
BLÅ OG GRÅ GENSER MED RILLER 

 

 

 

Garn 
 

Wool Alpaca fra Belisa 
 

  Størrelse 
  

One size 
 

Garnmengde 
 

Marine (farge 11) 2 nøster 

Mellomblå (farge 10) 2 nøster 

Grå (farge 15) 3 nøster 
 

Pinner Rundpinne 5 mm 80 cm 
Rundpinne 5 mm 40 cm til halskant 
 

Strikkefasthet 
 

16 masker på pinne 5 = 10 cm 
 

Mål 
 

Overvidde liggende flatt: 50 cm 
Ermelengde: 40 cm 
Lengde: 56 cm 

Bolen 
 

Forstykket: 
Legg opp 92 masker med marineblått på rundpinne 5. Strikk 4 cm vrangbord 2 rett 
og 2 vrang. Fortsett med riller fram og tilbake til arbeidet måler 50 cm. Bytt farger 
underveis etter henholdsvis 17 og 34 cm.  



Nå felles til hals: 
Strikk 34 masker, fell de midterste 24 maskene og strikk de siste 34 maskene. Snu 
arbeidet og strikk de to siste maskene sammen inn mot halsen. Gjenta til du har 
28 masker igjen og fell løst av. Gjenta dette på den andre siden. 
 
Bakstykket: 
Strikk som forstykket men fortsett med rillestrikk til arbeidet måler 53 cm. Strikk 
29 masker, fell 34 masker og strikk de siste 29 maskene. Snu arbeidet og strikk de 
to siste maskene sammen inn mot halsen. Det er nå 28 masker igjen som felles 
løst av. Gjenta dette på den andre siden. 
 

Ermer 
 

Legg opp 40 masker med marineblå på pinne 5 og strikk vrangbord 2 rett og 2 
vrang. Ermene strikkes fram og tilbake i rillestrikk som for- og bakstykket. På 
første pinne etter vrangborden økes 4 masker jevnt fordelt, deretter økes det med 
1 maske i hver side etter 2 riller, og deretter etter hver 4. rille til arbeidet måler 40 
cm eller har ønsket lengde. 
 

Halskant 
 

Ta opp 84 masker rundt halsen med liten rundpinne nr. 4 og strikk vrangbord 2 
rett og 2 vrang ca. 3 cm. Fell løst av. 
Alternativt kan du strikke halskanten dobbelt så lang og brette dobbelt og sy fast 
på baksiden med pene sting. 
 

Montering 
 

Sy sammen over skuldrene og sett i ermene. Damp lett. 

 

 

https://www.belisa.no/wool-alpaca.528537.no.html 
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