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Rullehalsgenser med og uten ermer  
 
 
Pinner: 9 – 60 cm 
Garn: Air og Bling fra Du store alpakka 
Størrelser: S (M) L (XL) 
Garnforbruk uten hals: 3/1 (3/1) 4/2 (4/2) nøster Air/Bling 
Garnforbruk med hals: : 4/2 (5/2) 5/2 (6/2) nøster Air/Bling 
Strikkefasthet: liggende flatt uten strekk – 10 masker på pinne 9 i glatt-/rillestrikk er 10 cm 
 
Mål: NB alle mål er omtrentlige mål og vil variere avhengig av strikkefasthet. Vær også 
oppmerksom på at alle målene er målt flatt og ikke strukket. Strukket vil målene være relativt 
mye lenger. HUSK OGSÅ Å TILPASSE LENGDENE TIL DIN EGEN HØYDE J 
 

UTEN ERMER 
 
Lengde bole (uten hals):  55 (56) 57 (58) cm 
Bredde bole i liv: 42 (43) 44 (45) cm 
 
Legg opp 100 (106) 112 (118) masker med 2 tråder Air 
og 1 tråd Bling på rundpinne 9. Strikk en omgang. Legg 
ut 8 masker på andre omgang slik at du totalt har 108 
(114) 120 (126) masker. Strikk til arbeidet måler ca 10 
(11) 12 (12) cm (tilsvarer ca 9 (10) 11 (11) riller). Fell 
av to masker i hver side hver 6. omgang. Gjør dette 4 
ganger slik at du totalt har 92 (98) 104 (110) masker på 
pinnen. Strikk til arbeidet måler ca 37 (38) 39 (40) cm.  
 
På den neste omgangen skal du felle til ermer. Fell 4 
masker på hver side av arbeidet. Deretter strikker du 
forstykket og bakstykket og samler de to til slutt for å 
strikke hals. 
 
Forstykket og bakstykket: Fell 1 maske på 
begynnelsen og slutten av omgangen. Gjenta dette 
hver annen omgang - totalt tre ganger. Strikk glattstrikk 
videre til arbeidet måler 55 (56) 57 (58) cm. Ikke fell av 
men sett de på en støttepinne og strikk deretter 
tilsvarende på bakstykket. NB! Ønsker du større hull til 
ermet, strikker du noen omganger ekstra på for- og 
bakstykket. 
 
Hals: Halsen strikkes i glattstrikk. Du samler alle maskene på rundpinnen og strikker 
glattstrikk til halsen måler 25 cm eller så langt som du vi ha den. Fell av. Stopp alle tråder. 
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MED ERMER 
 
Lengde bole (uten hals):  55 (56) 57 (58) cm 
Bredde bole i liv: 42 (43) 44 (45) cm 
Lengde ermer fra skuler og ned (målt på undersiden): 34 (34) 33 (33) cm 
Bredde ermer ved skulder: 18 (19) 20 (21) cm 
 
Forstykke og bakstykke 
Bakstykket og framstykket strikkes hver for seg. Legg opp 50 (53) 56 (59) masker med 2 
tråder Air og 1 tråd Bling. Hele genseren skal strikkes i rillestrikk. Strikk en omgang. Legg ut 
4 masker på andre omgang slik at du totalt har 54 (57) 60 (63) masker. Strikk til arbeidet 
måler ca 10 (11) 12 (12) cm (tilsvarer ca 9 (10) 11 (11) riller). Fell av en maske i hver side 
hver 6. omgang. Gjør dette 4 ganger slik at du totalt har 46 (49) 52 (55) masker på pinnen. 
Strikk til arbeidet måler ca 55 (56) 57 (58) cm (tilsvarer ca 42 (43) 44 (45) riller).  
 
Fell 10 (11) 12 (13) masker på hver side av arbeidet, slik at du sitter igjen med de 26 (27) 28 
(29) midterste maskene på pinnen. Strikk to omganger. På 2. og 5. omgang legger du ut en 
maske først og sist på pinnen. Strikk så rillestrikk i ca 25 cm (tilsvarer ca 22 riller). Fell av og 
fest alle tråder. 
 
Strikk ett stykke til.  
Sy sammen forstykket og bakstykket i halsen og skuldrene.  
 
2/3 ermer 
Sy sammen i skuldrene og halsen, men ikke 
sidestykkene på bolen. Plukk opp 36 (38) 40 (42) masker 
totalt,  18 (19) 20 (21) masker på hver side av 
skuldersømmen og strikk ermene frem og tilbake i 
rillestrikk to omganger. (NB! Plukk opp en maske mellom 
hver rill.) Ta inn en maske på begynnelsen og en på 
slutten av den neste omgangen. Ta deretter inn 2 
masker (en på begynnelsen og på slutten av omgangen) 
hver fjerde pinne til du har 28 (30) 32 (34) masker igjen 
(totalt skal du ta inn på fire omganger). Strikk rillestrikk til 
ermet er 27 (27) 26 (26) riller langt. Fell av. Sy sammen 
under ermet og i siden på bolen.  
 
Strikk ett erme til. 
 
Fest alle tråder!  
 

Gratulerer med ny topp J 
Strikkehilsen fra Varm design 
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Alle rettigheter tilhører Varm design fra Anne M Fjeld™, Distribusjon eller kopiering er kun tillat etter avtale med Varm design  


