OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

SKIPPER

Design: Hanne Rimmen

3. utgave - oktober 2021 © filcolana
Norsk oversettelse: Merete Norheim

Skippers sjømannsgenser er nok genseren over dem alle, en riktig klassiker som går langt
tilbake i historien. Denne type strikk var opprinnelig tiltenkt sjøfolk som skulle ut på havet,
og derfor hadde et helt spesielt behov for varme og motstandsdyktige klær. Skipper genseren
er derfor også strikket i teknikken fair isle, som gjør at den er dobbelt isolerende og vil kunne
holde til all slags vinn og vær.
STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL
MÅL
Passer til brystmål: 90-98 (98 -14) 104 -110
(110-116) 116-124) cm
Overvidde: 108 (115) 122 (125) 136 cm
Hel lengde: 66 (70) 73 (74) 79 cm
Lengde erme: 47 (47) 48 (48) 48 cm
STRIKKEFASTHET
23 m og 23 p i glattstrikk og mønster på p 4 mm
= 10 x 10 cm. Målene er tatt etter vask og blokking.
Pinnetykkelsen er kun veiledende. Har du flere masker
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre
masker på 10 cm, skal du bytte til tynnere pinne.
Hvis det å bytte pinne går utover bredden, men ikke
høyden, kan det hjelpe å bytte pinnemateriale, f.eks.
bytte fra metall til tre eller omvendt.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Frg. A: 150 (150) 200 (200) 200 g Saga
frg. 953 (Charcoal) og
Frg. A: 250 (250) 250 (300) 350 g Indiecita
frg. 404 (Charcoal)
Frg. B: 150 (150) 200 (200) 200 g Saga
frg. 950 (Very Light Grey) og
Frg. B: 250 (250) 250 (300) 350 g Indiecita
frg. 401 (Light Grey)
Frg. C: 50 g i alle str. Saga frg. 311 (Turmeric) og
Frg. C: 50 g i alle str. Indiecita frg. 827 (Dijon)
Hver farge strikkes med 1 tråd Saga og 1 tråd Indiecita
holdt sammen, arbeidet igjennom.
Rundpinne 3,5 mm, 40 cm og 4 mm, 40, 80, 100 cm.
Strømpepinne 3,5 og 4 mm. Strømpepinne og korte
rundpinne kan utelates hvis du strikker magic loop på
80-100 cm rundpinne.
Maskemarkører og maskeholdere
filcolana.dk

Teknik

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER
fm: Flytt markør fra venstre til høyre pinne.
v-økn: Venstrevendt øking. Løft lenken opp mellom
2 m forfra og strikk den dr r.
h-økn: Høyrevendt økning. Løft lenken opp mellom
2 m bakfra og strikk den r.

Genseren strikkes ovenfra og ned, uten forskjell på
for- og bakstykke.
Når bærestykket har ønsket lengde, deles arbeidet til
bol og ermer. Maskene til ermene settes til hvil på en
tråd, og bolen strikkes ferdig. Deretter strikkes
ermene.
Til slutt strikkes det opp masker langs halsåpningen og
halskanten strikkes ferdig.

o-innt: Felling med overtrekk. 1 r løst av, 1 r, trekk
den løse m over den strikkede m.
SPESIELLE TEKNIKKER
Fair Isle (strikk med dominans): Frg. A er den
dominante fargen gjennom hele arbeidet, dvs. at den
ligger forrest på fingeren, tettest på hjertet når du
holder garnet på fingrene. Dette er veldig viktig for
å oppnå et ensartet maskebilde.
Tofarget kryssopplegg: Hold trådene som ved
alminnelig kryssopplegg, den fargen som ligger rundt
pekefingeren, er den fargen den opplagte m blir.
Slipp garnet og bytt trådene rundt, så den andre fargen
ligger rundt pekefingeren når m på pinnen skal bytte
farge.
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Oppskrift

1. omg: *Strikk ifølge diagram B til markøren, fm,
strikk ifølge. diagram A til neste markør, fm*, gjenta
fra * til * omg ut.

Før du begynner
Alle overganger med striper passer sammen på denne
genseren. Vær derfor spesielt oppmerksom på at
fordelingen av masker og mønster går opp, for å oppnå
et pent resultat.

2. omg (økn.omg): *Strikk ifølge. diagram B til
markøren, fm, v-økn, strikk ifølge. diagram A til neste
markør, h-økn, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
De nye maskene inkluderes i mønstret ifølge. diagram
A.

Der hvor det kun er angitt ett tall, gjelder dette for alle
størrelser.

Gjenta disse 2 omg i alt 32 (36) 40 (40) 44 ganger,
siste økning foretas med frg. B.
Det er nå 368 (400) 432 (440) 480 m på pinnen.
Nå deles arb til bol og ermer, slik:
Neste omg: *Strikk til markøren, fjern markør og flytt
alle maskene til erme frem til neste markør over på en
maskeholder, fjern markør og legg opp 14 nye m med
tofarget kryssopplegg (se spesielle teknikker) dvs.
2 m i hver frg. slik at fargene passer i mønsteret, sett
inn en sidemarkør i midten av disse m*, gjenta fra * til
* 1 gang.
Det er nå 248 (264) 280 (288) 312 m på pinnen.
BOL
Det er 124 (132) 140(144) 156 m på hhv. for- og
bakstykke, omg starter ved maskemarkøren under det
høyre erme.
Følg mønstret til arbeidet måler 32 (34) 34 (35) 36 cm
fra ermehullet.
VRANGBORD
Klipp av frg. A, og start med frg. C på arbeidet og strikk
ribb, slik:
Neste omg: *Strikk 2 r med frg. C, 2 vr med frg. B*,
gjenta fra * til * omg ut.
Gjenta denne omg ytterligere 11 ganger.

BÆRESTYKKE
Legg opp 112 (112) 112 (120) 128) m på p 4 mm
med Frg. A (1 tråd av hver kvalitet holdt sammen) og
del samtidig inn maskene, slik:
Legg opp 10 m (raglan), sett inn en markør, legg opp
10 m (høyre erme), sett inn en markør, legg opp 10 m
(raglan), sett inn en markør, legg opp 26 (26) 26 (30)
34 m (forstykke), sett inn en markør, legg opp 10 m
(raglan), sett inn en markør, legg opp 10 m (venstre
erme), sett inn en markør, legg opp 10 m (raglan), sett
inn en markør, legg opp 26 (26) 26 (30) 34 m
(bakstykke), sett inn en markør.

Skipper

Klipp av frg. B.
Bytt til p 3,5 mm og fortsett utelukkende med frg. C,
slik:
Strikk 1 omg glattstrikk og 3 omg ribb (2 r, 2 vr).
Fell av i ribb som m viser.
ERMER
Sett maskene til erme tilbake på p 4 mm.
Start i den midterste stripen med frg. A i bunnen av
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ermehullet, og strikk opp 1 m med frg. A, strikk
heretter opp 2 m med hver farge, til du har strikket opp
7 m, strikk opp ytterligere 2 m med frg. A i siden hvor
bol og erme møtes, strikk maskene på erme i mønster,
strikk opp 2 m med frg. A i siden hvor erme og bol
møtes og strikk opp 7 m, vekselsvis med 2 m
i hver farge, til den siste m som strikkes med frg. A
= 92 (100) 108 (108) 116 m.
Mønsteret passer nå igjen med diagram A.
Neste omg: Strikk 1 r med frg. A, sett inn en markør,
følg mønsteret til den siste m, innsæt markør, 1 r med
frg. A.

(frg. B) og strikk opp med p 3,5 mm og frg. A
112 (112) 112 (120) 128) m langs retten av
halsåpningen, 1 m for hver av de opplagte m.
1. omg: Strikk vr omg ut.
2. omg: *Strikk 2 r med frg. A, 2 r med frg. B*,
gjenta fra * til *, omg ut.
3. omg: *Strikk 2 r med frg. A, 2 vr med frg. B*,
gjenta fra * til * omg ut.
Gjenta den siste omg ytterligere 7 ganger.

Følg mønsteret og strikk 4 (2) 2 (2) 2 cm videre opp.

Klipp av frg. B og fell av i ribb som m viser med frg. A.

Neste omg (felleomg): Strikk 1 r, 2 r sm, strikk
mønster til det gjenstår 3 m, o-innt, 1 r.

MONTERING
Fest alle tråder. Vask genseren etter anvisningene
på banderolene, og la den tørke liggende flatt på et
håndkle.

Gjenta denne felleomg på hver 6. (5.) 4. (4.) 4. omg i
alt 14 (14) 18 (18) 22 ganger = 64 (72) 72 (72) 72 m.
Fortsett videre opp til arbeidet måler 40 (40) 41 (41)
41 cm.
VRANGBROD
Klipp av frg. A, og start med frg. C på arbeidet og strikk
ribb, slik:
Neste omg: Strikk 1 r med frg. B, *strikk 2 r med frg.
C, 2 vr med frg. B*, gjenta fra * til * til det gjenstår
3 m, 2 r med frg. C, 1 r med frg. B.
Neste omg: Strikk 1 vr med frg. B, *strikk 2 r med frg.
C, 2 vr med frg. B*, gjenta fra * til * til det gjenstår
3 m, 2 r med frg. C, 1 vr med frg. B.
Gjenta den siste omg ytterligere 10 ganger.
Klipp av frg. B.
Bytt til p 3,5 mm og fortsett utelukkende med frg. C,
slik:
Strikk 1 omg glattstrikk og 3 omg ribb (2 r, 2 vr).
Fell av i ribb som m viser
Strikk det andre erme på tilsvarende måte.
HALSKANT
Start midt bak ved den A-fargede stripen på
bærestykket, som er til venstre for den midterste stripe
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