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#SOMETHINGSIMPLESWEATER

Something simple sweater - 
Splashing version

LAG DENNE FANTASTISKE GENSEREN - ER DU LETTØVET, KAN DU SAKTENS VÆRE MED!  START ØVERST, STRIKK 
VIDERE OG SE HVORDAN ERMERIBBEN GJØR GENSEREN HELT UNIK. PLUTSELIG STÅR DU MED EN MYK OG LEK-
KER GENSER I HÅNDEN, SOM ER KLAR TIL Å BRUKES – BARE ENDENE SKAL FESTES. ENTEN DU BRETTER HAL-
SRIBBEN NED ELLER LAR VÆRE, ER DEN NYE GENSEREN DIN BARE SÅ LEKKER.
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Something simple sweater - 
Splashing version

XS (S) M (L) XL

Splashing Fraya
100% Merino Wool
100 g = 215 m

#SOMETHINGSIMPLESWEATER

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © FRAYAYARN.COM

FRAYA2048

500 (500) 600 (600) 600 g

STØRRELSER

GARN

GARNFORBRUK

STRIKKEFASTHET

ANNET TILBEHØR

VEILEDENDE PINNE

MÅL

FORKORTELSER:

OBS: Størrelsen på pinnene er kun 
veiledende. Strikker du fastere enn 
strikkefastheten skal du gå opp i 
pinnestørrelse – strikker du løsere 
skal du gå ned i pinnestørrelse.

m = Maske
r = Rett
vr = Vrang
vri = Vridd
sm = Sammen
omg = Omgang
økn = Økning: Strikk lenken mellom  
 maskene vridd rett
p = Pinne/r

“German short row” = Strikk bort til der 
vendingen skal være, snu, ta første maske løst 
av med garnet foran pinnen, trekk garnet over 
pinnen og stram til så masken trekkes bakover, 
det er nå 2 løkker på pinnen. På neste pinne 
strikkes de 2 løkkene som 1 maske, hvis det er 
en vrangpinne strikkes masken vridd vrang.

Designet av Vibe Ulrik

OPPSKRIFT
Genseren strikkes ovenfra og ned med en halsribb i dobbelt høyde så den kan brettes inn, og rundt 
bærestykke. Deretter strikkes bullen (kroppen) og til slutt hvert erme for seg, hvor det enten kan 
brukes magic loop metoden eller strømpepinne.

Halsribb:
Legg opp 80 (80) 80 (88) 88 m på rundpinne 40 cm nr. 4. 
Sett en maskemarkør og strikk ribb, 1 r, 1 vr, til arbeidet måler 6 cm. Maskemarkøren markerer 
midten av bakstykket, sett nå også en maskemarkør som markerer midten av forstykket, dvs. 40 
(40) 40 (44) 44 m etter bakstykkets maskemarkør. Bytt til rundpinne 40 cm nr. 5 og fortsett nå i 
glattstrikk. 
Strikk nå første omg med økninger slik:
1. omg: *4 r, 1 økn,*  gjenta fra * til * i alt 100 (100) 100 (110) 110 m. 
For å danne halsutskjæring, strikkes vendestrikk med “German short rows”, se forkortelser.
I maskeantallet, som er angitt i p. 2-8, er 1. maske, som tas løst av, ikke medregnet:
1. p: 38 (38) 38 (41) 41 r, snu
2. p (vrangsiden): 75 (75) 75 (81) 81 vr, snu 
3. p: 78 (78) 78 (84) 84 r (3 masker etter vending), snu
4. p: 81 (81) 81 (87) 87 vr (3 masker etter vending), snu
5. p: 7 (7) 7 (5) 5 r, *1 økn, 7 (7) 7 (8) 8 r*, gjenta fra * til * i alt 10 ganger, 1 økn, 7 (7) 7 (5) 5 r (3 
masker etter vending), snu 
6. p: 101 (101) 101 (107) 107 vr (3 masker etter vending), snu
7. p: 104 (104) 104 (110) 110 r (3 masker etter vending), snu
8. p: 107 (107) 107 (113) 113 vr (3 masker etter vending), snu 
9. p: Strikk rett til maskemarkør midt bak, i alt 111 (111) 111 (121) 121 m på omgangen.
Halsutskjæringen er nå strikket ferdig og det fortsettes med å strikke rundt på rundpinne.
Strikk en omgang. Husk å bytte til lenger rundpinne underveis i arbeidet. 
Strikk neste omg med økn slik:
10. omg: 7 (7) 7 (11) 11 r, *1 økn, 7 r*, gjenta fra * til * til siste 6 (6) 6 (12) 12 m, 1 økn, 6 (6) 6 
(12) 12 r, i alt 126 (126) 126 (136) 136 m
11.-16. omg: Strikk rett.
17. omg: 3 (3) 3 (8) 8 r, * 1 økn, 5 r*, gjenta fra * til * til siste 3 (3) 3 (8) 8 m, 1 økn, 3 (3) 3 (8) 8 r, i 
alt 151 (151) 151 (161) 161 m
18.-25. omg: Strikk rett.
26. omg: 3 (3) 3 (8) 8 r, *1 økn, 5 r*, gjenta fra * til * til siste 3 (3) 3 (8) 8 m, 1 økn, 3 (3) 3 (8) 8 r, 
i alt 181 (181) 181 (191) 191 m

I glattstrikk på pinne nr. 5: 
18 m x 29 omg = 10 cm x 10 cm

Maskemarkører

Rundpinne 40 cm eller strømpepinne 
nr. 4 og 5, rundpinne 80 cm nr. 4 og 5

Overvidde ½: 
48 (50) 54 (58) 64 cm
Lengde: 
53 (54) 55 (56) 56 cm
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27.-34. omg: Strikk rett.
35. omg: 3 (3) 3 (8) 8 r, *1 økn, 7 r*, gjenta fra * til * til siste 3 (3) 3 (8) 8 m, 1 økn, 3 (3) 3 (8) 8 r, 
i alt 207 (207) 207 (217) 217 m
36.-43. omg: Strikk rett.
44. omg: 3 (3) 3 (8) 8 r, *1 økn, 10 r*, gjenta fra * til * til siste 4 (4) 4 (9) 9 m, 1 økn, 4 (4) 4 
(9) 9 r, i alt 228 (228) 228 (238) 238 m 
45.-52. omg: Strikk rett.
53. omg: 2 (2) 2 (7) 1 r, *1 økn, 7 (7) 7 (7) 4 r*, gjenta fra * til * til siste 2 (2) 2 (7) 1 m, 1 økn, 
2 (2) 2 (7) 1 r, i alt 261 (261) 261 (271) 298 m
54.-61. omg: Strikk rett.
62. omg: 5 (4) 5 (11) 2 r, *1 økn, 21 (9) 5 (4) 5 r*, gjenta fra * til * til siste 4 (5) 6 (12) 1 m, 1 økn, 
4 (5) 6 (10) 1 r, i alt 274 (290) 312 (334) 358 m
63.-70. omg: Strikk rett.
Nå deles arbeidet, så for- og bakstykke strikkes sammen, deretter ermer hver for seg.
Strikk de første 40 (42) 46 (49) 53 m rett, sett de neste 57 (61) 64 (69) 73 m (erme) på en  
hviletråd, legg opp 6 (6) 6 (6) 8 m, strikk de neste 80 (84) 92 (98) 106 m , sett de neste 57 (61) 64 
(69) 73 m på en hviletråd (erme), legg opp 6 (6) 6 (6) 8 m, strikk de siste 40 (42) 46 (49) 53 m.
Fortsett nå i glattstrikk til arbeidet måler 45 (46) 47 (48) 48 cm fra midten av nakke. Bytt til rund-
pinne 
80 cm nr. 4 og strikk 8 cm ribb, 1 r, 1 vr, og fell deretter alle masker løst av.

Erme:
Sett maskene fra hviletråden på rundpinne 40 cm nr. 5. Ta opp 6 (6) 6 (6) 8 masker i ermegap og 
sett en maskemarkør i midten av disse, i alt 63 (67) 70 (75) 81 m.
Strikk rundt til ermet måler 36 cm fra ermegap. Bytt til strømpepinne nr. 4 og strikk en omg ribb, 
1 r, 1 vr, hvor det økes 1 m i str. M og felles 2 m i str. XL, slik at siste m før maskemarkør er en rett 
maske, i alt 63 (67) 71 (75) 79 m
Strikk nå fellinger slik: 
1. omg: 20 (22) 24 (26) 28 m ribb, 3 rett vri sm, 17 m ribb, 3 r sm, 20 (22) 24 (26) 28 m ribb. 
2.-4. omg: Strikk ribb.
5. omg: 18 (20) 22 (24) 26 m ribb, 3 rett vri sm, 17 m ribb, 3 r sm, 18 (20) 22 (24) 26 m ribb.
6.-8. omg: Strikk ribb.
9. omg: 16 (18) 20 (22) 24 m ribb, 3 r vri sm, 17 m ribb, 3 r sm, 16 (18) 20 (22) 24 m ribb.
10.-12. omg: Strikk ribb.
Fortsett med å felle av på denne måten på hver 4. omg, til det er 39 (43) 47 (51) 55 m igjen. Strikk 
4 omg ribb og fell alle masker løst av. 
Strikk det andre ermet på samme måte.

Montering:
Fest alle ender og press lett. 
Brett halsribben dobbelt inn mot vrangen og sy den fast med løse sting, så den er lett å få over 
hodet. 


