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 112 cm 121 cm 130 cm

 40 cm 44 cm 48 cm

 32 cm 36 cm 40 cm

 58 cm 64 cm 70 cm

 330 g 370 g 420 g

STØRRELSE

OVERVIDDE

ERMLENGDE

OVERARMSVIDDE

HEL LENGDE

GARNMENGDE

GARNTYPE: Vestlandsull eller dobbel Merinoull 

STRIKKEPINNER: Lang rundpinne 4 og 5, 

40cm rundpinne 5, strømpepinner 4.

STRIKKEFASTHET: 16 m perlestrikk = 10cm

VANSKELIGHETSGRAD:

VESTLANDSULL 
farge 511 naturbeige
HALS ALT. 2

Design: Linn Urnes Sundhordvik

enkel perlegenser



OPPSKRIFT

BOLEN
Legg opp 180 (194) 208 m på p 4. Sett et merke der 
omg begynner. Strikk vrangbord *1 r, 1 vr* 5 cm. 
Skift til p 5. Nå felles 1 m i begynnelsen av omg – 
dette for å unngå to rette eller to vrange m på rad i 
perlestrikk. Strikk videre i perlestrikk til arbeidet 
måler 36 (40) 44 cm. Nå skal arbeidet deles: Sett 4 
m på en hjelpetråd, strikk de neste 82 (89) 96 m, sett 
(8) m på en hjelpetråd, strikk de neste 81 (88) 95 m, 
øk 1 m og sett de siste (4) m på samme hjelpetråd 
som du startet med.

BAKSTYKKE
La maskene til forstykket hvile på en hjelpepinne/tråd 
og strikk videre på bakstykket. Strikk til arbeidet 
måler 19 (21) 23 cm fra ermehullsåpningen. Maskene 
på bakstykket skal nå felles av: *Fell av de første 9 
(10) 11 m i begynnelsen av omg. Strikk videre ut 
omg* Gjenta *_* på den andre siden, altså motsatt 
skulder. Gjenta *_* enda en gang, på begge sider 
av arbeidet. Du har nå felt 18 (20) 22 m i hver side. 
*Fell så av de neste 11 (12) 12 m og strikk videre ut 
omg* Gjenta *_* på den andre siden. Du sitter nå 
igjen med 24 (25) 28 m på p som utgjør halsen på 
genseren, disse m settes på en hjelpetråd.

FORSTYKKE
Strikk til forstykket måler 15 (17) 19 m fra ermehulls- 
åpningen. Strikk neste omg slik: Strikk de første 32 
(35) 37 m, fell av de neste 18 (19) 22 m, strikk de 
siste 32 (35) 37 m på pinnen. Sett de første 32 (35) 
37 m på en hjelpetråd/pinne. Herfra skal høyre og 

venstre forstykke strikkes hver for seg – dette på 
grunn av halsutrigningen på genseren.  
 Forstykkene strikkes slik: Begynn ytterst på den 
ene skulderen og strikk 1 omg over alle de 32 (35) 
37 m. På neste omg *strikk 2 m r sm, strikk vidrere ut 
omg*. Strikk neste omg uten felling. Gjenta *_*. 
Strikk neste omg uten felling. Gjenta *_*. Du har nå 
felt tre masker totalt og sitter igjen med 29 (32) 34 m 
på p. Strikk videre frem og tilbake på disse m til 
arbeidet måler 19 (21) 23 cm fra ermehullsåpningen. 
Maskene på dette fortykket skal nå felles av, slik: 
Begynn ytterst på skulderen. *Fell av de første 9 (10) 
11 m i begynnelsen av omg. Strikk videre ut omg*. 
Strikk en omg uten felling. Gjenta *-* en gang til. 
Strikk en omg uten felling. Til slutt feller du av de siste 
11 (12) 12 m på p. Strikk så det andre forstykket på 
akkurat samme måte.

MONTERING
Legg forstykkene rette mot rette med bakstykket. Sy 
sammen fra vrangsiden av arbeidet. Vreng så arb- 
eidet slik at rettsiden vender ut igjen. 

ERMER
Plukk opp m i ermeåpningene på pinne 5, slik at du 
har 51 (57) 63 m. Hvis du får for mange m etter å ha 
plukket opp, feller du til riktig antall på første omg. 
Omgangen starter midt under ermet. Strikk til ermet 
måler 36 (40) 44 cm eller ønsket lengde. Strikk *2 r 
sm, 1 vr* ut omg. Du har nå totalt 34 (38) 42 m. Skift 
til p 4, Strikk *1 r, 1 vr* til vrangborden måler 5 cm. 
Fell av. 

TEKNIKKER
Perlestrikk: Annenhver m r og vr. På neste p strikkes r over vr og vr over r. 

Les hele oppskriften før du begynner å strikke!

Genseren strikkes nedenfra og opp i perlestrikk. Etter felling til ermehull, strikkes forstykket og bakstykket 
hver for seg før disse sys sammen i toppen. Ermene strikkes ved at man plukker opp masker i erme- 
åpningene. Til slutt strikkes halskanten.

FORKORTELSER
m: masker

p: pinne(r)
r: rett

vr: vrang
omg: omgangen



HALSKANT, ALTERNATIV 1
Bruk liten rundpinne 4 og plukk opp m til halskanten 
= totalt 66 (68) 74 m. Strikk *1 r, 1 vr* til halskanten 
måler 7 (7) 9 cm. Fell av passe stramt.

HALSKANT, ALTERNATIV 2
Bruk liten rundpinne 4 og plukk opp m til halskanten 
= totalt 66 (68) 74 m. Strikk *1 r, 1 vr* til halskanten 
måler 5 cm (eller ønsket lengde), strikk 1 p vr, strikk 
5 cm vrangbord. Fell av passe stramt! Brett halsen inn 
og sy fellekanten løst fast langs opplukkingskanten. 
Pass på at den ikke blir skjev.

MONTERING
Fest alle tråder og skyll opp genseren i kaldt vann. 
Legges flatt til tørk og formes i våt tilstand. Vær 
oppmerksom på at den blir lengre etter skylling.

WWW.NOSTEBARN.NO
SE ALLE GARNFARGENE OG 
FLERE GRATISOPPSKRIFTER 

TRENGER DU HJELP?
E-POST: POST@NOSTEBARN.NO

TLF: 55 11 32 30

BUTIKKEN I BERGEN: 
ØSTRE NESTTUNVEGEN 6,

5221 NESTTUN

Vårt garn er ikke utsatt for unødvendig kjemisk behandling, og har alle ullens gode egenskaper inntakt. Lett og drøyt 
ullgarn til undertøy og klær. Vaskes for hånd med naturlig såpe. Ta kontakt for å få tilsendt katalog med oppskrifter, 
vaskemidler og Nøstebarns øvrige sortiment. Besøk oss gjerne på nettsiden eller i butikken vår i Bergen.


