
HELGEGENSER
God og tykk strikk



Helgegenser
Helt enkel genser som strikkes ovenfra og ned på tykke pinner

Noen ganger har du bare lyst å komme deg igjennom helgen og starte mandagen med ny genser. 
Denne genseren er raskt strikket med en enkelt konstruksjon og et par lekre detaljer, og lar maskene 

snakke for seg selv.

Størrelser:
(12 m) 18 m (2 år) 4 år (6 år) 8 år (10 år) 12 år

Overvidde:
ca (48) 53 (55) 60 (65) 71 (76) 82 cm

Pinner: 
8 mm 40+60 (80) cm + settpinner.

Strikkefasthet: 
11 m / 10 cm

Garn: Drops Ande  
100 g/90 m, 65% Ull, 35% Alpakka 

ca (2) 3 (3) 4 (5) 6 (7) 8 nøster

Oppskriften har ikke blitt teststrikket så bruk skjønn når du strikker 
det er sannsynligvis en feil her og der.

 - gi meg gjerne beskjed så jeg får rettet om du finner noen. 
 

Jeg har dessverre ikke anledning til å justere oppskriften til andre strikkefastheter, 
lage flere størrelser eller snu oppskriften så den går den går nedenfra og opp.



Legg opp (28) 30 (32) 34 (36) 38 (40) 42 m på p 8. 
Strikk r rundt i (4) 4 (5) 5 (6) 7 (8) 8 cm 
 
Raglanøkning 
Det økes til raglan annenhver pinne, 
rm i midten av økningen settes lo 
på de pinnene det ikke økes.
Plasser ut mm til raglan: 
(9) 10 (11) 12 (13) 14 (15) 16 mm 
5 (erme) mm 
(9) 10 (11) 12 (13) 14 (15) 16 mm 
5 (erme) mm
 
1. p: Øk 1mh, flytt mm over, 1 r, 
øk 1mv, strikk til 1 m før mm, 
øk 1mh, 1 r, flytt mm over, øk 1mv. 
Strikk r til neste mm og gjenta. (= 8 m økt) Strikk r ut p.

2. p: Flytt mm over, 1 lo, strikk r til 1 m før mm, 1 lo,
Strikk r til neste mm og gjenta. Strikk r ut p. 
 
Gjenta disse to p (7) 8 (8) 9 (10) 11 (12) 13 ggr hver.
=(84) 94 (96) 106 (116) 126 (136) 146 m på p.
 
Deling til ermer og bol
Sett de første (19) 21 (21) 23 (25) 27 (29) 31 m 
på en hjelpep/tråd til erme. 
Legg opp 3 nye m under ermet. 
Strikk (23) 26 (27) 30 (33) 36 (39) 42 r, til neste mm, 
og sett også de neste (19) 21 (21) 23 (25) 27 (29) 31 m 
fra mm til mm tilside. 
Legg deretter opp 3 nye m og strikk ut omg.  
=(52) 58 (60) 66 (72) 78 (84) 90 m på p. 
 
Strikk r rundt til arb måler (21) 24 (26) 28 (31) 34 (37) 40 cm fra 
ermehullene. 
Strikk 1 omg vr, fell rett av.

 
Ermer
Plukk opp igjen de (19) 21 (21) 23 (25) 27 (29) 31 m som ble satt 
tilside i ermehulene, de 3 m under ermet samt 1 m på hver side av 
disse. Sett en mm midt under ermet.. 
= (24) 26 (26) 28 (30) 32 (34) 36 m. 
 
Strikk r rundt, fell 1 m på baksiden av ermet for markøren, hver 
(6) 6 (6) 6 (5) 5 (5) 5 cm, 
(2) 2 (2) 3 (4) 4 (5) 6 ggr. =(22) 24 (24) 25 (26) 28 (29) 30 m på p. 
 
Strikk til ermet måler ca (20) 22 (25) 27 (30) 33 (36) 39 cm, eller 
så langt som du ønsker. Avslutt med 1 omg vr, fell av r.

Helgegenser

r  =  rett
vr  =  vrang
m  =  maske
p  =  pinne
ggr  =  ganger
omg  =  omgang
lo  =  løs over, som om m skulle strikkes vr.
2rsm  =  2 rett sammen
rm  =  rettmasken
Øk 1mh =  stikk venstre pinne under tråden mellom 

maskene fra baksiden. Strikk rett.
Øk 1mv =  stikk venstre pinne under tråden mellom 

maskene fra forsiden. Strikk vridd rett.



Tusen takk for din interesse i Strikkezilla Designs oppskrifter!
Selvom oppskriften er gratis ligger rettighetene til den fortsatt hos meg.

Jeg blir derfor kjempeglad om du ikke deler selve oppskriften videre, men link 
gjerne til hvor den ligger! 

Tusen takk for din forståelse og støtte til uavhengige designere!

Helgegenser


