
Turkis drøm med ballongermer 

 
 

Hele genseren strikkes med dobbelt garn. De har ballongermer, og fasongen er kort og utskrådd med 

vidde nederst. 

 



Garn: Siria 

Størrelse: S (M) L 

Garnmengde: 14 (16) 18 nøster Siria farge Isbre 

Pinner: Lang rundpinne 7 og 8, Kort rundpinne 7 

Strikkefasthet: 11 masker på pinne 8 er 10 cm 

Mål: 

Overvidde: 90 (98) 106 cm 

Hel lengde: 52 (54) 56 cm 

Ermelengde: 46 (48) 50 cm 

 

Bolen Legg opp 148 (160) 172 masker med dobbelt garn på pinne nr. 6 og strikk 5 

omganger rundt i glattstrikk. Sett et merke i hver side med 74 (80) 86 masker til 

forstykket og samme antall masker til bakstykket. Sett også merker (men benytt 

en annen farge) 13 (15) 15 masker før og etter sidemerkene (4 i alt), og fellingene 

skjer ved disse markeringene - ikke ved sidemerkene. 

Skift til rundpinne 7 og strikk sånn: 

*Strikk til 2 masker før første fellingsmerke, ta en maske løs av pinnen, strikk en 

rett og trekk den løse masken over denne, strikk deretter to rette sammen. Gjenta 

dette ved alle fellingsmerkene ut omgangen* 

Du har da i alt felt 8 masker på første omgang. 

Gjenta fra * til * på hver 12. omgang med vanlig glattstrikk på de andre 

omgangene helt til du har strikket en fellingsomgang 5 ganger og redusert 

maskeantall til 108 (120) 132 masker, MEN underveis, når arbeidet måler ca. 32 

cm, skal du dele arbeidet i to ved sidemerkene og strikke foran og bak ferdig for 

seg. 

 

Bak: 

Fortsett som før til alle fellingene er gjort, fortsett så med glattstrikk til arbeidet 

måler 52 (54) 56. Fell til slutt av alle maskene ganske løst. 

 

Foran: 



Strikkes som bakstykket, men når arbeidet måler 45 (47) 49 cm felles til hals midt 

foran. Strikk 19 (20) 21, fell 16 (20) 24 masker og strikk de siste 19 (20) 21 

maskene. Nå må hver side av halsen strikkes for seg mens du feller inn mot halsen 

på annenhver omgang 3,2,1,1 ganger. Strikk så enda et par pinner til arbeidet 

måler full lengde. Fell av maskene. 

Ermer Legg opp 48 (50) 52 masker med dobbelt garn med pinne 7 og strikk vrangbord 1 

rett og 1 vrang 8 (9) 10 cm. Skift til pinne 8 og glattstrikk samtidig som det økes til 

56 (56) 64 masker jevnt fordelt over første pinne. Sett et merke midt under ermet 

og tre merker til jevnt fordelt på omgangen, og øk en maske ved hvert merke ut 

omgangen. Gjenta dette på annenhver omgang i alt 6 ganger. Strikk 4 cm uten å 

øke. 

 

Nå skal det felles ved merkene ved å strikke to masker sammen ut omgangen circa  

hver 5. cm til det er 64 (72) 80 masker igjen på omgangen. Strikk til ermet har 

oppgitt lengde og fell av alle maskene ganske løst. 

 

Halskant: Sy sammen på skuldrene og sett i ermene. Strikk opp 92 

(100) 108 masker med dobbelt garn på rundpinne 7 rundt halsåpningen. Snu arbeidet og strikk fra 

vrangen slik at rettsiden kommer på innsiden og vrangen peker ut. 

Når halsen måler ca 24 cm felles 10 masker jevnt fordelt, deretter strikkes det 

videre til den måler 30 cm. Fell av ganske løst. 


