
BEITO GENSER 

Garnforbruk: 12 nøster BIO beige, 2 nøster BIO brun. 

Rundpinne nr. 7 i 80 og 40 cm. 

 

 
 
 
Bolen: Legg opp 80 masker og strikk en pinne rett. 
Snu og strikk 1 rett, 1 vrang ut pinnen. 
Snu og strikk bare rettmasker tilbake. 
Fortsett slik til arbeidet måler 9 cm. Legg det til 
side. 
 
Legg opp 80 masker på nytt og strikk akkurat 
likedan en gang til. Sett begge stykkene inn på 
rundpinnen. Pass på at mønsteret vender samme 
vei. Strikk rundt og rundt i glattstrikk til arbeidet 
måler 50 cm eller ønsket lengde. 
 
Del arbeidet i to og fell 10 masker i hver side med 
like mange masker foran og bak.  
Ermer: Legg opp 36 masker og strikk «vrangbord» 
på samme måte som nederst på bolen (se 
ovenfor). Herfra strikker du resten av ermet på 
rundpinne 40 cm. Vrangborden syr du sammen til 
slutt. Øk en maske på hver side av merket midt 
under ermet ca. hver 6. omgang til du har 60 
masker på pinnen. Da skal ermet måle ca. 46 cm. 
Fell 5 masker i hver side av ermet øverst. 
 
Legg arbeidet til side og strikk et erme til på 
samme måte. 
 

 

Nå skal alt inn på rundpinnen. Sett et merke ved hver overgang mellom bol og erme (i alt 4 merker). 

Fell raglan slik: Strikk helt fram til merket, fell deretter ved å trekke den nest siste masken over den 

siste. De to maskene etter merket strikkes rett sammen. Gjenta fellingen slik annenhver pinne med 

bunnfarge og annenhver pinne uten felling med kontrastfargen.Fortsett til det er 80 masker igjen på 

rundpinnen 

Strikk nå glattstrikk i hovedfargen på 40 cm rundpinne ca. 9 cm. Deretter strikker du 9 cm som på 

bolens vrangbord. Denne delen skal brettes ned så pass på at du får samme mønster på forsiden. 

MATCHENDE LUE: 

Til luen bruker du rundpinne og i tillegg trenger du strømpepinner til fellingen. Legg opp 60 masker. 

Strikk luekanten på samme måte som på bolen og ermene til du har ca. 7 cm. vrangbord eller så lang 

du vil ha den. Fortsett i glattstrikk med en pinne vekselsvis i hovedfarge og kontrastfarge. Når luen 

måler ønsket lengde fortsetter du med hovedfargen og går over til strømpepinner mens du feller slik 

på annenhver omgang: 

Strikk to masker sammen ved starten av omgangen. 

Strikk 11 masker rett, Strikk 2 masker sammen, 2 masker sammen, 11 rettmasker, 2 masker sammen, 



2 masker sammen. Fortsett ut omgangen på denne måten.På neste fellerunde gjør du likedan men 

strikker bare 9 masker mellom fellingene, deretter 7, 5 og 3 masker. Husk å strikke annenhver 

omgang rett uten å felle. Tilslutt klipper du tråden, drar den gjennom de resterende maskene og 

trekker til. Fest på baksiden. 


