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Langs kysten er man nødt til å bygge bølgebrytere for å beskytte kystlinjen.
De vakreste fargene i vannet dannes når bølgene bryter. Fra den dyp mørkeste til den lyseste
aquafargen i skumsprøytet. I denne genseren bryter de glattstrikkede mot linjene bunnen,
som er strikket i omvendt glattstrikk.
STØRRELSER
2år/92 cl (4år/104 cl) 6år/116 cl (8år/128 cl)
MÅL
Overvidde: 60 (66) 71 (75) cm
Hel lengde: 36 (40) 45 (49) cm
Lengde erme: 22 (28) 32 (35) cm
STRIKKEFASTHET
26 masker og 32 pinner i ribbmønster på
pinne 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun veiledende, har du flere masker
på 10 cm, skal du bytte til tykkere pinne, har du færre
m på 10 cm, skal du bytte til en tynnere pinne.
HUSK å sjekke strikkefastheten flere ganger
underveis.
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MATERIALER
Garn fra Filcolana
Frg. A (bunnfarge):
150 (200) 200 (250) g Pernilla frg. 814 (Petrol)
Frg. B (stripefarge 1):
50 g Pernilla frg. 819 (Rain Drop)
Frg. C (stripefarge 2):
50 g Pernilla frg. 333 (Sea Foam)
Frg. D (stripefarge 3):
50 g Pernilla frg. 808 (Aqua Mist)
Rundpinne 3,5 mm, 40 og 60 cm.
Strømpepinne 3 og 3,5 mm.
8 Maskemarkører
Maskeholdere
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Teknik
SPESIELLE FORKORTELSER
fm
Flytt markør fra venstre til høyre pinne.
1HØ
Sett 1 vrang på hjelpepinne og hold den bak arbeidet,
strikk neste maske rett, strikk masken fra hjelpepinnen
vrang, rettmasken er nå flyttet mot høyre.

Arbeidsgang
Genseren strikkes rundt nedenfra og opp til
ermehullene, deretter strikkes ermene som settes
sammen med bolen.
Bærestykket strikkes rundt med raglanfellinger og
avsluttes med vendepinner for å forme halsrundingen.
Halskanten strikkes på til slutt.

1VE
Sett 1 rett på hjelpepinne foran arbeidet, strikk neste
maske vrang, strikk masken fra hjelpepinnen rett,
rettmasken er nå flyttet mot venstre.
h-økn-vr
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft
lenken opp på pinnen og strikk den vridd vrang.
v-økn
Før venstre pinne, med retning fra forsiden og vekk
fra deg selv, inn under lenken mellom to masker, løft
lenken opp på pinnen og strikk den vridd rett.
SPESIELLE TEKNIKKER
Vendemasker
Ta 1. m vrang løst av med garnet foran masken (mot
deg selv). Før garnet over høyre pinne og ned bak
arbeidet (vekk fra deg selv) og trekk i garnet så det
blir «en dobbeltmaske», hold garnet stramt og strikk
videre.
Når vendemasken skal strikkes, stikkes pinnen
igjennom den doble masken som én maske, og masken
strikkes hhv. i rett eller vrang som arbeidet viser.
Denne teknikken kalles German Short Rows.
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Oppskrift
STRIPEFORLØP MED 3 FARGER
(start 1. stripe etter 25 omganger)
2 omganger med farge B,
9 omganger med farge A,
2 omganger med farge C,
9 omganger med farge A,
2 omganger med farge D,
9 omganger med farge A.

BOL
Legg opp 168 (180) 192 (204) masker på
pinne 3,5 mm med farge A, og sett sammen til en
omgang.
1. omg: Strikk 84 (90) 96 (102) m ribb (1 r, 1 vr),
sett inn en sidemarkør, strikk ribb omg ut, sett inn en
sidemarkør.
Strikk ytterligere 3 omganger ribb som maskene viser.
Nå starter ribbmønsteret og de skrå linjene nederst
i begge sidene, slik:
5. omg: Strikk *1 r, 5 vr*, gjenta fra * til *, omg ut.

Gjenta dette forløpet, vær oppmerksom på at det
i størrelsene 4, 6 og 8 år strikkes 1 stripe mer på
ermene enn på bolen.

6. omg: Strikk *1 r, [4 vr, 1HØ] 4 ganger, [5 vr, 1 r]
5 (6) 7 (8) ganger, 5 vr, [1VE, 4 vr] 4 ganger, fm*,
gjenta fra * til *, omg ut.

Det blir mange tråder å feste når man strikker med
3 forskjellige farger. Det er derfor en god ide å feste
trådene etter hvert. Det blir penest når man syr tråden
fast i stripen med den samme fargen, og med sting som
følger maskene.
Genseren kan også strikkes ensfarget, eller med striper
med eget fargevalg.

7. omg og alle følgende oddetalls omg: Strikk som
m viser omg ut.
8. omg: Strikk *1 r, 3 vr, [1HØ, 4 vr] 3 ganger, 1HØ,
[1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) ganger, 1 r, [1VE, 4 vr] 3 ganger,
1VE, 3 vr, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
10. omg: Strikk *1 r, 2 vr, [1HØ, 4 vr] 3 ganger,
1HØ, 1 vr, [1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) ganger, 1 r, 1 vr,
[1VE, 4 vr] 3 ganger, 1VE, 2 vr, fm*, gjenta fra
* til * omg ut.
12. omg: Strikk *1 r, 1 vr, [1HØ, 4 vr] 3 ganger,
1HØ, 2 vr, [1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) ganger, 1 r, 2 vr,
[1VE, 4 vr] 3 ganger, 1VE, 1 vr, fm*, gjenta fra
* til * omg ut.
14. omg: Strikk *1 r, 6 vr, [1HØ, 4 vr] 2 ganger,
1HØ, 3 vr, [1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) ganger, 1 r, 3 vr,
[1VE, 4 vr] 2 ganger, 1VE, 6 vr, fm*, gjenta fra
* til * omg ut.
16. omg: Strikk *1 r, 5 vr, [1HØ, 4 vr] 3 ganger,
[1 r, 5 vr] 6 (7) 8 (9) ganger, 1 r, 4 vr, [1VE, 4 vr]
2 ganger, 1VE, 5 vr, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
18. omg: Strikk *1 r, 4 vr, [1HØ, 4 vr] 2 ganger,
1HØ, 5 vr, [1 r, 5 vr] 7 (8) 9 (10) ganger, [1VE, 4 vr]
3 ganger, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
20. omg: Strikk *1 r, 3 vr, [1HØ, 4 vr] 2 ganger,
1HØ, 1 r, [5 vr, 1 r] 8 (9) 10 (11) ganger, [1VE, 4 vr]
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2 ganger, 1VE, 3 vr, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
22. omg: Strikk *1 r, 2 vr, [1HØ, 4 vr] 2 ganger,
1HØ, 1 vr, [1 r, 5 vr] 8 (9) 10 (11) ganger, 1 r, 1 vr,
[1VE, 4 vr] 2 ganger, 1VE, 2 vr, fm*, gjenta fra
* til * omg ut.
24. omg: Strikk *1 r, 1 vr, [1HØ, 4 vr] 2 ganger,
1HØ, 2 vr, [1 r, 5 vr] 8 (9) 10 (11) ganger, 1 r, 2 vr,
[1VE, 4 vr] 2 ganger, 1VE, 1 vr, fm*, gjenta fra
* til * omg ut.
Start stripene på den 26. omg, se forklaring øverst.
26. omg: Strikk *1 r, 6 vr, 1HØ, 4 vr, 1HØ, 3 vr,
[1 r, 5 vr] 8 (9) 10 (11) ganger, 1 r, 3 vr, 1VE, 4 vr,
1VE, 6 vr, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
28. omg: Strikk *1 r, 5 vr, [1HØ, 4 vr] 2 ganger,
[1 r, 5 vr] 8 (9) 10 (11) ganger, 1 r, 4 vr, 1VE, 4 vr,
1VE, 5 vr, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
30. omg: Strikk *1 r, [4 vr, 1HØ] 2 ganger, [5 vr, 1 r]
9 (10) 11 (12) ganger, 5 vr, [1VE, 4 vr] 2 ganger, fm*,
gjenta fra * til * omg ut.
32. omg: Strikk *1 r, 3 vr, 1HØ, 4 vr, 1HØ, 1 r,
[5 vr, 1 r] 9 (10) 11 (12) ganger, 5 vr, 1 r, 1VE, 4 vr,
1VE, 3 vr, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
34. omg: Strikk *1 r, 2 vr, 1HØ, 4 vr, 1HØ, 1 vr,
[1 r, 5 vr] 10 (11) 12 (13) ganger, 1 r, 1 vr, 1VE, 4 vr,
1VE, 2 vr, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
36. omg: Strikk *1 r, 1 vr, 1HØ, 4 vr, 1HØ, 2 vr,
[1 r, 5 vr] 10 (11) 12 (13) ganger, 1 r, 2 vr, 1VE, 4 vr,
1VE, 1 vr, fm*, gjenta fra * til * omg ut.
38. omg: Strikk *1 r, 6 vr, 1HØ, 3 vr, [1 r, 5 vr] 10
(11) 12 (13) ganger, 1 r, 3 vr, 1VE, 6 vr, fm*, gjenta
fra * til * omg ut

12 (13) 14 (15) ganger, 1VE, 3 vr, fm*, gjenta fra
* til * omg ut.
46. omg: Strikk *1 r, 2 vr, 1HØ, 1 vr, [1 r, 5 vr] 12
(13) 14 (15) ganger, 1 r, 1 vr, 1VE, 2 vr, fm*, gjenta
fra * til * omg ut.
48. omg: Strikk *1 r, 1 vr, 1HØ, 2 vr, [1 r, 5 vr] 12
(13) 14 (15) ganger, 1 r, 2 vr, 1VE, 1 vr, fm*, gjenta
fra * til * omg ut.
50. omg: Strikk *1 r, 5 vr*, gjenta fra * til * omg ut.
Fortsett med striper og i ribbmønster (1 r, 5 vr), til det
er strikket i alt 69 (80) 91 (102) omganger og arbeidet
måler ca. 22 (25) 29 (32) cm, siste omgang strikkes
slik:
Siste omg: Strikk ribbmønster til 2 m før sidemarkøren, sett de neste 5 m over på en maskeholder,
strikk ribb til 2 m før omgangsmarkøren, sett de siste
2 og de 3 første m på omgangen over på en
maskeholder = 79 (85) 91 (97) m på hver del.
Det er nå strikket 4 (5) 6 (7) smale striper.
La maskene til bolen hvile, mens du strikker ermene.
ERMER
Legg opp 44 (48) 48 (52) masker på pinne 3 mm
og farge A, sett sammen til en omgang, og marker den
1. masken på omgangen, som er masken midt under
ermet.
Strikk 15 omganger ribb (1 r, 1 vr).
Bytt til pinne 3,5 mm.
16. omg: 1 r (den markerte m), 3 (2) 5 (4) vr,
[1 r, 5 vr] 6 (7) 6 (7) ganger, 1 r, 3 (2) 5 (4) vr.
Strikk 3 omganger som maskene viser.

40. omg: Strikk *1 r, 5 vr, 1HØ, 4 vr, [1 r, 5 vr]
10 (11) 12 (13) ganger, 4 vr, 1VE, 5 vr, fm*, gjenta
fra * til * omg ut.

Neste omg (økn.omg): 1 r, 1 vr, h-økn-vr, fortsett
i ribbmønster til den siste m, h-økn-vr, 1 vr.
Strikk 4 (5) 5 (5) omganger som maskene viser.

42. omg: Strikk *1 r, 4 vr, 1HØ, 5 vr, [1 r, 5 vr]
11 (12) 13 (14) ganger, 1VE, 4 vr, fm*, gjenta fra
* til * omg ut.

Gjenta disse 5 (6) 6 (6) omgangene til det er økt ut
8 (9) 12 (13) ganger og det er 60 (66) 72 (78) masker
på pinnen. Økingene strikkes som h-økn-vr eller som
v-økn som det passer inn i mønsteret. De nye masker
strikkes med i mønsteret etter hvert.

44. omg: Strikk *1 r, 3 vr, 1HØ, 1 r, [5 vr, 1 r]
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SAMTIDIG starter stripene på den 26. omgangen,
start med farge B (D) D (D) og følg deretter
stripeforløpet som beskrevet øverst.
Når alle økingene er gjort vil det være 10 (11) 12
(13) ribber á (1 r, 5 vr) på pinnen.
Strikk videre opp til ermet måler ca. 22 (28) 32
(35) cm, og det er strikket 69 (91) 102 (113) omg.
Ermet skal avsluttes med samme stripe som på bolen,
siste omgang strikkes slik:
Siste omg: Strikk som m viser til det gjenstår 2 m, flytt
disse 2 m og de 3 første m på omgangen over på en
maskeholder. Klipp av garnet.
La maskene til ermet hvile, mens du strikker det andre
erme. Klipp også av garnet på dette ermet.
BÆRESTYKKE
Sett maskene til ermene inn på rundpinnen, i ermehullene mellom for- og bakstykke, omgangen starter
i samlingen mellom høyre erme og bakstykke.
1. omg (inndelingsomg): *Strikk 1 m fra ermet og
1 m fra bolen vr sm, strikk 2 vr, sett inn en
kontrastfarget tråd (denne markerer starten på omg),
1 r, 1 vr, sett inn en markør, strikk ribbmønster til 5 m
før neste samling, sett inn en markør, 1 vr, 1 r, 2 vr*,
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gjenta fra * til * omg ut.
Arbeidet er nå satt sammen til bærestykket. I hver
raglan er det 9 masker imellom markørene som strikkes
[1 vr, 1 r, 5 vr, 1 r, 1 vr] gjennom resten av arbeidet.
Det er nå 44 (48) 52 (56) ribber á (1 r, 5 vr) på
omgangen.
Neste omg (felleomg): *Strikk ribbmønster til
markøren, fm, strikk 2 vr sm, strikk ribb til 2 m før
neste markør, 2 vr sm, fm,*, gjenta fra * til * omg ut.
Neste omg: Strikk som m viser omg ut.
Strikk disse 2 omgangene i alt 17 (19) 21 (23) ganger,
bytt til kortere rundpinne eller strømpepinner etter
hvert som maskeantallet minsker. SAMTIDIG når det
er strikket 3 (4) 4 (4) striper etter at det er satt sammen
til bærestykke, fortsettes det kun i farge A
(bunnfargen).
Avlutt med en omgang med fellinger. Klipp av garnet.
Flytt alle maskene frem til de midterste 15 (17) 19
(21) maskene på forstykket over på høyre side av
rundpinnen uten å strikke dem, flytt de midterste
15 (17) 19 (21) maskene på forstykket til en
maskeholder eller tråd og la dem hvile.
Nå strikkes det vendepinner for å forme hals-
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utskjæringen, slik:
Snu arbeidet, start med garnet fra vrangen og strikk
som maskene viser til de hvilende maskene, snu.

trekk garnet opp (= 1 ny maske på høyre pinne), SNU
arbeidet til vrangen, halskanten er nå delt med en splitt,
og resten av halskanten strikkes frem og tilbake.

Neste p (retten): 1 vendem, strikk som m viser, husk
raglanfelling, til det gjenstår 4 m før de hvilende m på
forstykket, snu.

Neste p (vrangen): Løft 2 m vr løst av med garnet
foran arb, 1 vr, strikk som m viser til det gjenstår 2 (3)
2 (3) m, som strikkes vr.

Neste p: 1 vendem, strikk som m viser til det gjenstår
3 m før vendem fra forrige p, snu.

Neste p: Løft 2 m vr løst av med garnet bak arb, 1 r,
strikk som m viser til det gjenstår 2 (3) 2 (3) m, som
strikkes r.

Neste p: 1 vendem, strikk som m viser, husk
raglanfelling, til det gjenstår 3 m før vendem fra forrige
p, snu.
Fortsett på denne måten med å snu 3 masker før
vendemasken fra foregående pinne, husk raglanfellinger på pinnene fra retten, til det er snudd 6 ganger
på hver side av de hvilende maskene, den siste
vendepinne strikkes slik:
Siste vendep (retten): 1 vendem, strikk som m viser
til de hvilende m midt foran, underveis strikkes alle
vendem sm (se spesielle forklaringer).

Gjenta de siste 2 pinnene til det er strikket 10 pinner.
Fell av i ribb på neste pinne fra retten.
MONTERING
Snu genseren med vrangen ut og sy de 5 masken under
ermene sammen med maskesting.
Fest alle tråder.
Vask genseren ifølge anvisningene på banderolen, og
la den ligge og tørke flatt på et håndkle.

Vendepinnene er nå ferdigstrikket og det fortsettes
igjen rundt over alle maskene.
Flytt de hvilende maskene over på venstre side av
rundpinnen.
HALSKANT
På neste omgang strikkes det ribb (1 r, 1 vr) omgangen
rundt, vendemaskene på høyre side av halsåpningen
strikkes sammen, SAMTIDIG reguleres antall masker
ved å strikke 2 vrang sammen de stedene hvor det er
nødvendig for å få den glattstrikkede masken i
ribbmønsteret på bærestykket til å passe med en rett
maske i ribbkanten.
Neste omg: Start ved de hvilende m som er satt inn på
p, og strikk de midterste 3 (5) 3 (5) m av disse r, for
å forberede en splitt. Tilpass ribben med fellinger som
beskrevet, omg ut.
Neste omg: Strikk ribb som m viser, forstykkets
midterste 3 (5) 3 (5) m strikkes r.
Del til splitt, slik
Strikk til den midterste rette masken på forstykket,
strikk 1 ny maske i den midterste rette masken ved
å stikke pinnen inn i masken 1 pinne lengre nede, og
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