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Setesdalgenser
med hette

LG18-61 GENSER | BARN 2-12 ÅR | ALPAKKA ULL

BOLEN 

Legg opp 132 (154) 172 (192) m med grå melert 

på p nr 3,5 og strikk 5 cm vrangbord med 1 r, 1 vr. Skift til 

p nr 4 og glattstrikk, samtidig som det økes jevnt fordelt til 

140 (160) 180 (200) m på 1. omgang. Sett et merke i hver 

side med 71 (81) 91 (101) m til bakstykket og 69 (79) 89 (99) 

m til forstykket. Når arbeidet måler 15 (21) 27 (31) cm, 

strikkes mønster etter diagrammet. Samtidig, når arbeidet 

måler 35 (41) 47 (51) cm, felles de midterste 11 (13) 15 (17) 

m på forstykket av til hals. Strikk videre fram og tilbake. 

P begynner nå ved halsen. 

Fell videre til halsen i hver side på hver 2. p 3,2,1,1 (3,2,2,1) 

3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1) m. Fell løst av.

ERMENE 

Legg opp 34 (38) 40 (44) m med grå melert på strømpep 

nr 3,5 og strikk 5 cm vrangbord med 1 r, 1 vr. Skift til 

p nr 4 og strikk glattstrikk, samtidig som det økes 6 m jevnt 

fordelt til 40 (44) 46 (50) m på 1. omgang. Sett et merke 
ved omgangens begynnelse (= midt under ermet) 

og øk 1 m på hver side av merket på hver 2. cm til i alt 56 (64) 

74 (78) m. Strikk til ermet måler 25 (33) 37 (40) cm. Strikk 

1 omgang vr og 5 omganger glattstrikk til belegg. Fell løst av. 

Strikk et erme til.
 

DESIGN House of Yarn

STØRRELSER 2-4 (6) 8-10 (12) år

PLAGGETS MÅL 
Overvidde ca 64 (73) 82 (91) cm
Hel lengde ca 40 (46) 52 (56) cm 
Ermelengde ca 25 (33) 37 (40) cm

GARNFORBRUK 
Grå melert 402  7 (8) 9 (11) nøster
Natur 405 2 (2) 2 (2) nøster

PINNEFORSLAG Stor rundp og strømpep nr 3,5 og 4 
  Liten rundp nr 3,5

STRIKKEFASTHET 22 m glattstrikk og mønster 
  på p nr 4 = 10 cm

Alternativt garn: MERINOULL, REN ULL, REN SW ULL, 
REN BOMULL, HOBBYGARN

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.

GARN BRUKT I DENNE OPPSKRIFTEN: 
ALPAKKA ULL 70 % ull, 30 % alpakka, 
50 gram = ca 100 meter
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MONTERING

Merk av til ermehull i hver side tilsvarende vidden på ermene. 

Sy 2 maskinsømmer rundt hvert ermehull på hver side 

av merket i sidene og klipp opp mellom sømmene. 

Sy sammen på skuldrene. Sy i ermene og sy belegget til flatt 

over sårkanten på vrangen. 

HALSKANT

Strikk opp ca 80 (88) 90 (96) m rundt halsen med grå melert 

på p nr 3,5. Strikk 5 (5) 6 (7) cm vrangbordstrikk med 1 r, 1 vr. Fell 

løst av. Brett kanten dobbel mot vrangen og sy til med løse sting.

HETTE

Legg opp 116 (124) 132 (138) m med natur på rundp 

nr 3,5 og strikk 5 p glattstrikk fram og tilbake. Strikk videre 

1 p vr til brettekant og 5 p glattstrikk. Skift til grå melert 

og p nr 4. Fortsett med glattstrikk og fell 1 m innenfor 1 kantm 

i hver side ved å strikke 2 m r sammen på hver 2. p 8 ganger 

(likt for alle størrelser). Strikk til arbeidet måler 22 (25) 26 (28) 

cm fra brettekanten.

MONTERING 

Sy hetten sammen midt bak. Brett kanten foran på hetten 

mot vrangen og sy til. Sett et merke midt foran på forstykket 

og midt bak i nakken. Sy hetten til genseren, på rettsiden der 

halskanten begynner. Begynn ved merket midt foran. Pass 

på at midt bak på hetten treffer merket i nakken.
 

Tvinn eller strikk en snor og trekk den i løpegangen på hetten. 

Strikket snor: Legg opp 4 m med grå 

melert på 2 strømpepinner nr 3. 

Strikk rundt i glattstrikk slik: Strikk 

4 m r, skyv m tilbake til høyre side 

av p, stram tråden godt og strikk 

4 m r. Fortsett slik til snoren måler 110 

cm – eller til ønsket lengde. Fell av.

DIAGRAM

Gjenta
Begynn her

2−4 og 8−10 år
Begynn her
6 og 12 år

  Grå melert402
  Natur 405
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Garn brukt
i denne oppskriften

• MYKT & LETTSTELT

• GODT Å STRIKKE MED

• PASSER TIL BABY, BARN & VOKSNE

MERINOULL
100 % superwashbehandlet merinoull

50 gram = ca 105 meter
Strikkefasthet: 22 masker i glattstrikk 

på pinne 4 = 10 cm

MERINOULL er 100 % superwash merinoull 

i perletvinn. Den spesielle tvinningen gir et 

garn med mye volum og elastisitet som gir 

et svært jevnt og fint maskebilde. Garnet 

er mykt og lettstelt, og egner seg spesielt 

godt til baby- og barne plagg, men også til 

finere strikkeplagg til voksne. Vi anbefaler 

MERINO ULL til alle typer strukturstrikk, 

fletter, hullstrikk, flerfarget og nordiske 

mønster.

ULLPROG

For oppskrift på blå genser se LG18-60



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

houseofyarn.no

FO
T

O
: W

E
N

C
H

E
 H

O
E

L-K
N

A
I @

P
H

O
T

O
W

E
N

C
H

E
 | ST

Y
LIST: JA

N
 G

U
N

N
A

R
 SV

E
N

SO
N

 @
ST

Y
LE

SV
E

N
SO

N
  | D

E
SIG

N
 O

G
 LA

YO
U

T: P
LA

Y
D

E
SIG

N
.N

O


