
Aura Genser Av Anett Opheim 
 

 
Størrelser: 
S-M-L 
 
Overvidde: 
126-126-144 cm 
Hel lengde: 
45-52-52 cm 
Ermlengde: 
40-40-36 cm 
 
Strikkefasthet: 
12-14 m glattstrikk=10 cm 
 
Det anbefales å strikke en prøvelapp for å sjekke din strikkefasthet. 
 
Anbefalte Pinner: 
80 cm rundpinne nr 5 og 7 
40 cm nr 5 og 7 
 
Garn: 
Hele genseren strikkes i en tråd Kos og en tråd Silk Mohair, eller en tråd Kos og to tråder 
Tynn Silk Mohair fra Sandnes Garn. 
 
Garnmengde: 
300-350-400 gram Kos 
150 gram Silk mohair eller tynn Silk mohair til alle størrelser. 
 
 



Bolen: 
Legg opp 184-184-204 masker med en tråd Kos og en tråd Silk Mohair på pinne nr 5. Strikk 
vrangbord 1 rett 1 vrang, 7 cm. Sett en maskemarkør i begynnelsen av omgangen og etter 
92-92-102 masker. Bytt til pinne nr 7 og begynn med mønsterrapport. Hver omgang i 
rapporten strikkes 4 ganger på forstykket og 4 ganger på bakstykket. Men på str L strikkes 
det 5 masker glattstrikk i begynnelsen av omgangen før første rapport, og 5 m glattstrikk 
etter fjerde rapport, både på for- og bakskykket= 10 masker glattstrikk i hver av sidene. 
Fortsett rundt med rapport, og glattstrikk i sidene (str L) som forklart over. 
 
 
Rapport: 
1 omgang: 2 rett, *4 vrang, 1 rett* strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 4 vrang, 2 
rett. 
2 omgang: Strikkes som omgang 1. 
3 omgang: 1 rett, 1 kast, 1 rett *4 vrang, 1 rett* strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 
4 vrang, 1 rett, 1 kast, 1 rett. 
4 omgang: 3 rett, *4 vrang, 1 rett* strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 4 vrang, 3 
rett. 
5 omgang: 2 rett, 1 kast, 1 rett *2 vrang, 2 vrang sammen, 1 rett* strikk fra * til * totalt 2 
ganger. *2 vrang sammen, 2 vrang, 1 rett* strikk fra * til * totalt 2 ganger. Avslutt med 1 
kast, 2 rett. 
6 omgang: 4 rett *3 vrang, 1 rett* strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 3 vrang, 4 rett. 
7 omgang: 3 rett, 1 kast, 1 rett *3 vrang, 1 rett* strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 
3 vrang, 1 rett, 1 kast, 3 rett. 
8 omgang: 5 rett, *3 vrang, 1 rett* Strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 3 vrang, 5 
rett. 
9 omgang: 4 rett, 1 kast, 1 rett *1 vrang, 2 vrang sammen, 1 rett* strikk fra * til * totalt 2 
ganger. *2 vrang sammen, 1 vrang, 1 rett* strikk fra * til * totalt 2 ganger. Avslutt med 1 
kast, 4 rett. 
10 omgang: 6 rett *2 vrang, 1 rett* Strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 2 vrang, 6 
rett. 
11 omgang: 5 rett, 1 kast, 1 rett *2 vrang, 1 rett* Strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 
2 vrang, 1 rett, 1 kast, 5 rett. 
12 omgang: 7 rett *2 vrang, 1 rett* Strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 2 vrang, 7 
rett. 
13 omgang: 6 rett, 1 kast, 1 rett *2 vrang sammen, 1 rett* Strikk fra * til * totalt 3 ganger. 
Avslutt med 2 vrang sammen ,1 rett, 1 kast, 6 rett. 
14 omgang: 8 rett *1 vrang, 1 rett* Strikk fra * til * totalt 3 ganger. Avslutt med 1 vrang, 8 
rett. 
Gjenta omgang 1 til 14. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fortsett med rapport til arbeidet måler: 
Ca 24 cm = 2 rapporter i høyden for str S 
Ca 30 cm = 3 rapporter i høyden for str M-L 
 
 
Nå deles arbeidet til for- og bakstykke= 92-92-102 masker, og det strikkes frem og tilbake.  
NB! FOR STØRRELSE L FELLES DET 3 MASKER PÅ FØRSTE PINNE I HVER SIDE=96 MASKER 
 
NB! Bolen må deles etter omg. 13 slik at partalls-omgangene strikkes fra vrangen. På 
denne måten slipper du kast og fellinger fra vrangsiden. Men husk at du må strikke vrang 
over vrangmasker og rett over rette masker. 
 
Fortsett frem og tilbake med diagram til arbeidet måler 36-45-45 cm. Sett de midterste 14 
maskene på en maskeholder til hals. Fell ved halsen 1,1,1,1 masker annenhver pinne på alle 
størrelser. Fortsett med rapport, og strikk til hel lengde = 1 hel rapport etter at det er satt av 
masker til hals, og felling er ferdig. Fell av eller sett maskene på en maskeholder. 
Strikk den andre skulderen på samme måte, men motsatt. 
 
Bakstykket: 
Strikkes som framstykket, med unntak av at det ikke felles til halsutringning. Strikk til hel 
lengde, eller når bakstykket er like langt som fremstykket. 
 
Ermer: 
Legg opp 32 masker med en tråd Kos og en tråd Silk Mohair på pinne nr 5. Strikk vrangbord 1 
rett 1 vrang, 4 cm. 
Bytt til pinne nr 7. Sett et merke i begynnelsen av omgangen. Strikk en omgang glattstrikk 
samtidig som det økes 19 masker jevnt fordelt=51 masker. 
Fortsett rundt med denne inndelingen: 
14 masker rillestrikk (forklart under), 1 mønsterrapport, 14 masker rillestrikk. 
Etter 5-5-4 cm økes det 1 maske på hver side av merket midt under armen. Gjenta denne 
økningen hver 5-5-4 cm i alt 5 ganger= 61 masker. 
Strikk til ermet måler ca 40-40-36 cm = 5 hele rapporter i høyden. 
Fell løst av. 
Strikk et erme til på samme på samme måte. 
 
Rillestrikk: 
Omgang 1 vrang 
Omgang 2 rett 
Gjenta omgang 1 og 2 
 
Montering: 
Mask eller sy sammen på skuldrene. Sy i ermene. 
Plukk opp 72 masker på pinne nr 5 inkludert maskene som er satt av til hals. Strikk 1 rett 1 
vrang, 8 cm. Fell løst av med elastisk avfelling. Brett halsen innover, og sy til på innsiden.  
Fest alle tråder. 
 



 
 
 
 


