Copenhagen Dreaming
Design: Katja Dyrberg
Denne genseren roper ut lengselen etter å
komme hjem til ”mitt Køvenhavn”. Til de fine
mursteinfasadene langs Nørrebrogade mot
Den røde Plads. De feminine ermene og den
søte raglanfellingen sørger for at genseren
egner seg både til hverdags og fest.
3. norske utgave - april 2021 © Filcolana A/S
Norsk oversettelse: Merete Norheim Myrdahl
Materialer
Farge A: 400 (400)
vian Highland Wool
Farge B: 300 (300)
vian Highland Wool

450 (450) 500 (550) 600 g Perufra Filcolana i farge 256 (Tile)
350 (350) 400 (400) 450 g Perufra Filcolana i farge 254 (Coral)

Rundpinne 4 mm og 5 mm, 40 cm og 80 eller 100
eller 120 cm
Strømpepinner 4 mm og 5 mm
Flettepinne
Maskemarkører
Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL
Mål
Passer til brystvidde: 80-86 (86-92) 92-98 (98-104)
104-114 (114-124) 124-134 cm
Overvidde: 96 (105) 113 (121) 130 (138) 146 cm
Ermelengde: 47 (48) 49 (50) 51 (52) 53 cm
Hel lengde: 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm
Strikkefasthet
29 m x 20 p i mønster på p 5 mm = 10 x 10 cm.
Pinnetykkelsen er kun en veiledning. Hvis du har
flere masker på 10 cm, bytt til tykkere pinner, har du
færre masker på 10 cm, bytter til tynnere pinner.
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Spesielle forkortelser
2 m i samme m (økning): Når du skal strikke 2 m i
samme m for å øke maskeantallet etter vrangborden,
gjøres det slik: strikk 1 m i fremre maskeledd, så 1 m
i bakre maskeledd.
v-økn (venstre økning): Løft opp tråden mellom 2 m
på venstre pinne forfra og strikk den vridd rett.
Spesielle teknikker
Italiensk opplegg: Hold tråden strukket mellom tommelen og pekefingeren, med fingrene pekende ned og
fremover. Den indre tråden på tommelen og den ytre
tråden på pekefingeren. Plasser pinnen på toppen av
tråden og vri pinnen nedover og mot pekefingeren og
bakover, som danner en maske på pinnen, * før pinnen over og rundt den indre tråden (tommelen), opp
mellom de to trådene, og deretter opp over og rundt
den ytre tråden (pekefingeren) og deretter tilbake
under den indre tråden, stram til = en rett maske. Gå
over den ytre tråden og deretter under den indre tråden og tilbake til midten, og stram til = en vrangmaske*. Gjenta fra *-* til ønsket maskeantall + 1. Snu
arbeidet og strikk *1 r, 1 vr løst av med tråden foran*
avslutt 2 vr sammen. Snu arbeidet igjen og strikk *1
r, 1 vr løst av med tråden foran* avslutt 1 vr. Nå er
den italienske oppleggskanten ferdig, og kan strikkes
videre rundt. Se eventuelt en video med italiensk opplegg på Youtube.
Mønster: Strikk mønsteret som vist i diagrammet.
Det skal strikkes slik at maskene foran på arbeidet
er strikket i den dominerende fargen (farge A). De
underliggende maskene i den andre fargen (farge B).
Vendepinner/German Short Rows (GSR): Strikk frem
til stedet der du skal snu. Snu arbeidet rundt og,
ta 1 m vr løst av med tråden foran masken (mot
deg selv). Løft tråden over høyre pinne og ned bak
arbeidet (eller bort fra deg selv) og trekk tråden ned
for å lage ”en dobbel maske”. Strikk tilbake. På neste
p strikkes den doble masken som én maske (rett fra
retten eller vrang fra vrangen).
Dominant farve: Når man strikker med to farger
samtidig, vil en av fargene stort sett alltid fremstå tydeligere enn den andre i det ferdige strikketøyet. Det
kalles den dominante fargen. Hvilke farge som fremstår som mest tydelig avhenger av hvilket trådspenn
man strikker fargene med, dvs. hvor man holder hver
farge i forhold til hverandre. Den fargen som ligger
forrest på fingeren er typisk den fargen som blir den
dominante.
I denne oppskriften strikkes farge A som den dominante fargen. Når det strikkes fletter holdes den
dominante fargen A alltid foran farge B.
Arbeidsflyt
Bol og ermer er stikket hver for seg nedenfra og opp,
med raglanfelling på bærestykket. Før slutten av raglanfellingene strikkes det vendepinner/German Short
Rows for at genseren skal bli høyere bak i nakken og
få en fin utringning foran. Til slutt strikkes en dobbel
vrangbord i halsen.
Det anbefales å bruke italienske opplegg for vrang-
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Farge B
Farge A
Sett 1 m i farge A på hjelpepinnen
foran arb, 1 r med farge B, strikk m
fra hjelpepinnen r med farge A
Sett 1 m i farge B på hjelpepinne
bak arb, 1 r med farge A, strikk m
fra hjelpepinnen r med farge B

borden nederst på bolen og ermene.
Lag en prøvelapp, hvor du tester strikkfastheten og
blir trygg på mønsteret med overliggende og underliggende farger.
Ermer
Legg opp 30 (32) 32 (34) 36 (38) 40 m med italiensk
opplegg på strømpe 4 mm med farge A. Sett sammen
omg, og sett en maskemarkør for å markere starten
på omg. Strikk 11 cm vrangbord (1 r, 1 vr).
På neste omg økes det for å lage ballongeffekt på ermet, slik: * Strikk 2 m i samme m, v-økn* gjenta fra
*-* totalt 28 (28) 32 (32) 36 (36) 40 ganger, strikk
2 m i samme m i hver m ut omg = 88 (92) 96 (100)
108 (112) 120 m på p.
Bytt til strømpe 5 mm og strikk mønsteret rundt etter
diagrammet. Start med den 2. pinnen i diagrammet.
Maskene foran på arbeidet er strikket i den dominerende fargen (farge A), den underliggende i den
andre fargen (farge B).
Strikk mønsteret til ermet som måler 47 (48) 49 (50)
51 (52) 53 cm (inkludert vrangbord). Avslutt en med
en oddetallsrunde i diagrammet (merk deg hvilken,
slik at det avsluttes på samme sted for ermer og bol)
og fell de siste 2 m av og deretter de 2 første m på
neste omg, slik at det er felt 4 m etter hverandre.
Sett resten av maskene på en maskeholderen. Klipp
av tråden, og strikk et tilsvarende erme.
Bolen
Legg opp 210 (228) 246 (264) 282 (300) 318 m med
italienske opplegg på 4 mm med farge A. Sett sam-
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men omg og sett en maskemarkør som markerer
starten på omg. Strikk 7 cm vrangborden (1 r, 1 vr).
På neste omg økes det slik: * Strikk 2 m i samme m,
2 r *, gjenta fra *-* rundt. Det er nå 280 (304) 328
(352) 376 (400) 424 m på pinnen.
Bytt til rundp 5 mm og strikk mønsteret etter diagagrammet. Start med den 2. pinnen i diagrammet.
Maskene foran arbeidet er strikket i den dominerende
fargen (farge A), den underliggende i den andre fargen (farge B).
Bolen strikkes rett opp til arbeidet måler 28 (29) 30
(31) 32 (33) 34 cm, eller ønsket lengde.
Avslutten med samme omg som på ermene, fell av til
ermhullet slik: Strikk 138 (150) 162 (174) 186 (198)
210 m etter diagrammet, fell av 4 m, strikk 136 (148)
160 (172) 184 (196) 208 m etter diagrammet, fell av
4 m (de 2 siste m er på neste omg). Bolen er nå delt
inn i forstykke og bakstykke.
Bærestykke
Sett sammen bolen og ermene slik: *Strikk de første
2 m på bakstykket r med farge A, strikk mønsteret
over rygg-m til det er 2 m igjen, strikk 2 r med farge
A, sett inn en maskemarkør, strikk de første 2 m på
venstre erme r med farge A, strikk mønsteret over
erme-m til det er 2 m igjen, strikk 2 m r med farge A,
sett inn en maskemarkør*. Gjenta fra *-* over m på
forstykket og høyre erme. Det er nå 440 (472) 504
(536) 576 (608) 648 m totalt. Omg starter ved maskemarkøren mellom det høyre ermet og bakstykket.
Strikk 1 omg rundt med mønsteret.
Neste omg (raglan omg): *Strikk 1 r, 2 vridd r sm, 1 r
med farge A, strikk mønster til det 4 m igjen til neste
maskemarkør, strikk 1 r, 2 r sm, 1 r med farge A*,
gjenta fra *-* ut omg.
Fell til raglan på annenhver omg totalt 34 (36) 38
(40) 42 (44) 46 ganger = 168 (184) 200 (216) 240
(256) 280 m.
Nå skal det strikkes vendepinner/German Short Rows
for at genseren skal bli høyere bak i nakken og få en
fin utringning foran.
Klipp av tråden og sett inn en maskemarkører (halsmarkør 1 og 2) på hver side av de midterste 24 (26)
28 (30) 32 (34) 36 m foran. Flytt m over på høyre
pinnen slik at omg starter ved maskemarkøren etter
den midterste m foran (halsmarkør 2).
1. vendep (fra retten): Strikk mønster og fell til
raglan ved maskemarkørene, strikk mønster frem til
halsmarkør 1.
2. vendep (fra vrangen): Snu arbeidet med GSRteknikk på begge de to første m, med hver sin farge,
strikk mønster og raglanfellinger fra vrangen (2 vr
sm) ved markørene til det er 4 m igjen før halsmarkør
2.
3. vendep (fra retten): Snu arbeidet med GSR-teknikk
på begge de to første m, med hver sin farger, strikk
mønster og fell til raglan til det er 4 m igjen til der
arbeidet ble snudd på forrige p.
4. vendep (fra vrangen): Snu arbeidet med GSR-
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teknikk på begge de to første m, med hver sin farge,
strikk mønster og fell til raglan til det er 4 m igjen til
der arbeidet ble snudd på forrige p.
5. vendep: Snu med GSR-teknikk på begge de to
første m, med hver sin farge, strikk mønster og fell til
raglan til det er 4 m igjen til der arbeidet ble snudd
på forrige p.
6. vendep: Snu med GSR-teknikk på begge de to
første maskene, med hver sin farge, strikk mønster
og fell til raglan til det er 4 m igjen til der arbeidet ble
snudd på forrige p.
Det er nå gjort totalt 40 (42) 44 (46) 48 (50) 52 raglanfellinger, og det er 120 (136) 152 (168) 192 (208)
232 m på pinnen.
På neste omg med farge A felles det slik: *2 r sm, 2
vridd r sm*, gjenta fra *-* rundt = 60 (68) 76 (84)
96 (104) 116 m.
Bytt til rundp 4 mm og strikk 10 cm vrbord (1 r, 1 vr).
Fell løst av.
Montering
Brett vrangborden på halsen ned mot innsiden slik at
den er dobbel. Sy den fast med løse sting.
Sy sammen under ermene sammen med maskesting
og fest alle løse tråder.

Filcolana

