
Genser med perlestrikket bærestykke 

 
 



Garn BULKY fra Belisa  

Størrelse S/M (L/XL) 

Garnmengde 1. 2 (3) bunter BULKY okergul (11)  
2. 3 (4) bunter mørk grå (09)  

Pinner Rundpinne nr. 15 pluss nr. 12 til vrangbordene og til halsen 

Strikkefasthet 7 masker = 10 cm på pinne nr. 15 

Mål Bredde for – og bakstykke: totalt 104 (132) cm 
Lengde: 60 (64) cm eller ønsket lengde  
Ermelengde: 48 (50) cm eller ønsket lengde 

Bol 

 

 

 

 

 

For- og bakstykke og ermene strikkes hver for seg frem og tilbake på rundpinne. 

Forstykke: 
Legg opp 40 (50) |masker med farge 2 på pinne 15. Strikk vrangborden sånn: 
Strikk en rettmaske, deretter to rette og to vrange ut pinnen, og den siste 
gjenværende masken strikkes rett. (Den første og siste masken på hver pinne 
skal strikkes rett hele tiden.) 

Strikk vrangbord 2 rett og 2 vrang 8 cm. Fortsett med glattstrikk frem og tilbake 
de neste 25 (28) cm. Deretter byttes til farge nr. 1. Strikk den første pinnen rett 
for å få en jevn fin overgang i fargeskiftet. Strikk dobbel perlestrikk* ca. 25 (28) 
cm. og arbeidet måler 56 (60) cm. Sett deretter de midterste 12 (16) maskene 
på en tråd og strikk hver side ferdig for seg. På neste pinne inn mot halsen 
settes enda en maske inn på tråden, strikk videre et par omganger til og sett de 
resterende 13 (16) skuldermaskene på en ny tråd. 
Gjør likedan på andre siden av halsen. Du skal nå ha 14 (18) masker til halsen, 
og 13 (16) masker på hver skulder. Arbeidet måler nå ca. 60 (64) cm. 
 
Bakstykke 

Strikk som forstykket til arbeider måler ca. 60 (64) cm. Sett de midterste 14 (18) 
maskene på en tråd og sett også de resterende maskene på hver skulder på 
hver sin tråd.  
Du har da like antall masker foran og bak. 
Nå skal du maske sammen over skuldrene slik at du unngår en hard kant på 
skuldrene etter monteringen: 
Legg de to stykkene mot hverandre med rettsiden opp slik at skuldrene møter 
hverandre og halsåpningen utgjør et hull i midten. Ta den ene skulderen først. 
Ta maskene fra tråden på forstykket over på en rettpinne hvis du har, og gjør 
likedan på bakstykket. Rettsidene skal vende oppover. Det finnes mange 
videoer på youtube som forklarer hvordan du masker sammen.  
 
Du begynner med å stikke nålen inn i første maske på nederste pinne fra høyre, 
og slipp den deretter av pinnen. Deretter stikker du nålen inn i den første 
masken på øverste pinne fra høyre, ta med den neste og slipp begge av pinnen. 
Stikk nå nålen inn i den masken du kom ut fra på nederste pinne, stikk videre 
inn i neste maske fra høyre og slipp. Fortsett sånn til alle maskene er borte fra 
pinnen 
 

Ermer  Legg opp 18 (22) masker med farge 2 og start med en 6 cm vrangbord i sort (2 
rett og 2 vrang), men også her strikkes første og siste maske på pinnen rett. 



Første pinne etter vrangborden strikkes rett og her økes 4 masker jevnt fordelt. 
Snu og strikk neste pinne vrang. Bytt til farge 1 og strikk dobbel perlestrikk, 
husk å strikke den første pinnen rett for å få en fin jevn overgang mellom 
fargene. Strikk 10 pinner sånn, og gå deretter tilbake til farge 2 og glattstrikk. 
Øk en maske i hver side på første pinne etter perlestrikkborden, deretter øker 
du videre en maske i hver side ca. hver 4. cm. til du har 32 (36) masker på 
pinnen og ermet har ønsket lengde. Fell av alle maskene.  
Strikk det andre ermet på denne måten. 
 

Halskant Begynn med å ta opp på en rundpinne alle maskene foran og bak som er satt på 
tråder. Begynn bak på høyre skulder og strikk de 14 maskene i nakken 1 rett og 
1 vrang, strikk opp 4 ekstra masker mellom maskene bak og foran på halsen, og 
strikk deretter de 14 maskene foran på halsen, og avslutt med å strikke opp 4 
masker mellom maskene foran og bak på halsen. Det er nå 36 masker på 
pinnen. Fortsett å strikke rundt med 1 rett og 1 vrang til halsen måler ca 5 cm 
eller har ønsket lengde. Fell løst av i vrangbordstrikk. 
 

Montering Legg plagget flatt og sy ermene til bolen. Sy deretter sammen ermene på langs 
og sy til slutt sammen sideåpningene. Pres godt over til slutt. spesielt i 
sømmene. 
 

 
*Dobbel perlestrikk:  

1. p (fra rettsiden): Første maske strikkes rett, deretter 2 r, 2 vr. ut pinnen. Siste maske strikkes rett 

2. p: (fra vrangsiden): 1ste maske rett, deretter rett over rettmasker, vrang over vrangmasker. Siste 
maske rett 

3. p (fra retten): vrang over rettmasker, rett over vrangmasker. (1ste og siste pinne rett) 

4. p: (fra vrangsiden): rett over rettmasker, vrang over vrangmasker. (1ste og siste pinne rett) 

Repeter disse fire pinnene. 

 

Ved spørsmål og garn eller oppskrift ring 47232186. 


