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Design: Hifa - Berit Løkken

Genser med lus

Størrelser    2 4 6 8 10 12 år
Overvidde:   68 73 78 83 88 93 cm
Hel lengde (målt midt bak): 36 41 45 50 54 57 cm
Undererms lengde:  22 25 29 32 35 37 cm
Garnforbruk: Hifa 2 Ask 100 % ull.
Bf. Grå  6055  150 150 100 150 200 200 g
Mf. 1 rød  6071  50 50 50 50 50 100 g
Mf 2 blå 6034  50 50 50 50 50 100 g
Pinneforslag: Rundpinne og strømpepinne 2,5 og  3,5 mm
Strikkefasthet: 24 m x 31 p. = 10 x 10 cm
Kontroller strikkefastheten. Skift til tynnere eller tykkere pinner ved behov

Bolen:
Legg opp med bf., 148 – 158 – 170 – 180 – 190 – 200 m. på p. nr. 2,5. Fortsett med 1 r., 
1 vr. med striper slik: 5 omg. med bf., 2 omg. med mf. 1, 2 omg. med bf., 2 omg. med 
mf. 2, 2 omg. med bf., 2 omg. med mf. 1 og til slutt 5 omg. med bf. På siste omg. økes 
jevnt fordelt til 162 – 174 – 186 – 198 – 210 – 222 m.Gå over til p. nr. 3,5 og fortsett i 
glattstrikk med mønster etter diag. Når arb. måler 22 – 26 – 29 – 33 – 35 - 37 cm settes 
et merke i hver side med 81 – 87 – 93 – 99 – 105 – 111 m. på rygg og forstykket. Fell 3 
m. på hver side av merket (= 6 m. midt under ermet). Legg arb. til side.

Ermene:
Legg opp med bf., 38 - 40 – 42 – 44 – 46 – 48 m. på p. nr. 2,5. Strikk vrangbord som på 

bolen. På siste p. økes jevnt fordelt til  41 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51 m. Strikk mønster som på bolen. Midten er merket, tell ut hvor 
mønsteret beg. Øk 2 m. på undersiden av ermet hver 6. til 67 – 71 – 75 – 81 – 91 – 95 m. Fell 6 m. midt under ermet. Strikk andre 
ermet tilsvarende.

Raglanfelling:
Sett delene inn på en rundp. slik: Først ryggen, ene ermet, forstykket og tilslutt det andre ermet (= 272 – 292 – 312 – 336 – 368 
– 388 m.). Fortsett med mønster, men selve fellingene strikkes kun i bf. Strikk 1 omg. uten felling. På neste omg felles slik: 1 r., 
2 vridd r. sammen, strikk ryggen til 3 m. igjen før ermet, *2 r. sammen, 2 r., 2 vridd r. sammen*, fortsett over ermet uten fellinger 
til det gjenstår 3 m. før forstykket, fell fra *-*, fortsett med forstykket uten fellinger til 3 m. før neste ermet og fell fra*-*, fortsett 
over ermet uten fellinger til det gjenstår 3 m. før ryggen, avslutt 2 vridd r. sammen,1 r. Gjenta raglanfellingen hver 2 omg. Når arb. 
måler (midt bak) ca. 32 – 37 – 41 – 42 – 43 – 51 – 52 cm, settes de midterste 11 – 13 – 15 – 15 – 17 – 17 m. på forstykket på en 
maskestopper for halsutr. og det forsettes videre frem og tilbake. Fortsett med raglanfellingen, men fell for halsutr. hver 2. p. 2, 2, 
1 m.(alle str.) i hver side. Fortsett til hel lengde.
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Montering:
Ta m. fra maskestopperen inn på rundp. og ta opp m. fra haulsutr.  Reguler maskeant. til 86 – 90 – 94 – 98 – 102 m. Fortsett rundt 
med bf., strikk 1 omg. r., videre 1 r., 1 vr., 3 omg. med bf., 2 omg. med mf. 1, 2 omg. med bf., 2 omg. med 2, 3 omg. med bf., 1 
omg vr. (= brettekant), videre i bf. 1r., 1 vr. i alt 12 omg. Fell av. Brett langs brettekanten mot vrangen og sy til. Sy sammen under 
ermene. Legg plagget i fuktige håndklær og la tørke.   

Tips:
Oppskriften til denne genseren er god som en basisoppskrift. Her kan man leke seg med farger, striper og det man måtte ønske av 
mønstre. Modellen passer både til gutter og jenter.


