Kirken - en vakker barnegenser
Design: Rachel Søgaard
Nikolaj Kirke – har ikke blitt brukt som kirke
siden 1805, men derimot som kunsthall, og
har et av Københavns ikoniske spir. Spirets
design gir perfekt inspirasjon til å leke med de
mange ulike teksturene som kan skapes med
strikketeknikker for å gjenskape spirets form
med gesimser, åpninger og kupler. Og selvfølgelig måtte fargen være irrgrønn.
Nikolaj Kirke er inspirasjonen til både genseren “Kirken” og lua “Nikolaj”.
1. norske utgave - august 2020 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
250 (250) 300 (350) 400 (400) g Peruvian Highland
Wool fra Filcolana i farge 257 (Mint)
Rundpinne 4,5 og 5 mm, 60 cm
Strømpepinner 4,5 og 5 mm
Maskemarkører
Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10
år/140 cl (12 år/152 cl)
Mål
Passer til brystbredde: 51-56 (56-61) 61-66 (66-70)
70-75 (75-80) cm
Overvidde : 64 (68) 73 (78) 82 (87) cm
Erme lengde: 23 (26) 29 (32) 35 (38) cm
Hel lengde: 35 (40) 45 (49) 52 (55) cm
Strikkefasthet
17 m x 26 p i glattstrikk på p 5 mm = 10 x 10 cm
Spesielle forkortelser
h-økn (høyre økning): Løft opp tråden mellom 2 m på
venstre pinne bakfra og strikk den rett.
v-økn (venstre økning): Løft opp tråden mellom 2 m
på venstre pinne forfra og strikk den vridd rett.
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v-felling: 1 r løs, 1 r, trekk den løse m over.
PR (patent retten): Maske og kast strikkes rett sammen.
PVR (patent vrang): Maske og kast strikke vrang
sammen.
mgo: Legg garnet over pinnen så det blir en ekstra
maske.
Boble: Strikk 5 masker i samme maske slik; 1 rett i
fremre maskeledd, 1 rett i bakre maskeledd, 1 rett i
fremre maskeledd, 1 rett i bakre maskeledd, 1 rett
i fremre maskeledd = 5 m i 1 m, løft de 4 m lengst
mot høyre over på den venstre masken, en om gangen.
Spesielle teknikker
Vendepinner/German Short Rows (GSR): Strikk frem
til stedet der du skal snu. Snu arbeidet rundt og,
ta 1 m vr løst av med tråden foran masken (mot
deg selv). Løft tråden over høyre pinne og ned bak
arbeidet (eller bort fra deg selv) og trekk tråden ned
for å lage ”en dobbel maske”. Strikk tilbake. På neste
p strikkes den doble masken som én maske (rett fra
retten eller vrang fra vrangen).
Arbeidsflyt
Genseren strikk nedenfra og opp. Først strikkes bol og
ermer opp til ermhullet.
Så settes bol og ermer sammen, og det strikkes
vendepinner/GRS samtidig som det felles til raglan.
Videre strikkes resten av bærestykket rundt med
mønster og jevne fellinger rundt (rundfelling). Til slutt
strikkes en høy ribbestrikket hals.
Bol
Legg opp 108 (116) 124 (132) 140 (148) m på rundp
4,5 mm. Sett sammen, og strikk rundt vrangbord (1
r, 1 vr).

Side 2
Totalt 9 (11) 13 (15) 17 (19) omg vrangbord. Sett en
maskemarkør i begynnelsen av omg og etter 54 (58)
62
(66) 70 (74) m.
Bytt til rundp 5 mm og fortsett rundt i glattstrikk til
arbeidet måler 23 (26) 29 (31) 33 cm, eller ønsket
lengde opp til ermhullet. Fell 8 m i hver side på neste
omg slik: Fell av 4 m, strikk til 4 m før neste merke,
fell av 8 m, strikk til det er 4 m igjen på omg, fell av
disse m.
Legg arbeidet til side og strikk ermene.
Ermer
Legg opp 28 (30) 32 (34) 36 (38) m på strømpepep
4,5 mm. Sett sammen, og strikk rundt vrangbord (1
r, 1 vr).
Totalt 9 (11) 13 (15) 17 (19) omg vrangbord. Bytt til
strømpe 5 mm, sett en maskemarkør i begynnelsen
av omg, og fortsett rundt i glattstrikk. På første omg
øk 6 (8) 10 (12) 14 (14) m jevnt fordelt = 34 (38) 42
(46) 50 (54) m.
Øk deretter med 1 m på hver side av merket midt
under på erme hver 8. (8.) 10. (10.) 12. (12.) slik: 1
r, v-økn, strikk til det er 1 m igjen på omg, h-økn, 1
r. Gjenta totalt 5 (5) 5 (5) 5 (6) ganger = 44 (48) 52
(56) 60 (64) m.
Fortsett til ermet måler 23 (26) 29 (32) 35 (38) cm,
eller ønsket lengde.
Fell de 4 første og de 4 siste m på neste runde.
Legg arbeidet og strikk et tilsvarende erme.
Bærestykke
Sett delene inn i på samme rundp 5 mm ved å sette
ermene m over de felte m på hver side av bolen, og
sett inn en maskemarkør mellom hver overgang mellom bol og ermer = 164 (180) 196 (212) 228 (244)
m.
Omg begynner ved markøren mellom høyre erme og
baksstykket (= 1. markør).
Strikk vendepinner/GSR slik:
Strikk til 4 m før 3. markør (mellom venstre erme og
forstykke), snu. Strikk vr tilbake til 4 m før 4. markør
(mellom høyre erme og forstykke), snu.
Snu ytterligere 2 ganger i hver side, hver gang 4 m
før der du snudde sist på samme side, og fell samtidig
inn med raglanfelling på hver p fra retten ved 1. og 2.
maskemarkør (= markørene på hver side av bakstykke) som følger:
Strikk rett til 2 m før markøren, v-felling, flytt markøen over på høyre pinne, 2 r sammen = 156 (172)
188 (204) 220 (236) m.
Etter den siste gang arbeidet er snudd med GSR (på
høyre erme), strikk 1 omg over alle m, fell til raglan
ved
alle 4 merketrådene på samme måte som før – HUSK
å strikke de 2 beina på vendemaskene sammen når
du kommer dit (= 148 (164) 188 (196) 212 (228) m.
Fjern 3 av maskemarkørene og la kun den i begynnelsen av omg stå igjen. Fortsett rundt med mønsteret,
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og fell jevnt på følgende måte:
1. omg: Strikk vrang.
2. omg: Strikk rett og ta 8 m inn (4 m nn) 0 (4 m ut)
8 m ut (12 m ut) jevnt fordelt på omg = 140 (160)
180 (200) 220 (240) m.
3.-7. omg: Strikk patent som følger:
Omg A: * 1 vr løst av med kast, 1 vr *, gjenta fra * * ut omg.
Omg B: * 1 PR, 1 vr løst av med kast *, gjenta fra *
- * ut omg.
Omg C: * 1 vr løst av med kast, 1 PVR *, gjenta fra
* - * ut omg.
Gjenta omg B og C en gang til.
8. omg: * 1 PR, 1 r *, gjenta fra * - * ut omg.
9. omg: *5 (6) 7 (8) 9 (10) r, 2 r sammen*, gjenta
fra *-* til * rundt = 120 (140) 160 (180) 200 (220)
m.
10. omg: Strikk vrang.
11.-12. omg: Strikk rett.
13. omg: * 1 r, 1 boble *, gjenta fra * - * ut omg.
14. omg: Strikk rett.
15.-16. omg: Strikk vrang.
17. omg: Strikk rett.
18. omg: *4 (5) 6 (7) 8 (9) r, 2 r sammen*, gjenta
fra * - * ut omg.= 100 (120) 140 (160) 180 (200) m.
19.-21. omg: * 1 r, 3 vr *, gjenta fra * - * ut omg..
22. omg: Strikk rett.
23. omg: Strikk vrang.
24. omg: Strikk rett.
25. omg: * 2 r sammen, 1 kast *, gjenta fra * - * ut
omg..
26. omg: Strikk rett.
27. omg: *3 (4) 5 (6) 7 (8) r, 2 r sammeb*, gjenta
fra * - * ut omg = 80 (100) 120 (140) 160 (180) m.
28. omg: Strikk vrang.
29. omg: Strikk rett.
30.-33. omg: Strikk perleribb slik:
Omg A: * 1 r, 1 vr *, gjenta fra * - * ut omg.
Omg B: Strikk rett.
Gjenta omg A og B en gang til.
34. omg: * 2 (3) 4 (5) 6 (7) vr, 2 vr sammen *,
gjenta fra * - * ut omg. = 60 (80) 100 (120) 140
(160) m.
35. omg: Strikk rett.
36. omg: * 1 r, 1 boble *, gjenta fra * - * ut omg.
37.-38. omg: Strikk rett.
Størrelse 2 år
Bytt til rundp 4,5 mm og strikk 9 omg vrangbord (1
r, 1 vr), og fell 4 m jevnt fordelt på den 1. omg (= 56
m). Fell løst av.
Kun i størrelsene (4) 6 (8) 10 (12) år
39. omg: *(2) 3 (4) 5 (6) vr, 2 vr sammen*, gjenta
fra * - * ut omg. = (60) 80 (100) 120 (140) m.
40. omg: Strikk vrang.
41. omg: Strikk rett.

Side 3
Kun i størrelsene 6 (8) 10 (12) år
42.-44. omg: Strikk patent.
45. omg: * 1 PR, 1 r *, gjenta fra * - * ut omg.
46. omg: * 2 (3) 4 (5) r, 2 r sammen *, gjenta fra * * ut omg. = 60 (80) 100 (120) m.
47. omg: Strikk vrang.
Størrelse 6 år
Bytt til rundp 4,5 mm og strikk 13 omg vrangbord (1
r, 1 vr). Fell løst av.
Kun i størrelsene (8) 10 (12) år
48. omg: Strikk rett
49.-51. omg: * 1 r, 3 vr *, gjenta fra * - * ut omg.
52. omg: Strikk rett.
53. omg: *(2) 3 (4) r, 2 r sammen*, gjenta fra * - *
ut omg. = (60) 80 (100) m.
Størrelse 8 år
Bytt til rundp 4,5 mm og strikk 15 omg vrangbord (1
r, 1 vr). Fell løst av.
Kun i størrelsene 10 (12) år
54. omg: * 2 r sammen, 1 kast *, gjenta fra * - * ut
omg.
55. omg: Strikk rett.
56. omg: Strikk vrang.
57. omg: * 2 (3) vr, 2 vr sammen *, gjenta fra * - *
ytterligere 8 (8) ganger, 4 (5) vr, strikk fra * til * 9
(9)
ganger, 4 (5) vr = 62 (82) m.
Størrelse 10 år
Bytt til rundp 4,5 mm og strikk 17 omg vrangbord (1
r, 1 vr). Fell løst av.
Kun i størrelse (12) år
58.-59. omg: Strikk rett.
60. omg: Strikk vrang.
61. omg: *(2) vr, 2 vr sammen*, gjenta fra * - *
videre (8) ganger, (5) vr, strikk fra * til * (9) ganger,
(5)
vr = 64 m.
Bytt til rundp 4,5 mm og strikk 19 omg vrangbord (1
r, 1 vr). Fell løst av.
Montering
Sy sammen det lille hullet under hvert erme med
maskesting. Fest alle løse tråder. Vask genseren og
klem ut vannet for hånd eller bruk vaskeprogram for
ull i maskinen.
La den tørke flatt på et håndkle. Dra litt i boblene slik
at «titter frem».

Størrelse 4 år
Bytt til rundp 4,5 mm og strikk 11 omg vrangbord (1
r, 1 vr), og fell 2 m jevnt fordelt på den 1. omg (= 58
m). Fell løst av.
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