
Idé og design: Bente Olea Johnsen
Størrelse: S (M) L (XL) 
Overvidde:  45 (46) 47 (48) cm
Hel lengde midt på: 53 (55) 57 (59) cm 
Lengde erm: 41 (43) 44 (45) cm 
Pinneforslag: kort og lang rundpinne nr 3,5 og 4
Strikkefasthet pinne nr 4 -  21 masker = 10 cm 
Garn: DROPS Belle:  53 %  bomull, 
33 % viskose, 14 % lin.

Lys blå farge nr 15: 350 (350) 400 (450) g                          
løvetanngul nr 4:  50 (50) 50 (50) g                                                 
Hvit nr 1: 100 (100) 100 (100) g

ALTERNATIVT GARN: 
Drops Merino Extra Fine: 100 % merinoull
Grå/blå nr 19 eller 23: 350 (400) 450 (500) g
Gul nr 30: 50 (50) 50 (50) g 
Natur nr 01: 100 (100) 100 (100) g

   ”Vi i Happy Knitting bruker vår kunnskap og tid for å gi våre kunder unike produkter.  Våre modeller og mønstre vil vi gjerne 
dele med deg, og håper du respekterer at vi ikke tillater kopiering eller publisering som ikke er godkjent av oss. 

Sommerfuglgenser

Oppskrift på
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Slik strikker du genseren

Bol: Legg opp 176 (190) 208 (224) m på pinne 3,5 og strikk 1 rett og 1 vrang 10 omg. 
Sett et trådmerke i hver side. Gå over til pinne nr 4 og strikk glattstrikk til arbeidet måler 10 cm. 
Nå skal det først felles /siden økes i siden, for innving. Fell 2 m på hver side av merketråden slik: 
Strikk to masker sammen før merketråden, på andre siden av merketråden taes en maske av, 
strikk den neste masken og trekke den løse over. 
Dette gjøres i hver side hver 3 3 4 4 cm i alt 5 ganger. Strikk videre 3 cm og nå skal det økes 1 m 
på hver side av merketråden hver 3 cm i alt 5 ganger = 176 (190) 208 (224) m.
Strikk til arbeidet måler 36 (38) 40 (42) cm eller ønsket lengde til under ermene. 
Juster maskene til 176 (192) 208 (224) m før du feller 8 masker på hver side til under hver arm. 
Nå er det 160 (176) 192 (208) m på pinnen,- legg bort og begynn på ermene.

Ermer: Legg opp på pinner nr 3,5, 10 masker x 4 og strikk vrangbord 1 rett og 1 vrang 
18 omganger. Gå over til pinne nr 4 og glattstrikk samtidig som det økes 3 m pr pinne på første omg. 
Etter 4 (4) 3 (2) cm settes det en merketråd og det økes en maske på hver side av denne. 
Fortsett med dette hver 4 (4) 3 (3) cm i alt 10 (10) 15 (15) ganger = 72 (72) 83 (84) masker. 
Juster til 73 (73) 83 (84) masker og strikk til ermet måler 41 (43) 44 (45) cm eller ønsket lengde. 
Felle 8 masker under erm ,- det er nå 64 (65) 75 (76) m. Strikk det andre ermet.

Mønster og rundfelling: 
Sett ermene på bolen. Det er nå 288 (306) 342 (360) masker 
på pinnen og det strikkes 7 (8) 9 (10) cm videre i bunnfargen, før du begynner på 
diagrammet. Pass på at du starter og slutter der du skal, «skjøten» blir bak på skulderen, prøv å 
stramme garnet passe så den blir mest mulig usynlig! Pass på alle fellingene i 
diagrammet. Når du er ferdig har du i str M 100 masker til hals. Vil du ha den litt lengre bak, tar du 
av tråden og setter 25 m foran på en hjelpepinne. Strikk fra retten og rundt til venstre siden, sett to 
nye masker på hjelpepinnen og strikk vrangt tilbake der du også setter to nye masker på hjelpepin-
nen. Ta nå av tråden igjen og start med å felle av passe fast fra bak skulderen. 
Fest trådene godt og pent, og sy under ermene.
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Diagram sommerfugl genser

2 masker rett sammen.

1 maske løs av, trekk den løse masken over.

Blå/bunnfarge

Hvit

Gul

Ta en av, strikk to sammen. Løft den løse over.

3 masker rett sammen.

start


