
Leine arbeidstrøye i ribbestrikk 
 

Et strikkemønster fra Leine Merino 
 
 
 

 
Størrelser: XS(S)M(L)XL  
Garn: 2-tråds Leine Merino  
Garnforbruk: 
300(400)400(500)500 gram 
Pinner: Stor rundpinne og 5 
pinner i nr. 2,5 og 3,5, liten 
rundpinne nr. 2,5, evt. også nr. 
3,5 til ermet. 
 
Overvidde: 52(55)58(61)64 cm 
Lengde: 64(66)68(70)72 cm  
Ermelengde: 44(46)48(50)52 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm 
rettstrikk = 20 m x 29 p  
 
Ta en tidsreise, for eksempel til 
1940-tallet. Anders’ farmor bor i 
Fortun i Sogn og livnærer seg 
blant annet av en strikkemaskin. 
Undertøy er noe alle må ha, og 
det skal være ull! Den ribbete 
ullundertrøyen er en gjenganger, 
den er ekstra varm og gir god 
bevegelighet for den som skal 
arbeide ute. Halsen er åpen og 
luftig. 
 
Leine Merino er mykt og klør ikke, 
så ta gjerne trøyen innerst mot 
kroppen.  
 
Bolen 
Legg opp 224(232)248(256)272 masker på rundpinne nr 2,5. Strikk vrangbord med 2 rette 
og 2 vrange 5 cm. Skift til pinne nr. 3,5 og fortsett å strikke til arbeidet måler 
42(43)44(45)46 cm. NB! Ribbestrikken strekker seg på lengden, og trekker seg inn i 
bredden. Legg arbeidet flatt og trekke det ut i riktig bredde før du tar mål, hvis ikke blir 
genseren for kort. 
 
Del arbeidet i to. 
 
Bak: Strikk fram og tilbake, og fell 1 maske på hver side hver omgang 6 ganger. Husk 
kantmasken: første og siste maske på pinnen strikkes alltid rett. Strikk videre til arbeidet 
måler 61(63)65(67)69 cm. Sett de 26(28)30(32)34 midterste maskene inn på en tråd. 



Strikk videre på den ene siden samtidig som du feller 1 maske pr omgang i halsen 5 
ganger. Fell av, og strikk den andre skulderen på samme måte. 
 
Foran: Strikk fram og tilbake, og fell 1 maske på hver side hver omgang 6 ganger. Husk 
kantmasken. Strikk til arbeidet måler 55(56)57,5(58,5)60 cm. Sett de 26(28)30(32)34 
midterste maskene inn på en tråd. Strikk videre samtidig som du feller 1 maske pr omgang 
ved halsen 5 ganger. Strikk til arbeidet måler 64(66)68(70)72 cm. Fell av, og strikk den 
andre siden på same måte. 
 
Ermer 
Legg opp 56(56)60(60)64 masker på 5 pinner nr 2,5. Strikk vrangbord 2 rette og 2 vrange 
5 cm. 
 
Gå over til pinner nr 3,5. Strikk 2 rette og 2 vrange og legg samtidig ut 2 masker hver 6. 
omgang. Gå over til liten rundpinne ved behov. Fortsett til arbeidet måler 44(46)48(50)52 
cm, da skal du ha økt til ca 94(96)102(104)110 masker. Strekk arbeidet i bredden når du 
måler, som på bolen. Strikk videre fram og tilbake og fell samtidig 1 maske på hver side 
hver omgang 6 ganger. Fell av. 
 
Strikk det andre ermet på samme måte. 
 
Montering og hals 
Sy sammen i skuldrene. Ta opp masker rundt halskanten på liten rundpinne nr. 2,5. Det 
skal være ca. 92(100)104(112)116 masker i halsen. Tell maskene, og reduser antallet ved 
at du feller noen i halsgropen foran og bak, der maskene står tettest. Strikk 2 rette og 2 
vrange ca 3 cm og fell løst av.  
 
Sy i ermene.  
 
Vask trøyen i lunkent såpevann, form den og la den tørke liggende.  
 
Variasjon 
I modellen er det brukt ribbestrikk med 2 rette og 2 vrange. Du kan variere ribbingen 
dersom du ønsker det, for eksempel 3 rette og 1 vrang. Bredere ribber er kledelig, men litt 
mindre fleksibelt. 
 


