
Patentstrikket genser 

CUZCO 

 



Garn Cuzco 

Størrelse  M/L 

Garnmengde 
 

Farge 1: 7 hvit nr. 90 
Farge 2: 1 gul nr. 219 
Farge 3: 1 sort nr. 100 

Pinner Lange rundpinner 5 og 6, liten rundpinne 5 til halsen 
Hele genseren strikkes frem og tilbake i patentstrikk, som gir den et luftig preg. 
Patent strikkes likt og ser likt ut på begge sider. 
 

Strikkefasthet 14 masker patentstrikk på pinne 6 = 10 cm 

Mål 
 

Full lengde: 44/48 cm 
Bredde mellom ermesømmene: 51/56 cm 
Ermelengde: 40 cm 

Bolen 
 

Forstykke:   
Legg opp 83/91 masker med gult på pinne 5, og strikk vrangbord 1rett og 1 
vrang 6 cm. 
Bytt til hvitt og pinne 6, og strikk helpatent til arbeidet måler 40/44 cm. 
Sett de 13 midterste maskene på en tråd og strikk hver side av halsen ferdig for 
seg. Begynn med å felle 3 masker inn mot halsen, deretter felles på annenhver 
pinne 2, 2, 1, 1, 1 maske. Strikk siste pinne 1 rett og 1 vrang og fell av de 
resterende maskene. Gjør likedan på andre siden av halsen. 
Bakstykke: 
Strikkes som forstykket til det gjenstår 2 cm av full lengde. Sett de 25 midterste 
maskene på en tråd. Fell 2, 1, 1 inn mot halsen, strikk den siste pinnen 1 rett og 
1 vrang og fell av de resterende maskene. Gjør likedan på andre siden av 
halsen. 

Ermer 
 

Legg opp 42/46 masker med gult og strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang 6 cm. 
Bytt til hvitt og pinne 6. Nå skal du strikke helpatent, men øk 1 maske etter den 
første rettmasken, og deretter før den siste masken på pinnen. Gjenta denne 
økingen hver 3. cm til ermet måler 40/44 cm eller har ønsket lengde.  

Halskant 
 

Før du lager halskanten må du sy sammen arbeidet over skuldrene. Ta deretter 
opp maskene fra tråden i nakken, strikk opp 6 masker frem til skuldersømmen 
og 6 masker etter skuldersømmen, ta opp maskene fra tråden foran og strikk 
deretter opp 12 masker til du er tilbake til begynnelsen av omgangen. Det er nå 
62 masker til halskanten. Bytt til liten rundpinne 5 og strikk vrangbord 1 rett og 
1 vrang 8 cm. Fell av meget løst. Brett halskanten dobbelt innover og fest med 
løse fine sting på innsiden. Sjekk underveis at du får den over hodet. 

Montering 
 

Legg arbeidet på bordet med rettsiden opp. Ta et erme, brett det dobbelt på 
langs slik at du finner midten, legg denne med rettsiden ned mot 
skuldersømmen og fest den. Sy ermet til bolen. Gjør likedan på den andre 
siden. Sy sammen i sidene. 
Rett skal ligge mot rett mens du syr, slik at det blir riktig når du vrenger 
genseren. 

Slik strikker du 
patentstrikk 

1. pinne: 1 kantmaske, *1 rett, 1 kast, ta 1 maske løst av pinnen som om den 
skulle strikkes vrang*, gjenta *-*, avslutt med 1 rett, 1 kantmaske. 
2. pinne: 1 kantmaske, *1 kast, ta 1 maske løst av pinnen som om den skulle 
strikkes vrang, strikk neste maske og kastet rett sammen*, gjenta *-*, avslutt 
med 1 kast, ta 1 maske løst av pinnen som om den skulle strikkes vrang, 1 
kantmaske. 

 


