
CEDRO genser med striper 

 



 

 

 

 
Garn 
 

 
CEDRO fra Belisa as 

Størrelse 
  

M-L 

Garnmengde 
 

4 nøster koksgrå 
3 nøster offwhite 
3 nøster rosa 
3 nøster plommerød 
 

Pinner Rundpinne 80 cm nr. 7 
Rundpinne 40 cm nr. 7 

Strikkefasthet 
 

14 masker på pinne 7 = 10 cm 

Mål 
 

Hel lengde: 62 cm 
Brystmål: 54 cm x 2 
Ermelengde: 54 cm 

Bolen 
 

Legg opp 150 masker på rundpinne nr. 7 og strikk 2 cm vrangbord 1 rett og 1 
vrang med farge 1. 
Bytt til farge 2 og strikk glattstrikk ca. 12 cm. Nå skal du bytte til farge 3, men 
strikk 1 omgang med annenhver maske i farge 2 og 3. Deretter strikker du 12 cm 
med farge 3. Bytt til farge 4 men i overgangen strikker du en omgang med 
annenhver maske i farge 3 og 4. Strikk 12 cm med farge 4. Nå deler du arbeidet i 
to og feller tre masker først og sist på hver del (6 masker totalt under hver arm). 
 
Foran: Fortsett med farge 1 men strikk første pinne annenhver maske med farge 4 
og farge 1. Strikk 12 cm med farge 1. Strikk nå en pinne med annenhver maske 
med farge 1 og 2, fortsett med farge 2 ca 8 cm. Fell til hals 18 masker midt foran, 
deretter på hver side mot halsen 3, 2, 1 maske. Fell av maskene på skuldrene. 
Bak: Gjør likt i overgangen mellom farge 1 og 2, strikk deretter 10 cm med farge 2 
og fell 26 masker midt foran, deretter 1,1 maske inn mot halsen. Fell av maskene 
på hver skulder. 
Sy sammen genseren over skuldrene. 
 

Ermer 
 

Strikk opp 56 masker rundt ermehulen med farge 1 og strikk 12 cm med farge 1, 
farge 3 og farge 2, mens du lager overgangene like som på bolen med en omgang 
med annenhver maske i hver av fargene i overgangen. 
MEN du må felle 2 masker midt under ermet ca. hver 3. eller 4. cm. Du skal ende 
opp med ca. 36 masker og ermet måler da 52 cm. Avslutt med 2 cm vrangbord 1 
rett og 1 vrang i farge nr. 1. 
 

Montering 
 

Strikk opp ca. 60 masker rundt halskanten og strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang 3 
cm eller så lang du ønsker den. 

 


