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Rosendal Teater-genseren 
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Foto: Ingrid Loeng // Garn levert av Husfliden Trondheim 

 

Strikkes ovenfra og ned. Str: one size (ca M) 

 

Garn: Rauma Iris Alpakka 

 

Farge 1: 6416 MARINE (100 g) 

Farge 2: 3606 GUL (100 g) 

Farge 3: 2138 VINRØD (50 g) 

Farge 4: Z920 NATURHVIT (50 g) 

Farge 5: 0259 RØD (50 g) 

 

Pinner: 5, 5 ½ og 6  
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Raglanøkning (annenhver omg): Strikk frem til raglan-m, plukk opp tråden mellom m fra baksiden, strikk 

tråden rett, strikk raglan-m, plukk opp tråden mellom m fra forsiden, strikk tråden vridd rett. 

 

Oppskrift: 

Legg opp 80 m av farge 1 på p nr 5 (40 cm) med provisional cast on*. 

Strikk rundt 7 cm halskant: 1 vridd r, 1 vr. 

Sett oppleggsmaskene på en egen p.  

Bytt til pinne nr 6. Brett halskanten dobbelt og strikk sm første og siste omg rett. 

Del samtidig inn til raglanfelling slik: 1 raglan-m, 8 m (høyre erme), 1 raglan-m, 30 m (forstykke), 1 

raglan-m, 8 m (venstre erme), 1 raglan-m, 30 m (bakstykke). Marker også midten av forstykket (midt-

m). Omg starter dermed mellom bakstykket og høyre erme. 

 

Bytt til farge 2. Strikk r til det gjenstår 13 m før midt-m. Vend med german short rows*. Strikk vr til 13 m 

før midt-m. Vend. Raglanøkning. Strikk venstre erme r. Raglanøkning. Strikk bakstykket r. 

Raglanøkning. Strikk høyre erme r. Raglanøkning. Strikk r til det gjenstår 12 m før midt-m. Fortsett med 

vending 1 m etter forrige vending og raglanøkning på annenhver omg til det gjenstår 10 m av farge 1 

før midt-m (totalt 4 vendinger). 

 

Nå er maskefordelingen slik: 1 raglan-m, 16 m (høyre erme), 1 raglan-m, 38 m (forstykke), 1 raglan-m, 

16 m (venstre erme), 1 raglan-m, 38 m (bakstykke). Fortsett med glattstrikk rundt, og raglanøkninger på 

annenhver omg. Bytt farge for ca hver 5. cm. 

 

Når du har 252 m på pinnen, og er ferdig med farge 5, sett de 51 erme-m (m mellom raglan-m) på en 

tråd, og strikk bol og ermer hver for seg (start med farge 1). 

 

Bol: 

Legg opp 3 m under hvert erme = totalt 156 m på p. Fortsett med glattstrikk til arbeidet fra halsåpning 

måler ca 52 cm (avslutt med farge 1). 

Reduser deretter maskeantallet slik: 2 r sm, 4 r. Gjenta ut omg, i alt 26 g = 130 m på p. 

Bytt til p nr 5 ½ og farge 2 og strikk 1 omg r. Strikk deretter 5 cm vrangbord (1 vridd r, 1 vr). 

Fell av i vrangbord med elastisk avfelling*. 

 

Ermer: 

Ermene strikkes med magic loop* på p nr 6. Plukk opp de 3 m du la opp under ermet og sett dem på p 

med resten av m = 54 m på p. La første m i omg være den midterste av de 3 m du har lagt opp under 

ermet. Strikk glattstrikk rundt til ermet måler ca 35 cm (avslutt med farge 1). 

Reduser deretter maskeantallet slik: 2 r sm. Gjenta ut omg, i alt 27 g = 27 m på p. 

Bytt til p nr 5 ½ og farge 2 og strikk de 2 første m r sm = 26 m på p. Strikk r ut omg. 

Strikk deretter 5 cm vrangbord (1 vridd r, 1 vr). 

Fell av i vrangbord med elastisk avfelling. 
 

 

* Kjenner du ikke til teknikken? Det finnes gode forklaringer på YouTube! 


