
 

ELISEGENSEREN 2020-029  

                



Elisegenseren -strikkes nedenfra og opp, og kan strikkes i både kort eller lang versjon. 

Størrelse 

XS (S) M (L) XL (XXL) 3XL 

Mål 

Overvidde: 96 (102) 106 (113) 119 (125) 131 cm 

Hel lengde: kort versjon med 4 striper - 46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 cm 

Lang versjon med 5 striper - 55,5 (58) 60,5 (63) 65,5 (68) 70,5 cm 

Anbefalte pinner 

Rundpinne 80 cm nr. 3 og 4 

Rundpinne 40 cm nr. 3 og 4 

Strømpepinner nr. 3 

Strikkefasthet 

18 m glattstrikk på pinne nr. 4 = 10 cm 

32 omg på pinne nr. 4 = 10 cm 

Garn 

Drops kid-silk,75 % mohair og 25 % silk, 25 g = 210 m, strikkes med dobbelt garn. 

Garnmengde 

Farge 1: 01- Natur: 75 (75) 75 (100) 100 (100) 100 g 

Farge 2: 15- Mørk brun: 50 (50) 50 (50) 75 (75) 75 g 

Farge 3: 12- beige: 50 (50) 50 (50) 75 (75) 75 g 

Farge 4: 35- sjokolade: 50 (50) 50 (50) 75 (75) 75 g, 25 g ekstra ved 5 striper (farge 4).  

Stripefarger 

Stripe 1: mørk brun 

Stripe 2: beige 

Stripe 3: natur  

Stripe 4: sjokolade 

Stripe 5: 35- Sjokolade 

NB: kort versjon 4 striper, start stripe 1. 

       Lang versjon 5 stripe, start stripe 4, ( så nr. 1).  

Stripe antall omganger  

XS: 29 

S: 32 

M: 35 

L: 38 

XL: 41 

XXL: 44 

3XL: 47 

Striper 

Det skiftes farge etter 9,5 (10) 10,5 (11) 11,5 (12) 12,5 cm. (Strikk samme antall omganger i hver 

stripe). 

Bolen 

Legg opp 168  (184) 200 (216) 232 (248) 264 m med naturpå pinne nr. 3. Strikk vrangbord 1 vridd 

rett, 1 vrang, 6 (6) 6 (7) 7 (7) 7 cm. Bytt til pinne nr. 4, sett et merke i begynnelsen av omg og etter 

84 (92) 100 (108) 116 (124) 132 m, og fortsett med glattstrikk og stripeinndeling som forklart over. 



Fell til  ermhull stripe 3 (4) etter omg 20 (24) 28 (32) 36 (40) 44. Fell 6 (6) 6 (8) 8 (8) 8 m i hver 

side, 3 (3) 3 (4) 4 (4) 4 m på hver side av merkene = 156 (172) 188 (200) 216 (232) 248 m. 

Legg arbeidet til side og strikk ermene. 

Ermer  

Legg opp 32 (36) 40 (44) 48 (52) 56 m på med natur på pinne nr.3. Strikk vrangbord 1 vridd rett, 1 

vr, 5 cm. Bytt til pinne nr. 4 og øk samtidig ut til dobbelt maskeantall = 64 (72) 80 (88) 92 (104) 108 

m. Sett et merke i begynnelsen av omg = midt under erme. Start med farge 4, deretter samme 

stripe rekkefølge som bolen, avslutt likt som bol, og fell til ermhull 6 (6) 6 (8) 8 (8) 8 m, 3 (3) 3 (4) 4 

(4) 4 m på hver side av merket under ermet = 58 (66) 74 (80) 88 (96) 100 m.  

Strikk et erme til på samme måte.  

Raglanfelling  

Strikk ermene inn på samme rundpinne som bolen i denne rekkefølgen: erme, forstykke, erme, 

bakstykket = 272 (304) 336 (360) 392 (424) 448 m. Sett et merke i alle sammenføyninger = 4 

merker. Omg begynner på venstre side bak.  Fortsett med stripe nr. 3 (4) til oppgitte mål, samtidig 

som det felles til raglan annen hver omg slik:  

Strikk 2 r sammen, strikk til 2 m før neste merke, 2 m vridd r sammen, 2 r sammen, strikk til 2 m 

før neste merke, 2 m vridd r sammen, 2 m r sammen, strikk til 2 m før neste merke, 2 m vridd r 

sammen.  

Tilpass stripe 4 (5) raglanfellingen.  

Fortsett med raglan i alt 17 (19) 21 (23) 25 (27) 29 ganger = 136 (152) 168 (176) 192 (208) 232 m 

på pinnen.  

Hals 

Bytt til rundpinne nr.3 og natur. Strikk 1 omg rett, samtidig som halsmaskene reduseres til 112 

(120) 128 (136) 144 (148) 152 m, ved og strikke 2 m rett sammen. Strikk vrangbord 1 vridd rett, 1 

vr, 4 (4) 4 (5) 5 (5) 5 cm. Fell av med r over r, og vr over vr.  

Montering 

Sy sammen under ermer, og fest alle tråder. 

 

 


