Skriveakademiet-genseren
Design: Janne Mari Heipt, Foto: Bjørnar Falk

Genseren strikkes nedenfra og opp i
mønster inspirert av skriving og
antologi fra Skriveakademiet. Den
strikkes i rundfelling.
Størrelser:
S (M) L (XL) XXL
Husk å sjekke strikkefasteten ved å
strikke en prøvelapp.
Garn:
Denne genseren er strikket i Troll fra
Hillesvåg ullvarefabrikk.
Alternativt garn: Blåne fra Hillesvåg,
Rauma Vams, Viking Hobbygarn,
Viking Alpaca Bris, Alpakka Magic fra
Dalegarn, eller lignende
Strikkefasthet:
14 masker på pinne nr. 6 = 10 cm
Garnforbruk:
Troll kommer i hesper á 100 g
Ubleket hvit, 02702: 600 (600) 700
(700) 800 g.
Okergul, 02756: 100 (100) 100 (200)
200 g
Mosegrønn, 02728: 100 (100) 100
(200) 200
Lys kobberrød, 02716: 100 (100) 100 (200) 200
Plaggets mål:
Overvidde: 88 (96) 105 (114) 122
Lengde bol, dame: 38 (39) 40 (41) 42
Lengde bol, herre: 40 (41) 42 (43) 44
Ermer, dame: 45 (46) 47 (48) 49
Ermer, herre: 48 (49) 50 (51) 52
Pinneforslag:
Strømpepinner nr. 5 og 6
Rundpinner 40 og 80 cm. nr. 5 og 6

Pinner er veiledende. Juster etter strikkefasthet og type garn. Hvis du strikker stramt
ved mønster, gå opp en pinnestørrelse når det strikkes mønster.
Bol:
Legg opp 128 (140) 152 (164) 176 masker med ubleket hvit på rundpinne nr. 5.
Strikk vrangbord 6 cm., 2 rett, 2 vrang. Sett markører i hver side. Skift til rundpinne
nr. 6. Fell 8 masker jevnt fordelt i neste omgang rettstrikk. Det er nå 120 (132) 144
(156) 168 masker på pinnen. Strikk glattstrikk videre i ubleket hvit til arbeidet måler
28 (29) 30 (31) 32 cm. for dame og 30 (31) 32 (33) 34 cm. for herre. (Juster lengde
etter behov)
Strikk diagram A. (Husk å gå opp i pinnestørrelse om du strikker mønster stramt)
Etter siste omgang i diagrammet: Sett 10 cm i hver side på en maskenål. Dette er for
å maske sammen under ermene. Hvis du heller vil sy sammen under ermene, fell av
10 masker. Arbeidet skal nå måle 38 (39) 40 (41) 42 for dame og 40 (41) 42 (43) 44
for herre. (Eller juster etter behov)
Ermer:
Legg opp 40 (44) 44 (48) 48 masker med ubleket hvit på strømpepinner nr. 5. Strikk
vrangbord 6 cm., 2 rett, 2 vrang. Sett en markør ved begynnelsen av omgangen. Skift
til pinne nr. 6. Fell 4 masker jevnt fordelt i neste omgang rettstrikk, til maskeantall 36
(40) 40 (44) 44. Øk 1 maske på hver side av markøren hver 2,5 cm til det totale
maskeantallet er 51 (54) 54 (61) 61 masker. Strikk til arbeidet måler 35 (36) 37 (38)
39 cm for dame og 38 (39) 40 (41) 42 cm for herre. Strikk diagram A. Sett 9 (8) 8 (9)
9 masker under ermet på en markør, eller fell eventuelt av disse maskene. Ermet
måler nå 45 (46) 47 (48) 49 cm. for dame og 48 (49) 50 (51) 52 cm. for herre. Strikk
eventuelt ønsket lengde.
Strikk et erme til.
Bærestykket:
Sett ermer og bol sammen på en rundpinne. Sett en markør ved første
sammenføyning. Dette blir begynnelsen og slutten på omgangen. Juster til
maskeantall 192 (204) 216 (240) 252 på pinnen i første omgang. Strikk diagram B.
Strikk diagram C.
Halskant:
Skift til pinne nr. 5. Ta inn 6 masker jevnt i første omgang i vrangborden. Strikk 4 cm.
vrangbord, 2 rett, 2 vrang. Fell av i rett og vrang, etter vrangbordens masker.
Montering:
Mask sammen eller sy sammen under ermene. Fest tråder.
Følg vaskeanvisningen til garnet og vask genseren i ullvaskemiddel. Mønsteret vil da
jevne seg ut. Tørk den flatt. Strekk den eventuelt i fasong mens den er våt.
For å feste fargene kan du eventuelt ha en dash eddik sammen med vaskemiddelet
ved første vask.
Tips: Hvis genseren blir stor, kan den toves forsiktig i tørketrommelen noen minutter
av gangen når den er våt. Stå ved siden av og følg nøye med.
Hvis genseren blir liten, kan den legges noen minutter i lunket vann i bøtte med
mykemiddel. Strekk og tørk flatt.

Diagram A:

m. = masker

Gjentas
Diagram B:
Fell 31(33)34(40)41 m. = 96(104)112(120)128 m.
Hopp over for str. S, M
Fell 32(33)34(40)41 m. = 128(137)146(160)169 m.

Fell 32(34)36(40)42 m. = 160(170)180(200)210 m.
Hopp over for str. S, M, L

Hopp over for str. S, M

Hopp over for str. S
Juster til 192 (204) 216 (240) 252 m.

Diagram C:
Hopp over for str. S

Fell 24(26)28(30)32 m. som vist = 72(78)84(90)96 m.

V V = strikk to masker rett sammen
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