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Basic
barnegenser

LG18-10 GENSER | 2-10 ÅR | REN ULL

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
REN ULL 100 % ren, ny ull
50 gram = ca 100 meter

BOLEN

Legg opp 136 (144) 152 (160) 172 m på rundp nr 3, og strikk 

6 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr.

Skift til p nr 4, og strikk glattstrikk til arbeidet måler 24 (28) 

31 (35) 38 cm. Sett ett merke i hver side med 68 (72) 76 (80) 

86 m til hver del. 

Sett et merke midt bak og strikk genseren høyere bak slik: 

Strikk 10 (10) 12 (12) 14 m forbi merket midt bak, snu, ta 1 kast 

og strikk 20 (20) 24 (24) 28 m vr tilbake. Snu, ta 1 kast og strikk 

30 (30) 36 (36) 42 m r, snu, ta 1 kast og strikk 40 (40) 48 (48) 

56 m vr. NB! På neste p strikkes kastet sammen med neste m, 

for å unngå hull i arbeidet.

Forsett på samme måte med å strikke 10 (10) 12 (12) 14 m mer 

for hver gang til det er strikket over 60 (60) 72 (72) 84 m. Snu, 

og strikk frem til midt bak igjen. Strikk omgangen rundt. Fell 

av 8 m i hver side til ermehull. Legg arbeidet til side og strikk 

ermene. 

ERMENE

Legg opp 40 (42) 44 (46) 48 m på strømpep 3 og strikk 

4 cm vrangbord rundt med 1 r, 1 vr. 

Skift til p 4 og strikk glattstrikk. Sett et merke midt under ermet 

og øk 1 m på hver side av merket.

Gjenta økningene på hver 2,5. cm til i alt 54 (58) 62 (66) 70 m.

DESIGN Dale Garn

STØRRELSER 2 (4) 6 (8) 10 år

PLAGGETS MÅL
Overvidde ca 62 (65) 69 (73) 78 cm
Hel lengde ca 38 (42) 46 (50) 54 cm
Ermelengde ca 25 (28) 31 (34) 37 cm*
* eller ønsket lengde

GARNFORBRUK
Denimblå 108 5 (5) 6 (7) 8 nøster

PINNEFORSLAG Stor rundp og strømpep nr 3 og 4
  Liten rundp nr 3

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: ALPAKKA ULL, HOBBY GARN,
MERINOULL, REN SW ULL, REN BOMULL

Slik finner du riktig størrelse:
1. Ta mål av et strikkeplagg som passer.
2. Sammenlign målene med oppskriften.
3. Velg størrelse ut fra overvidden på bolen.
4. Lengde på bol og ermer kan du strikke lenger eller 
kortere ved behov.

Sjekk strikkefastheten ved å strikke en prøvelapp. 
Tell antall m pr 10 cm, har du flere m enn oppgitt, 
skift til tykkere p. Har du færre m, skift til tynnere p.

FORKORTELSER r = rett, vr = vrang, m = maske, 
  p = pinne

© House of Yarn AS
Kopiering og publisering av materiale og oppskrifter, 
eller bruk av dette i næringsøyemed, er ikke tillatt 
uten avtale med House of Yarn AS.
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Strikk til ermet måler ca 25 (28) 31 (34) 37 cm, eller ønsket 

lengde. Fell av 8 m midt under ermet. 

Legg arbeidet til side og strikk et erme til på samme måte. 

BÆRESTYKKET

Sett ermene inn på for- og bakstykket = 212 (228) 244 (260) 

280 m.

Strikk 1 (1) 5 (5) 7 omganger, samtidig som det på 1. omgang 

felles jevnt fordelt 22 (8) 4 (10) 20 m = 190 (220) 240 (250) 260 

m. 

Strikk 7 omganger, på neste omgang felles 38 m jevnt fordelt 

= 152 (182) 202 (212) 222 m.

Strikk 14 omganger, på neste omgang felles 38 m jevnt fordelt 

= 114 (144) 164 (174) 184 m. Strikk 9 omganger, på neste 

omgang felles 19 m jevnt fordelt = 95 (125) 145 (155) 165 m. 

Strikk 6 omganger, på neste omgang felles 10 (19) 19 (19) 

19 m jevnt fordelt = 85 (106) 126 (136) 146 m.  

Strikk 1 omgang glattstrikk, samtidig som m-tallet reguleres til 

80 (88) 92 (96) 100 m.

La m være på p til halskant. 

MONTERING

HALSKANT 

Skift til p nr 3 og strikk 6 cm vrangbord med 1 r, 1 vr.

Fell av med r og vr m.   

Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

Sy sammen under ermene. 
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Garn brukt
i denne oppskriften

For oppskrift på herregenser | 

LG18-11 BASIC HERREGENSER

• REN NY ULL

• SUPERT TIL KLASSISKE KOFTER

• FLOTT TIL ALL TOVING

REN ULL
100 % ren, ny ull

50 gram = ca 100 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne 4 = 10 cm

REN ULL er et klassisk, rundspunnet ullgarn 

som er perfekt til fine tradisjonsplagg som 

gensere, jakker, kofter og alt av til behør 

som votter, luer, skjerf, løshalser, mm.

REN ULL er godt å strikke med uansett om 

du velger klassiske koftemønster eller flet-

ter og strukturstrikk, superenkel glattstrikk 

eller rille strikk. REN ULL er ypperlig til toving.

NB! Farge bleket HVIT 104 kan IKKE toves.

ULLPROG

KAN 
TOVES



House of Yarn er et norsk merkevarehus og totalleverandør av kvalitetsgarn, 
design og accessoirer til faghandel og kjedebutikker i Norge og Norden.

houseofyarn.no
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