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STØRRELSER OG MÅL 
Størrelser: (XS) S (M) L (XL) XXL 
Overvidde: (96) 101 (106) 110 (115) 120  cm  
Hel lengde:  (50) 52 (54) 58 (62) 66 cm 

PINNE OG STRIKKEFASTHET  

Rundpinne 80 cm lang nr. 5,5 og 4,5 til vrangbordene  
40 cm nr. 4,5 til halskanten (og ermekanten på vesten) 
Ha gjerne en ekstra pinne eller vaier, slik at det blir  
lettere for deg å strikke for- og bakstykkene. 
17 masker strukturstrikk på pinne nr. 5,5 = 10 cm 

GARN OG GARNFORBRUK

KOS fra Sandnes Garn  
Genser: (6) 6 (7) 8 (9) 10 nøster petrolmelert nr. 6870  
Oversized genser: (8) 8 (9) 10 (11) 12 nøster støvet olivengrønn 9071 
Vest: (4) 4 (5) 6 (7) 8 nøster lys plommemelert nr. 4050 
Hals: 2 nøster petrolmelert nr. 6870 

 

GARNALTERNATIVER

Genseren er strikket i garnet KOS fra Sandnes Garn, men du kan godt velge et annet garn eller en  
kombinasjon av garn som tilsvarer strikkefastheten. Strikk deg en prøvelapp slik at du ser hvordan det  
blir og husk å sjekke garnlengden slik at du får nok garn.  
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Genseren strikkes ovenfra og ned og du starter med noen få masker bak i nakken.  
Jeg valgte å strikke genseren fram og tilbake siden strukturen er enklest slik.  
Dette er en kort genser så hvis du ønsker den lengre må du beregne litt mer garn.

Oversized versjon: Jeg har også strikket en oversized versjon av denne, da strikket jeg den  
en størrelse større og la til 15 cm til lengden. Ellers følger du oppskrften.

Vest: Jeg har lagt inn en enkel beskrivelse for å gjøre denne om til en vest. Når du kommer til 
beskrivelsen av ermene hopper du til neste avsnitt. Ellers følger du oppsriften på genser.



BAKSTYKKET

Legg opp (28) 30 (32) 34 (36) 38 masker på pinne nr. 5,5. Strikk strukturstrikk frem 
og tilbake samtidig som du øker en maske i hver side ved å strikke to ganger i første 
og siste maske både på retten og på vrangen. Etter hvert som det blir flere masker 
tilpasser du dem slik at de passer inn i strukturen. 
Fortsett til du har (82) 86 (90) 94 (98) 102 masker på pinnen. 
Nå fortsetter du uten økinger ca (18) 19 (20) 21 (22) 23 cm og du er ferdig med de to 
rillene i strukturen. (Mål helt ytterst ved ermeåpningen) Sett ett merke her. Fortsett i (23) 
24 (25) 27 (29) 31 cm etter merket og du er ferdig med de to rillene i strukturen.  
Bytt til pinne nr 4,5 og strikk 6 cm vrangbord og fell løst av.

FORSTYKKET

Start ytterst på høyre side og strikk opp (26) 28 (30) 32 (34) 36 masker til høyre 
skulder. Strikk gjerne opp maskene litt innpå strikketøyet, da blir "skuldersømmen"  
din penere. 
Start med fire pinner rett og fortsett med strukturstrikk fram og tilbake 10 cm, før du 
øker mot halsen på annenhver pinne slik: 1 maske 3 ganger og 2 masker 1 gang.  
Nå gjør du det samme på venstre skulder, bare speilvendt.  
Legg opp 20 masker mellom forstykkene og strikk fram og tilbake over hele forstykket  
(= (82) 86 (90) 94 (98) 102 masker) til forstykket måler (23) 24 (25) 27 (29) 31 cm og 
du er ferdig med de to rillene i strukturen. "målt fra skuldersømmen".   
Sett ett merke her. Fortsett i (23) 24 (25) 27 (29) 31 cm til etter merket og du er ferdig 
med de to rillene i strukturen.  
Bytt til pinne nr 4,5 og strikk 4 cm vrangbord og fell løst av. 

Nå syr du sammen genseren i sidene. Start nede på bolen like etter vrangborden  
og legg for- og bakstykket kant i kant, og sy pent sammen opp til merkene dine.

HALS  

Bruk en liten rundpinne nr 4,5 og strikk opp (86) 90 (94) 98 (102) 106 masker rundt 
halsåpningen. Strikk 7 cm vrangbord, 1 rett og 1 vrang, og fell løst av. Brett halsen 
innover og sy den pent fast på innsiden av halskanten. husk å ikke stramme for mye. 
(Du kan også strikke den fast samtidig som du feller av)

ERME (GENSER)  

Bruk en rundpinne nr 5,5 og strikk opp (60) 64 (68) 72 (76) 80 masker rundt erme-
åpningen. Start med fire pinner rett og fortsett med strukturstrikk fram og tilbake til 
ermet måler (48) 49 (50) 51 (52) 53 cm. Da bytter du til pinne nr. 4,5 samtidig som 
du første omgang av vrangborden halverer maskeantallet med å strikke sammen to 
og to masker. Strikk 4 cm vrangbord, fell løst av og sy sammen ermet. 
Hvis du ikke liker å sy kan du godt strikke ermene rundt, men da blir det noen flere 
vrangomganger på deg.

KANT RUNDT ERMENE (VEST) 

Ønsker du å strikke denne som vest, tar du en pinne nr 4,5 og strikker opp (60) 64 
(68) 72 (76) 80 masker rundt ermeåpningen. Strikk 4 cm vrangbord 1 rett og 1 vrang 
rundt i 4 cm og fell løst av.

TIL SLUTT  

Fester du alle trådene og damper genseren/vesten din lett under et fuktig klede.

Oppskrften på halsen finner du på neste side.

STRUKTURSTRIKK 

1

New
       =  Knit
       =  Purl
       =  Knit trough back loop

1

New
       =  Knit
       =  Purl
       =  Knit trough back loop

rett fra retten (vrang fra vrangen) 
vrang fra retten (rett fra vrangen) 

BESKRIVELSE AV STRUKTUREN  

Du starter å strikke diagrammet  
nederst til høyre. hele diagramet  
består av: 2 pinner vrangbord og  
4 pinner rett (= 2 riller).  
Disse 6 pinnene gjentar du hele 
genseren.





HALS MED EN VRI  

Legg opp 90 masker på en lang rundpine nr. 5,5 og strikk strukturstrikk fram og tilbake 40 cm.  
Fell løst av og sy sammen oppleggskanten med fellekanten.  
Sy sammen i siden, men først dreier du en halv runde på halsen slik at du får en vri på den.
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