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De hollandske fiskerne sin Gansey-genser har vært inspirasjonen til en liten serie av modeller
med cardigan, genser, vanter og strømper. Denne modellen er en klassisk sjømannsgenser
i en litt mer fiks og tettsittende fasong. Skal den være mer romslig, så velger du bare en størrelse eller to større. Husk bare på å justere garnmengden.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104
(105-112) cm
Overvidde: 96 (104) 112 (120) cm
Lengde erme: 46 cm (alle størrelser)
Hel lengde målt midt bak uten halskanten: 56 (58) 60
(62) cm
STRIKKEFASTHET
21 m og 32 p i glattstrikk med 1 tråd av hver kvalitet på
pinne 4 mm = 10 x 10 cm.
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.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
300 (350) 400 (450) g Indiecita i fg 145 (Navy Blue)
200 (250) 250 (250) g Saga i fg 115 (Captain Blue)
Det strikkes med 1 tråd av hver kvalitet holdt sammen,
arbeidet igjennom.
Rundpinne 3,5 og 4 mm, 40 og 80 cm
Rundpinne 2 eller 2,5 mm, til oppsamling av masker til
halskant.
Strømpepinne 3,5 mm
Markører eller kontrastfarget tråd
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Teknik

Arbeidsgang

SPESIELLE FORKORTELSER

Modellen strikkes nedenfra og opp.

o-innt (felling med overtrekk)
1 rett løst av, 1 rett, trekk den løse masken over. Før
venstre pinne forfra og inn under lenken mellom
2 masker, løft lenken opp på pinnen og strikk den vridd
vrang.

Først strikkes vrangborden, og bolen strikkes videre
opp i glattstrikk til et stykke før ermehullet, hvor det
strikkes en liten kile i hver side, samtidig som du starter
med mønsteret.

h-økn vr
Før venstre pinne bakfra og inn under lenken mellom
2 masker, løft lenken opp på pinnen og strikk den
vrang.

Maskene til kilen hviler når du strikker for- og
bakstykke hver for seg.

centr innt (sentrert felling)
2 rett løst av, som om de skulle strikkes rett sammen,
1 rett, trekk de løse maskene over.

Det strikkes opp masker til ermene, kilens masker
settes på pinnen, og det strikkes rundt med fellinger
på hver side av kilen. Ermet strikkes med sentrerte
fellinger, og det avsluttes med en vrangrille og en
ribbkant.

DIAGRAM
Se side 6.
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Skuldrene strikkes sammen, og halskanten strikkes.

Diagrammene leses nedenfra og opp, og fra høyre mot
venstre på alle omgangene.
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Oppskrift
BOL
Legg opp 202 (218) 234 (250) masker på rundpinne
3,5 mm med 1 tråd av hver kvalitet.
Strikk rundt i ribb (1 r, 1 vr), til arbeidet måler 8 cm.
Bytt til rundpinne 4 mm, og strikk 1 omgang rett og
2 omganger vrang.
Fortsett i glattstrikk til arbeidet måler 30 (31) 32
(33) cm.
Strikk 2 omganger vrang.
Nå skal det strikkes kile i hver side, slik:
Neste omg: Strikk 101 (109) 117 (125) r, h-økn vr,
101 (109) 117 (125) r, h-økn vr.

mønster etter 8. omg i diagram A.
Neste omg: *Strikk 101 (109) 117 (125) m ifølge
9. omg i diagram A, v-økn vr, 5 vr, h-økn vr*, gjenta
fra * til *.
Neste omg: *Strikk 101 (109) 117 (125) m ifølge
10. omg i diagram A, 7 vr*, gjenta fra * til *.
Strikk 1 omgang til med samme maskefordeling og
mønster etter 11. omg i diagram A.
Strikk 1 omgang rett, men strikk vrang over de
7 kilemaskene i hver side.
Klip av garnet og la de 7 kilemaskene i hver side
hvile på hver sin maskeholder, til du skal strikke
ermene.

Neste omg: *Strikk 101 (109) 117 (125) m ifølge
1. omg i diagram A, start ved pilen for din størrelse
for å sentrere mønsteret, 1 vr*, gjenta fra * til *.
Strikk 1 omgang til med samme maskefordeling.
Neste omg: *Strikk 101 (109) 117 (125) m ifølge
3. omg i diagram A, v-økn vr, 1 vr, h-økn vr*, gjenta
fra * til *.
Neste omg: *Strikk 101 (109) 117 (125) m ifølge
4. omg i diagram A, 3 vr*, gjenta fra * til *.
Strikk 1 omgang til med samme maskefordeling og
mønster etter 5. omg i diagram A.
Neste omg: *Strikk 101 (109) 117 (125) m ifølge
6. omg i diagram A, v-økn vr, 3 vr, h-økn vr*, gjenta
fra * til *.
Neste omg: *Strikk 101 (109) 117 (125) m ifølge
7. omg i diagram A, 5 vr*, gjenta fra * til *.
Strikk 1 omgang til med samme maskefordeling og
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BAKSTYKKE
Start med garnet fra vrangen på bakstykkets masker
slik:
1. p (vrangen): Strikk rett.
2. p: Strikk vrang.
3. p: Strikk vrang.
4. p (retten): Strikk 17 (21) 25 (29) m som 1. m
i diagram B, strikk 2. - 68. m i diagram B, strikk
17 (21) 25 (29) m som 69. m i diagram B.
Fortsett frem og tilbake med denne maskefordelingen,
og gjenta de 6 pinnene i diagrammet til ermehullet
måler 20 (21) 22 (23) cm, avslutt med en pinne fra
vrangen.
Strikk de første 4 pinnene i diagram C.
La maskene hvile.

FORSTYKKE
Start med garnet fra vrangen på forstykkets 101
(109) 117 (125) m, og strikk som på bakstykket, til
erme-hullet måler 16 (17) 18 (19) cm, avslutt med en
pinne fra vrangen.
Neste p (retten): Strikk 39 (42) 45 (48) m i mønster,
snu arbeidet og strikk denne side av halsåpningen på
forstykket ferdig for seg.
Fell av 3 m mot halsen på hver 2. p 1 gang, 2 m 1 gang
og 1 m 2 ganger = 32 (35) 38 (41) m.
Fortsett videre opp, til ermehullet måler 20 (21) 22
(23) cm, avslutt med en pinne fra vrangen.
Strikk de 11 pinnene i diagram C, forstykket blir nå
lengre enn bakstykket.
La maskene hvile på en maskeholder.
La de midterste 23 (25) 27 (29) masken hvile på en
maskeholder.
Start med garnet ved de siste 39 (42) 45 (48) maskene
fra retten, og strikk denne side av forstykket ferdig som
den første.
Strikk skuldrene sammen, slik:
Sett de 32 (35) 38 (41) maskene i den ene side av hhv.
forstykke og bakstykke på hver sin pinne. Hold delene
sammen rette mot rette, hold pinnene samlet i venstre
hånd og strikk maskene sammen ved hjelp av en ekstra
pinne, slik: *Stikk pinnen igjennom den 1. masken på
forreste pinne og den 1. masken på bakerste p
samtidig, og strikk disse 2 m rett sammen*, gjenta fra
* til * 1 gang, trekk den første masken på høyre p over
den andre, som ved en vanlig felling**. Gjenta fra
* til ** til alle masker er felt av.
Klipp av garnet.
HALSKANT
Til halskanten strikkes maskene opp i 2 lag, slik:
Start bak på høyre side av halsen, og strikk opp med
rundpinne 3,5 mm 104 (108) 112 (116) m langs
retten av halsutskjæringen, slik:
Legg en tynn rundpinne mot vrangen av arbeidet,
*stikk høyre pinne inn i første masken, ta pinnen
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under wiren, fang opp garnet, og trekk det med tilbake
igjennom masken og ta av masken til høyre pinne, stikk
høyre pinne inn i neste maske, ta pinnen over wiren,
fang opp garnet, og trekk det med tilbake igjennom
masken og ta av masken til høyre pinne*. Gjenta fra *
til * både der hvor det er «levende» masker, og der hvor
det strikkes opp masker langs de loddrette kantene/
avfelte maskene.
Strikk 2 omganger vrang over de maskene som sitter
på den ytterste rundpinnen (den som vender mot deg
selv).
La maskene hvile, men ikke klipp av garnet.
Snu arbeidet, start med nytt garn, og strikk over de 104
(108) 112 (116) m som hviler på den innerste rundpinnen på vrangen av halsåpningen.
Strikk 2 omganger rett.
Klipp av garnet.
Snu arbeidet så du igjen kan strikke fra retten. Nå skal
maskene på de 2 rundpinnene, den på vrangen og den
på retten, strikkes sammen, slik:
Hold pinnene parallelt i venstre hånd og strikk 1 maske
fra hver pinne rett sammen hele veien rundt.
Strikk heretter rundt i ribb (1 r, 1 vr), til halsen måler
8 cm.
Fell av som maskene viser, ikke for stramt.
ERMER
Start med garnet fra retten og strikk vrang over de
7 hvilende m i ermehullet, strikk heretter opp
2 masker for hver 3. pinne langs ermehullet = 96 (100)
104 (108) masker i alt.

Strikk de neste 2 omg slik: 3 vr, strikk r omg rundt.
Neste omg: 2 vr, 2 r sm, strikk r til det er 1 m igjen,
o-innt.
Neste omg: 1 vr, strikk r omg rundt.
Neste omg: 1 vr, strikk r til det er 2 m igjen på omg,
centr innt (marker denne m).
Fortsett rundt i glattstrikk, og fell inn på hver 4. omgang, slik:
Strikk rett til 1 m før den markerte maske, centr innt.
Gjenta denne fellingen på hver 4. omgang ytterligere
6 (7) 8 (9) ganger, deretter på hver 6. (6.) 5. (5.)
omgang 13 ganger (alle størrelser) = 50 (52) 54
(56) masker.
Fortsett videre opp til ermet måler 38 cm (alle
størrelser), eller til ønsket lengde.
Strikk 2 omganger vrang, 1 omgang rett.
Bytt til strømpepinne 3,5 mm, og strikk 8 cm ribb
(1 r, 1 vr).
Fell av som maskene viser.
Strikk det andre erme på tilsvarende måte.
MONTERING
Fest alle løse tråder.
Vask genseren ifølge anvisning på banderolene, og la
den tørke liggende flatt på et håndkle.

Neste omg: 7 vr, strikk r omg rundt.
Fell deretter inn på hver 3. omgang slik:
Neste omg: 6 vr, 2 r sm, strikk r til det er 1 m igjen,
o-innt (den ene av disse er den første av de 6 vr.
Strikk de neste 2 omgangen slik: 5 vr, strikk r omg
rundt.
Neste omg: 4 vr, 2 r sm, strikk r til det er 1 m igjen,
o-innt.
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Start her

XL

M

Diagram A

L

S

Sett 1 m på hj.p foran arbeidet – i det du lar det ekstra kastet gli av p, strikk m på hj.p r.
Sett 3 m på hj.p bak arbeidet, 1 – i det du lar det ekstra kastet gli av p, strikk m på hj.p r.
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Ta masken løst av med foran

1 vr i det det lages 2 kast på pinnen

Vrang på rettsiden, rett på vrangsiden
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Rett på rettsiden, vrang på vrangsiden
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Diagram C
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