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DESIGN

RETTIGHETER
MØNSTER OG DESIGN

                     Benthe Gundersen 

 
 

GARN  
GJESTAL Superwash Sport 
100% ren ny ull. 50 gram = ca 100m.  

STØRRELSER            XS   (S)    M     (L)    XL  (XXL)  

GENSERMÅL
  

Overvidde                88 (95) 102 (109) 116 (123)cm 
  

Hel lengde               70  (72)  74    (76)   78   (80)cm
  

Ermlengde              65  (66)   67   (67)   68   (68)cm
  

GARNFORBRUK  

Grå 203                    10  (11)   12   (13)   14   (15) 

Orang e  216           

 

   6    (6)     6     (6)      6     (6) 

Hvit 202                      1     (1)     1     (1)      1     (1) 

Natur 200                   2     (2)     2   (2)      2    (2) 

Blå 232                        1     (1)     1     (1)      1     (1) 

Burgunder 220           1     (1)     1     (1)      1      (1) 

PINNEFORSLAG 
Liten og stor rundpinne og evt 2 par strømpepinner 
nr 3,5. 

TIPS 
Strikk begge armene sam dig så blir de helt like.

 

STRIKKEFASTHET 

23m = 10cm 

FORKORTELSER 

r = re , m = maske. 

VERKET  - GENSEREN UNISEX 

Verket og Coop Helgeland

Garn får du 
kjøpt hos                    

Mo i Rana
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GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
Gjestal garn superwash sport/
Mjuk Nordavind 
100% ren ny ull 50 gr = ca 100 mtr. 
Alternati v: Gjestal Pure Merino 50 gr 
= ca 105 mtr.

DESIGN: Benthe Gundersen

RETTIGHETER MØNSTER OG DESIGN:
Verket og Coop Midt-Norge

STØRRELSER XS (S) M  (L) XL (XXL)

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 87 (94) 101 (110) 118 (127) cm
Hel lengde ca 68 (70)  72  (74)  76  (78) cm*
Ermlengde ca 63 (64)  65  (66)  67  (68) cm*

GARNFORBRUK - i nøster
Lys grå melert 203 10 (11)  12  (13)   14   (15) 
Brent oransje 216 5  (5)   6   (6)     7    (7)
Natur 200 2 nøster i alle størrelser
Hvit 202 1 nøste i alle størrelser 
Blå 232 1 nøste i alle størrelser 
Burgunder 220 1 nøste i alle størrelser 

PINNEFORSLAG : Stor og liten rundp og stømpep nr.3,5

STRIKKEFASTHET: 23 m glatt strikk på p nr 3,5 = 10 cm

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en 
prøvelapp. Tell antall m pr 10 cm, har 
du fl ere m enn oppgitt , skift  ti l tykkere 
pinner. Har du færre m, skift  ti l tynnere 
pinner.

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

Slik fi nner du rikti g størrelse:
1.   Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2.   Sammenlign målene med 
       oppskrift en.
3.   Velg størrelse ut fra overvidden 
       på bolen.
4.   Lengde på bol og ermer kan du 
       strikke lenger eller kortere ved behov

VERKET-GENSEREN    UNISEX



DIAGRAM 
TIL BOLEN

DIAGRAM E

DIAGRAM D

DIAGRAM B

              A: Mønsterfarge strikkes på høyre erm i 
                   burgunder og på venstre erm i blå.

DIAGRAM C

DIAGRAM A

XS (S) 

M (L) XL (XXL)

BOLEN   
Legg opp 200 (216) 232 (252) 272 (292) m lys grå melert på 
rundpinne nr 3,5. Strikk glattstrikk rundt til arbeidet måler 
40 (41) 42 (43) 44 (45) cm. Sett et merke i 1 m på hver side 
med 98 (107) 115 (125) 135 (145) m mellom merkene til for- 
og bakstykke. Strikk mønster etter diagram D. Fortsett med 
de 9 første radene i diagram E samtidig på siste omgang, felles 
det 11 m i hver side til ermehull (= merkem + 5 m på her side 
av denne) = 88 (97) 105 (115) 125 (135) m til for- og bakstyk-
ket. Legg arbeidet til side og strikk ermene.

HØYRE ERME
Legg opp 42 (42) 46 (46) 50 (50) m med burgunder på strøm-
pep nr 3,5. Strikk glattstrikk i 20 omg. Nå strikkes det fram og 
tilbake 10 omg. (åpning til tommel). Strikk så rundt til arbeidet 
måler 10 (10) 10 (11) 11 (11) cm. Sett en merketråd rundt 

første m på omgangen. Fortsett med glattstrikk samtidig som 
det økes 1 m på hver side av merket på hver 4. omgang i alt 5 
ganger = 52 (52) 56 (56) 60 (60) m. Fortsett med 

mønster etter diagram A og deretter diagram B for riktig 
størrelse (der det er oppgitt blå eller burgunder i diagrammet, 

strikkes det med burgunder). Samtidig på siste omgang, økes 
det 1 m på hver side av merket midt under 
ermet = 54 (54) 58 (58) 62 (62) m. Videre strikkes mønster 

etter diagram C. NB! Tell ut slik at m markert med en pil kom-

mer midt oppå ermet. Når diagram C er ferdig, måler arbeidet 
ca 25 (25) 26 (26) 26 (26) cm. 
Fortsett med lys grå melert, samtidig på 1.omg, økes det 1 
m på hver side av merket. Gjenta økningene på hver 2. (2.) 2. 
(1,5.) 1,5. (1,5.) cm 12 (14) 16 (18) 20 (22) ganger til = 80 (84) 
92 (96) 100 (108) m. Når arbeidet måler 58 (59) 60 (61) 62 

(63) cm, strikkes mønster etter diagram D. Fortsett med de 

9 første radene i diagram E, samtidig på siste omgang, felles 
det 11 m midt under ermet ( = merkem + 5 m på hver side av 
denne) = 63 (64) 65 (66) 67 (68) m. Legg arbeidet til side og 
strikk venstre erme.

VENSTRE ERME
Strikk som høyre, men med blå istedenfor 
burgunder.
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STOLTE SAMARBEIDSPARTNERE

Klar for FESTIVAL

I VERKET-GENSEREN

BÆRESTYKKE MED RUNDFELLING

Sett  alle delene inn på samme rund slik: Venstre ermet, forstykket, 

høyre ermet og bakstykket = 316 (340) 372 (400) 428 (464) m. 

Videre begynner omgangene mellom bakstykket og venstre ermet. Fortsett  med 

mønster ett er diagram E, samti dig på første omgang (= ensfarget natur) felles det 28 (28) 12 (16) 20 (32) m 

jevnt fordelt = 288 (312) 360 (384) 408 (432) m. 

Når diagrammet er ferdig fortsett es det med lys grå melert. 

Samti dig på 2. omgang med lys grå melert, felles det slik: 

Strikk *2 r sammen, 6 r* gjenta fra *-* = 252 (273) 315 (336) 357 (378) m.

Strikk 3 (3) 3 (3) 4 (4) cm videre. Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen, 5 r*, gjenta fra *-* 

= 216 (234) 270 (288) 306 (324) m. Strikk 2 (3) 3 (3) 4 (4) cm videre.

Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen, 4 r*, gjenta fra *-* = 180 (195) 225 (240) 255 (270) m. 

Strikk 2 (3) 3 (3) 3 (3) cm videre.

Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen, 3 r*, gjenta fra *-* = 144 (156) 180 (192) 204 (216) m. 

Strikk 2 (2) 2 (3) 3 (3) cm videre.

Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen, 2 r*, gjenta fra *-* = 108 (117) 135 (144) 153 (162) m. 

Strikk 2 (2) 2 (2) 2 (2) cm videre.

Neste omgang strikkes slik: *2 r sammen, 1 r*, gjenta fra *-* = 72 (78) 90 (96) 102 (108) m. 

Strikk 1 omgang samti dig som det felles 0 (2) 10 (12) 14 (16) m jevnt fordelt = 72 (76) 80 (84) 88 (92) m. 

Bærestykket måler ca 23 (24) 25 (26) 27 (28) cm.

HALSKANT MED HETTE

Strikk 4 omganger r med lys grå melert, samti dig på siste omgang økes 

det jevnt fordelt ti l 98 (100) 102 (106) 108 (110) m. Skift  ti l brent oransje 

og begynn midt foran. Start med å sett e 2 m ti lbake på pinnen fra forrige 

omg. Strikk første omg og avslutt  omg med å plukke opp 5 masker på 

baksiden av arbeidet.  Strikk glatt strikk fram og ti lbake med 

5 m i hver side som strikkes rett  på alle p (= riller). Samti dig på 3. p, økes 

det jevnt fordelt ti l 122 (124) 126 (128) 130 (132). Sett  et merke midt 

bak. Strikk 3 p. På neste p økes det 1 m på hver side av merket midt bak 

+ 1 m innenfor de 5 rillene i hver side (= 4 m økt). Gjenta økningen på 

hver 4. p. ti l det er 166 (168) 170 (172) 174 (176) m. Fortsett  økning på 

hver 4.p, men nå kun på hver side av merket midt bak, ti l det er 186 (188) 

190 (192) 194 (196) m. Videre felles det 1 m på hver isde av merket midt 

bak på hver 4. p ti l det er 170 (172) 174 (176) 178 (180) m. Fell av og sy 

sammen hett en på toppen.

HALSKANT UTEN HETTE

Strikk 17 omganger r med brent oransje = rullekant. Fell løst av.

Designmerket sys nederst på venstre side av bolen.


