boble med fg 3

1 rapport

= r med fg 1

1 rapport

Midt foran�
Liten – Stor og XX-Stor

Begynn herMidt foran�
X-Liten – Middels og X-Stor

= 1 r med fg 1, øk 1 med fg 1

= 1 r med fg 2, øk 1 med fg 2

= r med fg 2

= r med fg 1. Når genseren er ferdig broderes det en tråklemaske over m med dobbel tråd i fg 3

= r med fg 3

= boble med fg 3

1 rapport

= r med fg 1

1 rapport

Midt foran�
Liten – Stor og XX-Stor

Begynn herMidt foran�
X-Liten – Middels og X-Stor

= 1 r med fg 1, øk 1 med fg 1

= 1 r med fg 2, øk 1 med fg 2

= r med fg 2

= r med fg 1. Når genseren er ferdig broderes det en tråklemaske over m med dobbel tråd i fg 3

= r med fg 3

= boble med fg 3

XS, M og XL S, L og XXL



5

Garn brukt 
i denne oppskriften

Vanlige forkortelser
• m=maske • r = rett 

• vr = vrang • g = gram
• omg = omgang(er)

• p = pinner • arb = arb
• beg = begynn

• sm = sammen • fg = farge
• evt = eventuelt

fg = farge
evt = eventuelt

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 % 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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