Kongelunden - en fin jentegenser
Design: Sanne Bjerregaard
Kongelunden er den størte skogen i Amager,
anlagt i begynnelsen av 1800-tallet. Den gamle plantegning for skogen skimtes fremdeles
tydelig med den rektangulere avgrensningen
av skogen og de vinkelrette stiene.
Her er Kongelunden blitt til en fantastisk fin
genser med ballongermer og ”falske” fletter
foran og bak. Flettemønsteret lages enkelt
ved at trekke masker over hverandre – en
veldig enkel teknikk med stor effekt. Ermene
er oversized ballongermer med en lang vrangbord, også strikket med faske fletter.
Designeren har bodd på Amager det meste av
livet sitt, og derfor er inspirasjonen til hennes
design selvfølgelig funnet på de stedene på
Amager, som designeren er så glad i.
1. norske utgave - august 2020 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
150 (150) 200 (200) 200 (250) g Arwetta Classic fra
Filcolana frg. 236 (Red Clover)
75 (75) 75 (100) 100 (125) g Tilia frg. 286 (Purpur)
3, 3,5 og 4 mm rundpinne, 60-80 cm
Strømpepinne i 3,5 og 4 mm (hvis du ikke strikes
magic-loop på lang rundpinne)
Fargede maskemarkører (fm): 1 rød (omgangsmarkør), 3 blå og 4 grønne, fargene er ikke viktig så
lenge du vet forskjellen på dem.
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 brystvidde: 56-61 (62-67) 68-73 (74-78)
79-83 (84-88) cm
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Overvidde: 65 (70) 76 (82) 87 (92) cm
Lengde målt fra skulder: 33 (36) 39 (43) 47 (49) cm
Ermelengde: 31 (33) 36 (38) 41 (43) cm
Strikkkefasthet
22 m x 28 p i glattstrikk på p 4 mm, med en tråd av
hver kvalitet = 10 x 10 cm.
Arbeidsflyt
Kongelunden strikkes ovenfra i ét stykke. Når skulderbredden er nådd, deles arbeidet så for- og bakstykke strikkes hver for seg ned til bunnen av ermehullet, hvor stykkene samles og det fortsettes å
strikke rundt.
Spesielle forkortelser
to-o1 (trekk over kast og maske): 1 r løst av, strikk
kastet vridd r, 1 r, trekk den løse m over de 2 m.
to-2 (trekk over 2 m): 1 r løst av, 2 r, trekk den løse
m over de 2 m.
fm: Flytt markør.
v-økn (venstre økning fra retten): Løft opp tråden
mellom 2 m på venstre pinne forfra og strikk den
vridd rett.
h-økn (høyre økning fra retten): Løft opp tråden mellom 2 m på venstre pinne bakfra og strikk den rett.
vrh-økn (høyre økning fra vrangen): Løft opp tråden
mellom 2 m på venstre pinne bakfra og strikk den
vrang.
Spesielle teknikker
Skulderøkninger: Fra retten strikkes rett til skuldermaskene, h-økn, 2 r (skuldermaskene), v-økn.
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” (masken har nå to ben).
Strikk tilbake over maskene frem til der du skal snu.
Når du skal strikke vendemasken, den doble masken,
strikkes den som én maske (rett fra retten eller vrang
fra vrangen), alt etter hva som vises.
Løkkeopplegg
Lag en ring av garnet på venstre pinne slik at
den lange garn-enden (med garnnøstet i den
andre enden) ligger over den tråden som sitter
fast på pinnen. Stikk høyre pinne inn forfra i
ringen og strikk opp 1 maske, stram garnet
så det blir en vanlig maske. Gjenta til ønsket
maskeantall
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Bærestykke
Legg opp 64 (72) 80 (80) 80 (88) m på 3,5 mm rundpinne med 1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Tilia. Sett
sammen omg og del inn m slik:
1. omg: Sett inn den røde markøren (omgangsmarkør, starten på omgangen er venstre side av bakstykkets mønster), 2 vr, [2 r, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8)
ganger, sett inn en blå markør, 2 r, 2 vr, sett inn en
grønn markør, 2 r (skuldermasker), sett inn en grønn
markør, 2 vr, 2 r, sett inn en blå markør, 2 vr, [2 r, 2
vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) ganger, sett inn en blå markør, 2
r, 2 vr, sett inn en grønn markør, 2 r (skuldermasker),
sett inn en grønn markør, 2 vr, 2 r.
2. omg: 2 vr, [1 r, 1 kast, 1 r, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8)
ganger, fm, 2 r, 2 vr, fm, 2 r (skuldermasker), fm, 2
vr, 2 r, fm, 2 vr, [1 r, 1 kast, 1 r, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7
(8) ganger, fm, 2 r, 2 vr, fm, 2 r (skuldermasker), fm,
2 vr, 2 r = 74 (84) 94 (94) 94 (104) m.
3. omg: 2 vr, [to-o1, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) ganger,
fm, 2 r, 2 vr, fm, 2 r (skuldermasker), fm, 2 vr, 2 r,
fm, 2 vr, [to-o1, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) ganger, fm,
2 r, 2 vr, fm, 2 r (skuldermasker), fm, 2 vr, 2 r = 64
(72) 80 (80) 80 (88) m.
4. omg: Som 2. omg = 74 (84) 94 (94) 94 (104) m.
5. omg: Strikk som m viser, alle kastene strikkes r.
6. omg: Strikk som m viser.
Bytt til 4 mm rundpinne.
7. omg: *2 vr, [to-2, 2 vr] 5 (6) 7 (7) 7 (8) ganger,
fm, 4 r, h-økn, fm, 2 r, fm, v-økn, 4 r, fm*, gjenta fra
* til * = 68 (76) 84 (84) 84 (92) m.
8. omg: *2 vr, [1 r, 1 kast, 1 r, 2 vr, vh-øknr] 4 (5) 6
(6) 6 (7) ganger, 1 r, 1 kast, 1 r, 2 vr, fm, 5 r, h-økn,
fm, 2 r, fm, v-økn, 5 r, fm*, gjenta fra * til * = 90
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(102) 114 (114) 114 (126) m.
9. omg: Strikk som m viser (kastene strikkes r), og
med økninger før og etter skuldermaskene.
10. omg: Strikk som m viser, og med økninger før og
etter skuldermaskene
11. omg: *2 vr, [to-2, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 (7) ganger,
to-2, 2 vr, fm, strikk r til neste markør, h-økn, fm, 2
r, fm, v-økn, strikk r til neste markør, fm, gjenta fra *
til *.
12. omg: *2 vr, [1 r, 1 kast, 1 r, 3 vr,] 4 (5) 6 (6) 6
(7) ganger, 1 r, 1 kast, 1 r, 2 vr, fm, strikk r til neste
markør, h-økn, fm, 2 r, fm, v-økn, strikk r til neste
markør, fm, gjenta fra * til *.
13. omg: Strikk som m viser (kastene strikkes r), og
med økninger før og etter skuldermaskene.
14. omg: Strikk som m viser, og med økninger før og
etter skuldermaskene.
Gjenta 11.-14. omg, til det er økt ved skuldermaskene i alt 15 (16) 16 (18) 20 (20) ganger = 142 (158)
170 (178) 186 (198) m.
Nå deles arbeidet til for- og bakstykke, slik:
Neste omg: Strikk iflg. flettemønsterets 11. omg (og
glattstrikk etter den blå markøren), frem til den første
grønne markøren ved skuldermaskene, fjern markør
og fell av de 2 skuldermaskene, fjern markør, fortsett
med mønster og glattstrikk, frem til den grønne markøren, fjern markøren, fell av de 2 skuldermaskene,
fjern markøren, strikk glattstrikk ut omg. Klipp av
garnet og flytt maskene frem til de avfelte m over på
høyre p uten å strikke dem = 64 (71) 76 (80) 84 (89)
m på hvert stykke.
Flettemønster strikket frem og tilbake:
1. p: 2 vr, [to-2, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 (7) ganger, to-2,
2 vr.
2. p: 2 r, [1 vr, 1 kast, 1 vr, 3 r] 4 (5) 6 (6) 6 (7) ganger, 1 vr, 1 kast, 1 vr, 2 r.
3. p: Strikk som m viser, kastene strikkes r.
4. p: Strikk som m viser.
Gjenta 1.-4 p.
Bakstykke
Neste p (vrangen): 19 (20) 20 (22) 24 (24) vr, strikk
flettemønsterets 2. p, 19 (20) 20 (22) 24 (24) vr =
69 (77) 83 (87) 91 (97) m.
Fortsett med flettemønster med glattstrikk på begge
sider til ermehullet måler 8 (9) 9 (10) 10 (11) cm
fra de avfelte skuldermaskene, avslutt med en p fra
vrangen. Sett et merke i hver side av den siste p.
Neste p (retten): 1 r, h-økn, strikk r og flettemønster,
strikk til den siste m, v-økn, 1 r.
Strikk 3 p glattstrikk hvor flettemønsteret også følges. Gjenta disse 4 p, i alt 3 (3) 3 (3) 4 (4) ganger =
75 (83) 89 (93) 99 (105) m, siste p er fra vrangen.
Klipp av garnet.
Forstykke
Start fra vrangen og strikk forstykket på samme måte
som bakstykket, men klipp ikke av garnet når den
siste pinnen fra vrangen er strikket.
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Flettemønster strikket rundt:
1. omg: 2 vr, [to-2, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 (7) ganger,
to-2, 2 vr.
2. omg: 2 vr, [1 r, 1 kast, 1 r, 3 vr] 4 (5) 6 (6) 6 (7)
ganger, 1 r, 1 kast, 1 r, 2 vr.
3. omg: Strikk som m viser, kastene strikkes r.
4. omg: Strikk som m viser.
Gjenta 1.-4 omg.
Bol
Bolen strikkes rundt, slik:
Neste omg (retten): Strikk alle m på forstykket, legg
opp 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m, sett inn en sidemarkør,
legg opp 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m, strikk alle m på
bakstykke, legg opp 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye m, sett inn
en omgangsmarkør, legg opp 2 (2) 3 (4) 4 (5) nye
m og sett omg sammen = 158 (174) 190 (202) 214
(230) m.
Fortsett rundt i glattstrikk og flettemønster til arbeidet måler 15 (16) 19 (21) 22 (23) cm fra ermehullet,
avslutt med flettens 1. omg.
Bytt til 3 mm rundpinne.
Kun str. 2, 6 og 10 år
Neste omg: **2 vr sammen, *2 r, 2 vr*, gjenta fra *
til *, til første flette, [2 r, 1 vr, 2 vr sammen] 4 (5) 6
(6) 6 (7) ganger, 2 r, #2 vr, 2 r#, gjenta # til #, til 2
m før markøren, 2 vr sammen**, fm, gjenta fra ** til
** = 146 (-) 178 (-) 202 (-) m.
Neste omg: 1 vr, *2 r, 2 vr*, gjenta fra * til *, til siste
m, 1 vr.
Gjenta denne omg til vrangborden måler 4 (-) 5 (-) 6
(-) cm. Fell av som m viser.
Kun str. 4, 8 og 12 år
Neste omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til *, til 2 m
før første flette, 2 vr, [2 r, 1 vr, 2 vr sm ]4 (5) 6 (6) 6
(7) ganger, 2 r, #2 vr, 2 r#, gjenta # til #, til 2 m før
første flette på bakstykke, 2 vr, [2 r, 1 vr, 2 vr sammen] 4 (5) 6 (6) 6 (7) ganger, 2 r, gjenta # til # til
det gjenstår 3 m før omgangsmarkøren, 2 vr, 1 r = (164) - (190) - (216) m.
Neste omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gjenta fra * til *, til siste
m, 1 r.
Gjenta denne omg til vrangborden måler - (5) - (5) (6) cm. Fell av som m viser.
Ermer (alle str.)
Mål 3 cm ned på begge sider av skuldermaskene og
sett et merke på både for- og bakstykke.
Strikk opp m fra retten opp langs ermehullet med
4 mm rundpinne (eller strømpepinner) med 1 tråd
Arwetta Classic og 1 tråd Tilia.
Start midt i på bunnen av ermehullet og strikk opp
8 (8) 9 (10) 12 (12) frem til det første merke, strikk
opp 14 (16) 16 (18) 18 (20) m frem til merket som er
plassert 3 cm under skulderen, strikk opp 14 m frem
til neste merke, strikk opp 14 (16) 16 (18) 18 (20) m
frem til neste merke, strikk opp 8 (8) 9 (10) 12 (12)
m frem til den første oppstrikkede m = 58 (62) 64
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(70) 74 (78) m.
Sett sammen omg, og sett inn en markør som viser
starten på omg.
Neste omg: Strikk r til det andre merke, strikk 1 r og
1 vridd r i hver av de neste 14 m frem til det tredje
merke, strikk r ut omg = 72 (76) 78 (84) 88 (92) m.
Nå skal det strikkes vendepinne/GSR, slik:
1.
p: Strikk r til det det gjenstår 8 (8) 9 (10) 12
(12) m, snu.
2. p (vrangen): 1 vendemaske, strikk vr til det
gjenstår 8 (8) 9 (10) 12 (12) m, snu.
3. p: 1 vendemaske, strikk r til det gjenstår 5 (5) 6
(7) 9 (9) m, snu.
4. p: 1 vendemaske, strikk vr til det gjenstår 5 (5) 6
(7) 9 (9) m, snu.
5. p: 1 vendemaske, strikk r til det gjenstår 2 (2) 3
(4) 6 (6) m, snu.
6. p: 1 vendemaske, strikk vr til de gjenstår 2 (2) 3
(4) 6 (6) m, snu.
Kun str. 10 og 12 år
7. p: 1 vendemaske, strikk r til det gjenstår 3 (3) m,
snu.
8. p: 1 vendemaske, strikk vr til det gjenstår 3 (3) m,
snu.
Alle str.
Neste omg: 1 vendemaske, strikk r ut omg.
Fortsett videre rundt i glattstrikk, til ermet måler 24
(25) 28 (30) 31 (33) cm fra ermehullet.
Neste omg: 0 (4) 3 (6) 4 (2) r, *2 r sammen*, gjenta
fra * til *, til det gjenstår 0 (4) 3 (6) 4 (4) m, 0 (4) 3
(6) 4 (2) r = 36 (42) 42 (48) 48 (48) m.
Bytt til 3,5 mm rundpinne (eller strømpepinne) og
strikk flettemønster, slik:
1. omg: *to-2, 3 vr*, gjenta fra * til * ut omg.
2. omg: *1 r, 1 kast, 1 r, 3 vr*, gjenta fra * til * ut
omg.
3. omg: Strikk som m viser, kastene strikkes r.
4. omg: Strikk som m viser.
Gjenta 1.-4. omg totalt 5 (7) 7 (7) 8 (8) ganger.
Gjenta 1. omg ytterligere 1 gang.
Fell av med elastisk avfelling, slik:
Strikk 2 r, *stikk venstre pinne inn i begge m på
høyre p, slik at venstre pinne er nærmest deg selv, ta
tak i garnet med høyre pinne strikk rett og trekk garnet igjennom begge m, strikk 1 m (r eller vr som den
vises)*, gjenta fra * til *, til alle m er felt av.
Strikk et tilsvarende erme.
Montering
Fest alle løse tråder. Vask genseren ifølge anvisning
på Tilia-banderolen. La genseren tørke flatt, liggende
på et håndkle.
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