
HØSTGENSER 

 



Garn 
 

Siria  

Størrelse 
  

S (M) L 

Garnmengde 
 

12 (14) 16 nøster 

Pinner benyttet Rundpinne nr 6 80 cm og 40 cm 
Rundpinne nr 5 80 cm og 40 cm 
 

Strikkefasthet 
 

12 masker med dobbelt garn på pinne 6 = 10 cm 
 

Mål 
 

Overvidde: 90 (104) 118 cm 
Hel lengde målt fra nakken og ned: 50 (54) 58 cm 
Ermelengde målt fra ermhulen: 40 (42) 45 cm 
 

Bolen 
 

Legg opp 132 (140) 152 masker med dobbelt garn på rundpinne nr 5 og strikk 
vrangbord 2 rette og 2 vrange 6 cm. Bytt til rundpinne 6 og forsett med 
glattstrikk til arbeidet måler 32 (34) 36 cm. På neste omgang felles 7 masker i 
hver side til ermehull i begge sider slik at du sitter igjen med 59 (63) 69 
masker både foran og bak. Legg arbeidet til side mens du strikker ermene. 
 
Når begge ermene er strikket skal ermer og bol inn på samme rundpinne, og 
fellingene skal vende mot hverandre. Strikk en omgang over alle maskene og 
sett et tydelig merke i alle skjøtene mellom ermer og bol (8 skjøter i alt.) 
Nå skal det felles til raglan slik: Strikk til skjøtemerket, trekk nå nest siste 
maske over den siste, og strikk de to neste rett sammen. Gjenta dette 8 
ganger på annenhver omgang. Når arbeidet måler 42 (46) 50 cm felles de 13 
midterste maskene av til hals, og arbeidet strikkes nå frem og tilbake på 
rundpinnen mens det økes ytterligere 3,2 1 maske inn mot halsen på begge 
sider. Fell av alle maskene.  
Halsakanten: Strikk opp 80 masker rundt halsåpningen og strikk 
vrangbordstrikk 2 rette og 2 vrange 6 cm. Fell av alle maskene litt fast. 
 

Ermer 
 
 

Legg opp 30 (32) 32 masker på pinne 5 og strikk 8 cm vrangbord frem og 
tilbake 2 rette og 2 vrange. Bytt til liten rundpinne 6 og strikk heretter rundt, 
men allerede på første pinne økes det mellom alle maskene slik at du totalt 
har 60 (64) 64 masker på pinnen. Sett et merke når du har fullført første 
pinne. Fortsett å strikke rundt til arbeidet måler 20 cm. Nå skal det felles to 
masker midt under ermet, det gjør du ved å strikke to masker rett sammen 
rett før og rett etter merket. Gjenta dette 4 ganger med ca 4 cm mellom hver 
felling. Det er nå 52 (56) 56 masker igjen. Strikk videre til ermet måler 40 (42) 
45 cm. Fell av 7 masker midt under ermet. Strikk et erme til. 
 

 


