
 

 

 
Oppskrift EMIL-genser str. (XS) S (M) L (XL)  
 
Materiale: Peer Gynt eller Alpakka. (Sandnes garn) 
 
Fg 1: Grønn, 9572, 9573 Fg 2: Hvit, 1002, 1012 Fg 3: Blå, 6364, 6063 
 
Veiledende p: 3 og 4. 
 
Strikkefasthet: 22 m glattstrikk og mønster på p 4 = 10 cm. 
Kontroller strikkefastheten! Stemmer den ikke, må du skifte p. 
Strikker du fastere, bruk tykkere p. Strikker du løsere, bruk tynnere p. 
 
Plaggets mål: Overvidde ca. (87) 98 (109) 120 (131) cm 
                       Hel lengde ca. (64) 66 (68) 70 (72) cm 
                       Ermelengde ca. (47) 48 (49) 51 (52) cm 
 
Bolen: Legg opp med fg 1 på p 3 – (192) 216 (240) 264 (288) m. Strikk vr-bord 2 r,  
2 vr i 4 cm. Skift til p 4 og glattstrikk til arb måler (43) 45 (47) 49 (51) cm. Sett en 
merketråd i den 1. m på omg (= første sidemerke) og en merketråd i den (97.) 109. 
(121.) 133. (145.) m (= andre sidemerke). La merketrådene følge med arb helt opp. 
Strikk Mønster 1 slik: Beg i siden ved pilmerket din str og gjenta rapporten til neste 
sidemerke. Beg ved pilen igjen og strikk ut omg. På siste omg av Mønster 1 feller du 
av til skuldre i hver side (51) 65 (73) 81 (91) m. Den midterste av disse m er 
merketråd-m. Sett de resterende hals- og nakke-m på en tråd. Legg arb til side og 
strikk ermene. 
 
Ermer: Legg opp med fg 1 på p 3 – (44) 44 (48) 48 (52) m. Strikk vr-bord 2 r, 2 vr  
i 3 cm, men øk på siste omg jevnt for delt til (51) 55 (57) 59 (61) m. Skift til p 4 og 
glattstrikk. Øk 2 m midt under ermet for hver 2. cm til (93) 97 (101) 105 (109) m, Men 
når arb, målt m-rett opp, er ca (39) 40 (41) 43 (44) cm strikkes Mønster 2 slik: Tell ut 
fra midten hvor du skal beg, slik at midt-m kommer midt opp på ermet. Når Mønster 2 
er ferdig strikket, fortsett med fg 3 og strikk 1 omg r og 4 omg vr til belegg. Fell av. 
 
Montering: Spenn delene opp mellom fuktige håndklær eller oppgitte mål og 
strikkefasthet. La det ligge til det er tørt. Sy 2 sikk-sakk maskinsømmer på hver side 
av merkene i ermets bredde = ca (21) 22 (23) 24 (25) cm i hver side og klipp opp i 
mellom. Sy skuldersømmene og sy i ermene med attersting fra vrangen. Legg 
belegget over sårkanten og kast løst til. 
 
Halskant: Sett m i halsen på en liten rundp 3. Strikk med fg 3 - 1 omg vrang (= 
brettekant) og 5 omg glattstrikk til belegg, samtidig som du øker 2 m over hver 
skulder på hver omg. Fell av ganske løst. Brett belegget mot vangen og  
kast det til. Broder elgen med maskesting og fg 2 nederst på ermet. 
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Mønster 2: 

 
 
Mønster 3: ELGEN 

 
 
 
En liten hilsen 
 
Den 22.mars 2018 ble oppskrift til EMIL-genseren publisert og vi er stolte av å kunne 
si EMIL endelig har en egen linjeforeningsgenser!  Vi ønsker å rette en takk til 
Pikestrøm for den flotte RLC-kretsen vi fikk ta inspirasjon i, og en spesielt stor takk til 
Henriette Stang som hjelp oss å tilpasse oppskriften.  
 
Hilsen mønsterkonstruktørene og initiativtakerne, Oda Skeie og Ina Charlotte Berntsen 


