
Leine V-genser 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 
Størrelser: (S)M(L)  
Garn: 4-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: (400)500(500) gram 
Pinne: Stor rundpinne nr. 6 og 7, liten 
rundpinne nr. 7 og 5 pinner nr 6 og 7 til 
ermer. 
 
Overvidde: (49)52(55) cm 
Lengde: (58)59(60) cm 
Ermelengde: (41)42(43) cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 12 m x 17 p 
 
 
 
Denne genseren er luftig og lett. Når du 
skifter tråd, sørg for å gjøre det på steder 
der det ikke vil synes at du fester trådene 
på baksiden – i siden, i en kant, i 
raglanfellingen eller på baksiden av 
mønsteret. 
 
Bol 
Legg opp (112)120(128) masker på rundpinne nr 6. Strikk vrangbord med 1 rett og en 
vrang 8 omganger. Skift til pinne nr 7. Legg ut 12 masker jevnt fordelt over hele arbeidet, 
slik at du får til sammen (124)132(140) masker. Strikk 14 omganger rettstrikk. 
 
Så kommer mønsteret. Marker en maske i hver side og masken midt foran og midt bak 
med en rød tråd. Arbeidet er nå delt i 4 like deler, og mønsteret skal plasseres midt på 
hver del, dvs. med (15)17(19) masker mellom hvert mønster. Merk at første mønsterrad 
begynner med to rette masker! Det er lett å gjøre feil i den første mønsterraden, så pass 
på å kontrollere mot de røde trådene - de skal være midt mellom mønstrene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rett maske 

 
 

VK - 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. 

 
 

HK - 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.  

 
Strikk mønsteret 4 ganger, og avslutt med to høyrekryss, som i første pinne, så det blir en 
helhet. Strikk (4)6(8) omganger rettstrikk. Sett de 5 midterste maskene på begge sider 
(under armene) inn på en rød tråd. 
 



Ermer 
Legg opp (26)28(30) masker på pinner nr 6. Strikk vrangbord 1 rett og en vrang 8 
omganger. Skift til pinner nr 7, og strikk neste omgang rett. Legg samtidig ut 4 masker 
jevnt fordelt, til (30)32(34) masker. Strikk to omganger rettstrikk. Legg ut 2 masker, en 
foran og en bak den første masken i omgangen. Fortsett å legg ut hver 6. omgang 10 
ganger til, inntil det er (52)54(56) masker på pinnen, strikk (2)4(6) omganger etter siste 
felling. Kontroller at ermelengden passer og juster om nødvendig – men vær oppmerksom 
på at arbeidet strekker seg litt i vask. Sett de 5 midterste maskene under armhulen, rett 
over utleggene, inn på en rød tråd. Når du kutter strikkegarnet – la det være 10 cm ekstra 
til sammenmasking under armene med de løse maskene i bolen.  
 
Raglanfelling 
I raglanfelling strikker du ermene sammen med bolen, og feller 2 masker annenhver 
omgang i de 4 sammenføyningene inntil maskeantallet er lite nok til hals. For å få V-hals, 
strikker du fra og med nå fram og tilbake, og feller en maske i V-en hver gang du avslutter 
en pinne. Raglanfelling er morsom å strikke, og behagelig å ha på. 
 
Start i høyre side på bolen (sett forfra), og strikk alle maskene i forstykket fram til de løse 
maskene i venstre side. Strikk siste maske i bolen og første maske i ermet sammen til en, 
så får du en midtmaske i raglanfellingen. Strikk ermemaskene, og strikk deretter den siste 
masken i ermet sammen med den første i bolens bakside. Strikk bakstykket, og gjør det 
samme med det andre ermet.  
 
Strikk videre fra ermet og fram til midten på forstykket. Den midterste masken i forstykket 
setter du inn på en rød tråd, og sparer den til V-halsen. Snu arbeidet ved den siste 
masken før den midterste, og strikk vrangstrikk tilbake. Ved avslutningen av denne 
vrangsstrikk-pinnen strikker du to masker sammen.  
 
Snu arbeidet igjen, og strikk rettstrikk. Der bolen møter ermet, strikker du 3 masker 
sammen til en, den midterste masken skal være den som ble igjen etter forrige felling. Gjør 
det samme i de tre andre sammenføyningene. I enden av pinnen strikker du to masker 
sammen. Snu og strikk vrangstrikk tilbake, men uten å felle ved ermene. Strikk to masker 
sammen på slutten av pinnen. Fortsett med å strikke fram og tilbake på samme måte. Du 
får en fint skrådd V-hals, og maskeantallet minker raskt.                                                              
 
Til slutt er det ingen masker igjen i forstykket. Skift til rundpinne nr 6. Plukk opp en maske 
for hver omgang (annenhver pinne) i V-en, og en maske i masken midt foran. Tell antallet 
masker på pinnen – du har altfor mange. Fell blant de maskene du har igjen av ermene og 
bakstykket, bortimot halvparten går med. Det skal være (66)70(74) masker i halsen. Strikk 
en rett og en vrang 8 omganger. Fell av i spissen på V-en ved å strikke de tre midterste 
maskene i sammen til én i omgang 2, 4, 6 og 8. Fell løst av. 
 
Fest alle tråder på vrangen. Mask sammen hullene under ermene. Vask genseren forsiktig 
i mild såpe, form den i riktig fasong og la den tørke liggende på et håndkle. 
 
 

 


