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#KEEPMEWARMSWEATER

keep me warm sweater

EN GOD, VARM GENSER TIL OVERGANGSTIDER ELLER NÅR DU BARE SKAL KOSE DEG EKSTRA MYE. GENSEREN 
STRIKKES OVENFRA OG NED MED EN SMULE VENDESTRIKK VED HALSEN OG DERETTER STRIPER OG RAG-
LAN-ØKNINGER. DET GÅR FORT MED LEKKERT GARN PÅ TYKKE PINNER. 
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#KEEPMEWARMSWEATER

keep me warm sweater

104 (110) 116 (122) 128 (134)

Comfy Fraya
50% Wool, 40% Acrylic, 10% Alpaca 
50 g = 80 m

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2021 FRAYAYARN.COM

FRAYA 6012

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

Genseren strikkes ovenfra og ned i et stykke. Først strikkes halsribben og deretter vendestrikk for å 
forme halsutskjæringen; heretter bærestykke, så kropp for seg og ermer for seg. 

STRIPER
Str 104: 14 omg
Str 110: 15 omg
Str 116: 16 omg
Str 122: 17 omg
Str 128: 18 omg
Str 134: Hver stripe måler 11 cm, dvs. 18 omg.

OPPSKRIFT
Legg opp 42 (42) 48 (48) 48 (48) m på rundpinne nr. 6 med frg 1. Sett en maskemarkør ved 
omgangens begynnelse (denne markerer midten på bakstykket) og strikk ribb, 1 r, 1 vr til arbeidet 
måler 9 cm.
Skift til frg. 2 og rundpinne nr. 7 og strikk en omg rett, hvor maskemarkører fordeles slik: 7 (7) 8 
(8) 8 (8) r, (½ bakstykke), maskemarkør, 7 (7) 8 (8) 8 (8) r (erme), maskemarkør, 7 (7) 8 (8) 8 r (½ 
forstykke), maskemarkør, 7 (7) 8 (8) 8 r (½ forstykke) 7 (7) 8 (8) 8 (8) (erme), maskemarkør, 7 (7) 
8 (8) 8 (8) r (½ bakstykke).
Heretter strikkes vendestrikk og økninger i halsen. Maskene økes ved å strikke masken under rett 
før maskemarkør og strikke masken under etter maskemarkør. 
Strikk rett til 3 m før forstykkets midtre markør samtidig med at det økes 1 m på hver side av de to 
ermemarkører til høyre erme, snu.
1 m løst av, og strikk vrang til 3 m før forstykkets midtmarkør, snu.
1 m løst av og strikk rett til 5 m før forstykkets midtmarkør samtidig med at det økes 1 m på hver 
side av alle ermemarkører, snu.
1 m løst av, strikk vrang til 5 m før forstykkets midtmarkør, snu.
1 m løst av, strikk rett til bakstykkets midtmarkør samtidig med at det økes 1 m på hver side av 
venstre ermets markører. Det er nå 58 (58) 64 (64) 64 (64) m i alt. 
Du er nå ved bakstykkets midt. Strikk 9 (9) 10 (10) 10 (10) r  til neste maskemarkør, og la heretter 
omgangen og alle fargeskift starte her (dvs. at maskemarkøren i midten av bakstykket økes, ta 
også markøren i midten av forstykket ut når du kommer dit). 
Strikk nå rundt og øk 1 m på hver side av maskemarkører på annenhver omgang. Fortsett slik og 
skift farge etter hvert som arbeidet skrider frem (hver stripe er beskrevet under ’Striper’), den 
første stripen måles fra midten foran, rett ved skiftet mellom halsribb og glattstrikk).

I glattstrikk på pinne nr. 7: 
12 m x 17 omg = 10 cm x 10 cm

Maskemarkører, maskeholdere

Rundpinne 40 cm nr. 6 og 7, rund-
pinne 60 cm nr. 7, strømpepinner nr. 
6 og 7.

Overvidde ½:   
34 (36) 38 (40) 40 (43)  cm
Lengde:   
36 (38) 40 (41) 44 (46)  cm

frg. 1 
150 (150) 150 (150) 150 (200) g
frg. 2   
  50    (50)   50   (50)    50    (50) g
frg. 3   
  50    (50)   50   (50) 100  (100) g
frg. 4 
100 (100) 100 (100) 100 (100) g

E1

FARGEFORSLAG
Frg 1: Petrol
Frg 2: Mørk karry
Frg 3: Rust
Frg 4: Lys grå
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Arbeidet deles, når det er 36 (40) 42 (44) 44 (46) m til for- og bakstykke og 29 (33) 34 (36) 36 (38) 
m til ermer. Dette gjøres slik:
Sett de 29 (33) 34 (36) 36 (38) m til erme på en maskeholder, strikk de 36 (40) 42 (44) 44 (46) m 
til forstykke rett, legg opp 4 m, sett ermemasker på maskeholder, legg opp 4 m og strikk bakstyk-
ket. Fortsett med å strikke kroppen og fargeskift til striper. Når arbeidet måler 31 (33) 35 (36) 39 
(41) cm fra midten foran (ved overgang til frg. 2 stripe), strikkes 5 cm ribb, 1 r, 1 vr, og deretter 
felles alle masker av. 

ERMER:
Sett de 29 (33) 34 (36) 36 (38) m på rundpinne 40 cm nr. 7. Strikk 2 m i hver side ned langs 
maskene som er lagt opp ved ermegapet, slik at det nå er 33 (37) 38 (40) 40 (42) m i alt og en 
maskemarkør i midten, dvs i ermegapet.
Fortsett i glattstrikk og striper, blot felles det av 1 m på hver side av maskemarkør på hver 6. (6.) 
6. (7.) 6. (6.) omg i alt 6 (7) 7 (7) 8 (9) ganger til det er 21 (23) 24 (24) 24 (24) m igjen. Fortsett i 
glattstrikk til arbeidet måler 24 (26) 28 (32) 34 (36) cm fra ermegap. Strikk heretter 5 cm ribb, 1 r, 
1 vr og fell alle masker av. 
Strikk det andre ermet på samme måte.

MONTERING:
Fest alle ender og press lett. 


