
Leine barn – slalomgenser 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 

Størrelser: 10(12)14 år 
Garn: 4-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 400(500)600 gram 
Pinner: Rundpinne nr. 4 og 6 til bol, korte 
pinner nr. 4 og 5 og liten rundpinne nr. 5 til 
erme, liten rundpinne nr. 4 til hals 
 
Bredde bol: 45(48)51 cm 
Lengde: 49(53)57 cm 
Ermelengde: 37(41)45 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 15 m x 20 p 
(rettstrikk pinner nr. 5) 
 
Om genseren er bra å ha på når man står 
slalom vet jeg ikke, men alpinmulighetene i 
Gudbrandsdalen er i alle fall gode, og 
populære blant flere Utistugu-gjester. 
Flettemønsteret minner om slalombakker i 
åssiden. Det dekker hele bolen, som en 
tykk vest. Ermene er i glattstrikk, lette og 
smidige. Mønsteret er ikke vanskelig, men 
ganske kraftig, og det er brukt tykke pinner 
for å få litt mer luft.  
 

 
Mønsteret 
Mønsteret består av 2 rette og 2 vrange, 
med kryssende ribber hver 8. omgang. 
Etter bråtet strikker du først 8 omganger 2 
rette og 2 vrange.  
 
Høyrekryss: Stikk høyre pinne inn i maske 
nr. 5 og 6 på venstre pinne fra forsiden av 
arbeidet. Ta av de to maskene, og sett de 
4 andre tilbake på venstre pinne. Stikk 
høyre pinne inn i maske nr. 3 og 4 på 
venstre pinne fra bak/forsiden. Ta av de to 
maskene, og sett de 2 andre tilbake på 
venstre pinne. Ta maske nr 3, 4, 5 og 6 
over på venstre pinne igjen, og strikk 
maskene i rekkefølgen 5-6-3-4-1-2. 
 
Venstrekryss: som høyrekryss, men ta 
maskene av pinnen fra baksiden av 
arbeidet. 
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Genseren 
Legg opp 152(168)184 masker på 
rundpinne nr. 4. Strikk 8 omganger 2 rette 
og 2 vrange.  
Skift til rundpinne nr 6, og begynn på 
mønsteret. Det skal være 66(74)82 
mønstermasker foran og bak og 10 masker 
rettstrikk på hver side. Strikk 8 omganger 2 
rette og 2 vrange før første kryss. 
 
Strikk til arbeidet måler 30(33)36 cm. Del 
arbeidet i 2, og strikk fram og tilbake på 
ryggstykket først.  Pass på at du begynner i 
en omgang som passer med at kryssene i 
mønsteret kommer på rettsiden av arbeidet. Strikk mønster fram og tilbake, og fell 
samtidig en maske på hver side 4 omganger, til sammen 8 masker. Husk kantmaske – 
første og siste maske på hver pinne strikkes alltid rett, slik at du får en fin kant som er lett 
å sy sammen. Fortsett å strikke mønster til arbeidet måler 47(51)55 cm. Fell 18(21)24 
masker til skuldre på hver side, og behold 32(34)36 masker på midten til hals.  
 
Strikk forstykket på samme måte, med fellinger i sidene. Fortsett å strikke mønster til 
arbeidet måler 42(45)48 cm. Sett av de 24(26)28 midterste maskene til hals. Strikk fram 
og tilbake mens du feller 1 maske i halsen hver omgang 4 ganger. Fortsett å strikke til 
arbeidet måler 51(55)59 cm. Fell av, og strikk den andre skulderen på samme måte. 
 
Ermer: Legg opp 36(36)40 masker på pinner nr 4, og strikk 8 omganger 2 rette og 2 
vrange. Gå over til pinner nr. 5, og fortsett med rettstrikk. Legg ut 2 masker på samme 
sted hver 6. pinne til arbeidet måler 37(41)45 cm. Del arbeidet ved fellingen, og strikk 
videre fram og tilbake mens du feller 1 maske på hver side hver omgang 4 ganger, til 
sammen 8 masker, som i bolen. Fell av.  
 
Sy sammen ved skuldrene. Ta opp maskene foran og bak til hals, og ca en maske pr 
omgang i sidene. Strikk 2 rette og 2 vrange på liten rundpinne nr. 4, 8 omganger. Fell av 
løst. De to rette og to vrange bør stemme med mønsteret foran og bak – stemmer det ikke 
i sidene, kan du jukse litt – for eksempel ved å strikke 1 eller 3 vrange enkelte steder, eller 
ta opp en maske mer eller mindre. 
 
Sy i ermene. Begynn med å sy sammen ved fellingene i armhulen. Deretter fester du 
skulderen (ca 2 cm fra skuldersømmen) i øverste kant av ermet – knytt fast med en tråd. 
Sy sammen ermet og bolen. 
 
Gi genseren en forsiktig vask før bruk, så blir den myk og behagelig. Form den og la den 
tørke liggende. 
 
 

 


