
Leine hjortegenser 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 
Størrelser: XS(S)M(L)XL  
Garn: 3-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 
500(600)600(700)800 gram 
Pinne: Stor rundpinne nr. 4 
og 5, liten rundpinne nr. 4 til 
hals 
 
Overvidde: 54(56)59(62)64 
cm 
Lengde: 64(66)68(70)72 cm 
Ermelengde: 
44(46)48(50)52 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
= 16 m x 22 p 
 
Hjorten har spredt seg på 
Vestlandet de siste årene, 
men er også å se i 
Gudbrandsdalen. 
Hjortegenseren er satt 
sammen dels av gamle 
Aran-mønstre, dels av 
egenkomponerte mønstre. 
Til å være flettegenser er 
den svært enkel å strikke – 
det eneste du trenger å 
kunne er å krysse 2 og 2 
masker. 
 
Bakstykke 
Legg opp 84(88)96(100)104 
masker på rundpinne nr 4. 
Strikk vrangbord med 1 rett 
og en vrang fram og tilbake 16 pinner. Strikk siste maske på hver pinne rett for å få kanter 
som er lette å sy sammen pent.  
 
Skift til pinne nr 5. Første rad er på rettsiden av arbeidet: Strikk rettstrikk, og legg samtidig 
ut 20 masker, slik at du får til sammen 104(108)116(120)124. I denne genseren trekker 
mønsteret veldig sammen på midten, så legg gjerne ut hver 3. maske i de midterste 16, og 
fordel resten jevn utover. 
 
Så er det bare å sette i gang! Mønsteret starter på vrangsiden, og alle vrangsidepinner 
strikkes som 1. pinne . Del opp arbeidet med en rød tråd som markerer masketallet på de 
ulike mønstrene, så unngår du å gjøre feil i begynnelsen – det er nemlig veldig fort gjort! 



 
Før hver mønsterrad strikker du først og sist 8(10)14(16)18 masker mosestrikk , 2 rette og 
to vrange. Dette mønsteret danner en fin bakgrunn for flettemønstrene, og fyller ut på de 
områdene av genseres som synes minst.  
 
Mønster til bakstykke og forstykke (en rute = en pinne/maske) 

 
 
Strikk til bakstykket er 60(62)64(66)68 cm langt. Fell av på begge skuldrene, men spar de 
34 midterste maskene til halsen. Trekk dem inn på en tråd.  
 

Forstykke 
Strikk vrangbord og mønster som 
bakstykket inntil arbeidet er 
52(54)56(58)60 cm langt. Ta de 
24 maskene på midten inn på en 
tråd, og strikk videre oppover på 
høyre side, mens du feller en 
maske ved halsgropen hver 
omgang 5 ganger. Strikk mønster 
der det passer. Du står igjen med 
en kantmaske og to vrangmasker i 
kanten, hjortegeviret, en kvistbunt 
og mosestrikk på siden. Strikk 

Venstre kryss. Ta to masker løs av og hold dem på forsiden av arbeidet. 
Strikk de to neste maskene, deretter de to løse, alle i rettstrikk. 

Høyre kryss. Ta to masker løs av og hold dem på baksiden av arbeidet. 
Strikk de to neste maskene, deretter de to løse, alle i rettstrikk. 

Midten 

Rett på retten, vrang på vrangen Vrang på retten, rett på vrangen 

Rettsiden: Ett kast, to sammen rett 

Vrangsiden: Ett kast, to sammen vrangt 

Hjortegevir, 16 masker Tråkk, 12 masker Kvist, 8 masker Kvist, 8 masker Mosestrikk, 
8(10)14(16)18 m 



videre til arbeidet, inkludert skulder, er 6(6)7(8)8 cm lenger en bakstykket, og fell av. Strikk 
den andre siden på samme måte. 
 
 
Ermer 
Legg opp 38(40)42(44)46 masker på pinne nr 4. Strikk vrangbord 1 rett og en vrang 16 
pinner, husk en rett maske på slutten av hver pinne. Gå over til pinne nr 5. Strikk neste 
omgang rett, og legg ut 6(6)6(8)8 masker jevnt fordelt over hele arbeidet, til 
44(46)48(52)54 masker.  
 
Mønster til ermet 

Mønsteret starter på 
vrangen. Marker 
først 8 + 16 + 8 
masker på midten til 
mønsteret med en 
rød tråd. Maskene 
som blir igjen på 
hver side strikkes 
som på bakstykket i 
mosestrikk, 2 rette 
og 2 vrange. 
 
Legg ut en maske på 
hver side hver 4. 
pinne (hver 2. 

omgang). Strikk inntil ermet er 44(46)48(50)52 cm langt. Fell av. 
 
Montering og hals 
Sy for- og bakstykket sammen i skuldrene. Ta opp masker rundt halskanten på liten 
rundpinn nr. 4. Ta opp en maske i hver maske foran og bak, og en maske for annenhver 
pinne (hver omgang) på sidene. Når du er ferdig teller du maskene. Det skal være 
72(74)76(78)80 masker i halsen, og i første omgang av vrangborden feller du til riktig 
antall. Gjør fellingene i nakken og halsgropen, der maskene står tettest. Strikk 16 pinner, 
og fell av. Pass på å felle løst – slik at genseren kommer over hodet! Vil du ha høy hals, 
strikk 40 pinner. 
 
Fest alle tråder på vrangen. Marker midten på skuldrene (øverst) og deretter ermehullets 
lengde (nederst i armhulen) på for- og bakstykket. Ermehullet skal være omkring 
25(26)28(30)31 cm langt. Sy i ermene. Sy deretter sammen sidene og ermet. 
 
 
 
 
 

 
 

Kvist, 8 masker Kvist, 8 masker Hjortegevir, 16 masker 


