
Enoks genser 
 
 
Størrelser: 3 mnd(6 mnd)1(2) år 
Garn: 200 gram 1-tråds Leine Merino. (100 
g rekker til strl 3 mnd, eller bare genser) 
Pinner: Rundpinne og 5 pinner nr. 3 
Tilbehør: Knapp, buksestrikk 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 24 masker x 
35 pinner  
 
Hver vår blir det født omkring 200 lam på 
Utistugu Leine. I 2015 kom det en gutt 
også. 
 
Genser 
Overvidde: 25(28)31(34) cm 
Lengde: 27(30)33(37) cm 
Ermelengde: 16(19)22(25) cm 
 
Legg opp 120(132)144(156) masker på 
rundpinne nr 3. Strikk 4 rette, 2 vrange 12 
omganger. Strikk 1 omgang med farget 
garn, så 12 pinner med hvitt, gjenta til 
arbeidet måler 16(18)20(23) cm. Husk å 
dra arbeidet ut til riktig bredde når du 
måler. 
Bakstykke: Del arbeidet i to og strikk fram 
og tilbake på bakstykket til arbeidet måler 
25(28)31(35) cm fra kanten. Strikk 
21(23)26(28) masker, fell 10(12)12(14) masker til halsen, strikk ut pinnen.  
Neste 8 pinner: Snu og strikk til det er 3 masker igjen før halskanten, strikk 2 sammen, 1 rett, 
snu og strikk tilbake. Gjenta 3 ganger til. Fell av. Strikk den andre skulderen på samme måte, 
men speilvendt. 
Venstre forstykke: Strikk til midt foran og en maske til. Snu og strikk fram og tilbake til 
arbeidet måler 22(25)28(32) cm fra kanten. Fell 6(7)7(8) masker til halsen, strikk ut pinnen. 
Neste 8 pinner: Snu og strikk til det er 3 masker igjen før halskanten, strikk 2 sammen, 1 rett, 
snu og strikk tilbake. Gjenta 3 ganger til. Fortsett til forstykket er like langt som bakstykket. 
Fell av. 
Høyre forstykke: Begynn midt foran. Strikk 2 masker i de to siste maskene i venstre forstykke og 
fortsett ut pinnen. Strikk høyre forstykke som det venstre, men speilvendt. 
Sy sammen skuldrene. 
Ermer: Plukk opp 52(58)62(68) masker 
langs ermekantene på 5 pinner nr 3. 
Strikk ermet ovenfra og ned, og fell 2 
masker på undersiden hver 8. pinne til 
ca 38(40)44(48) masker. Fell av når 
ermet måler 16(19)22(25) cm. Strikk 
det andre ermet på samme måte. 
Avslutning 
Fest løse tråder. Sy i knapp. Vask forsiktig, form plagget og la tørke liggende. 
 
Bukse 
Overvidde: 23(26)28(31) cm 
Lengde: 32(38)44(50) cm 

 
Feste løse tråder 
Er kjedelig…. Den fargete tråden kan du strikke sammen med den 
hvite 3 masker, strikk 1 omgang med farget garn, plukk opp den 
hvite igjen og strikk sammen 3 masker. La det henge en trådstump 
på 2-3 cm på baksiden av arbeidet på begge sider. 

 



 
Legg opp 112(124)136(148) masker på liten rundpinne nr. 3. Strikk rett 5 cm (20 pinner). 
Løpegang til strikken: Brett kanten inn mot vrangen. Plukk opp annenhver oppleggsmaske på en 
hjelpepinne, gjerne 10-20 av gangen. Strikk 1 rett, 1 maske sammen med oppleggskanten osv 
nesten en hel omgang – la det være igjen en åpning til å trekke gjennom strikken. Hvis du ikke 
vil gjøre det på denne måten, kan du i stedet sy kanten fast når arbeidet er ferdig. Strikk 1 
omgang. 
Forhøyning bak: Begynn midt bak. Strikk 7(8)9(10) masker, snu og strikk vrangt tilbake 
14(16)18(20) masker, snu. * Strikk 7(8)9(10) masker forbi siste vending, snu, gjenta fra * 3 
ganger. Fortsett til arbeidet måler 11(13)15(17) cm fra brettekanten, eller 13(15)17(19) cm fra 
oppleggskanten. 
Trekant: Strikk til midt bak og legg ut 2 masker. Strikk til midt foran og legg ut 2 masker. Strikk 
3 omganger.  
* Strikk til midt bak og legg ut 2 masker utenfor de du la ut sist. Strikk til midt foran og legg ut 2 
masker utenfor de du la ut sist. Strikk 3 omganger til. Gjenta fra * til du har lagt ut 10 masker til 
sammen. Strikk til trekanten bak og fell av 10 masker. Strikk til trekanten foran og fell av 10 
masker. Fortsett med venstre bein. 
Bein: Strikk rundt på 5 pinner. (Blir det for vinglete kan du bruke bare 4.) Fell 2 masker på 
innsiden av beinet hver 6. omgang til det er 42(44)46(48) masker igjen og beinet måler ca 
12(16)20(24) cm. Strikk ribbestrikk, 1 rett, 1 vrang, 8 cm. Fell av. Strikk det andre beinet på 
samme måte. 
Avslutning: Sy sammen i skrittet. Sett i strikk. Vask forsiktig, form plagget og la tørke liggende. 
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