
ENKEL GENSER MED 

RAGLANFELLING 

 

 



Garn 

 

Wool Alpaca 

Størrelse 

  

S (M) L 

Garnmengde 

 

Farge 1: 2 (3) 3 nøster 508 grønn 

Farge 2: 3 (4) 4 nøster farge 501 offwhite 

Farge 3: 3 (4) 4 nøster 512 grå 

Farge 4: 3 (4) 4 nøster farge 511 blå 

 

Strikkefasthet 

 

22 masker = 10 cm 

 

Pinner Liten og stor rundpinne 4 

Liten rundpinne 3 

 

Mål 

 

Overvidde: 100 (109) 113 cm 

Lengde: 48 (52) 56 cm 

Ermelengde: 50 (51) 52 cm eller ønsket lengde 

 

Bolen 

 

Genseren strikkes ovenfra og ned. 

Legg opp 112 (118) 124 masker på pinne 3 og strikk vrangbord slik: *1 omgang 

rett, 1 omgang 1 rett og 1 vrang* totalt 2,5 cm. Avslutt med en omgang rett. 

Bytt til pinne 4. Nå fortsetter du med glattstrikk. 

Bind en tråd rundt den 15de (17de) 18de maske, videre rundt den 41ste (42dre) 

44de, videre herfra binder du en tråd rundt den 15de (17de) 18de maske, og 

tilslutt rundt den 41ste (42dre) 44de. Disse 4 maskene du har markert med en tråd 

er raglanmasker, og det økes på annenhver omgang ved å strikke opp 1 maske 

foran og bak hver raglanmaske. Annenhver omgang strikkes vanlig glattstrikk. 

Fortsett med raglanøking på annenhver omgang til det glattstrikkede feltet etter 

vrangborden måler 11 (13) 15 cm. Bytt til farge 2 og fortsett med raglanøkingen. 

 

Når det er 368 (408) 430 masker på omgangen settes av masker til ermer. La de 

fire raglanmaskene bli i bolen. Legg opp 4 masker under hvert ermehull. 

 

Fortsett med å strikke bolen i glattstrikk, fortsett med farge 2 til feltet måler 12 

(14) 16 cm, bytt til farge 3. Fortett til også dette feltet måler 12 (14) 16 cm og 

bytt til farge 4.  Strikk 11 (13) 15 cm. Skift til pinne 3 og strikk vrangbord som 

halsen 5 cm. 

 

Ermer 

 

Ta opp de 4 maskene og strikk rundt. Bytt farge på samme måte som på bolen. 

Fell 2 masker på hver 20. omgang ved å strikke 2 masker sammen etter første og 

før siste maske på omgangen. Gjenta dette i alt 5 ganger. 

Ved hel ermelengde reduseres maskeantall til 40 (44) 46 masker før du strikker 

vrangborden. 

 

Montering Sy sammen under ermene og fest alle tråder pent. 
 


