
Leine elvestryk 
 

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. Hjelpepinne. 

Overvidde: 55(57)60(63)66 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 

 
I Gudbrandsdalen renner Sjoa, imponerende og farlig. Elven er blitt et populært mål for 
rafting-interesserte – som regel går det bra, men og fra tid til annen ser vi uvettig lek med 
naturkrefter som ender galt. Gudbrandsdalslågen er snillere, men heller ikke til å spøke 
med. For den som foretrekker å beundre naturkreftene med føttene trygt plasser på land, 
kan en vill og vakker vanngenser gi et minne om opplevelsen. 
 
Bakstykke 
Legg opp 84(88)96(100)104 masker på rundpinne nr 4. Strikk vrangbord med 1 rett og en 
vrang fram og tilbake16 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 jevnt fordelt over arbeidet, slik at du får til sammen 104(108)116(120)124. 
Fortsett med å strikke første og siste maske på hver pinne rett. 
 



Så er det bare å sette i gang! Merk av 
masketallet som går med til mønsteret med 
en rød tråd: 6+12+6+24+6+12+6 masker. 
Før og etter mønsteret strikker du 
16(18)22(24)26 masker, rette på baksiden 
og vrange på forsiden. 
 
Mønsteret starter på vrangsiden, og fra og 
med pinne nr 3 strikkes alle vrangsidepinner 
slik: Rette masker rett og vrange masker 
vrangt. Enkelt! 
 

 
Mønster til bakstykke og forstykke (1 rute = 1 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.  
 

Høyre kryss med 4 m. Ta en vrang maske løs av og hold 
den bak arbeidet. Strikk de tre neste maskene rett, deretter 
den løse masken vrangt. 

Venstre kryss med 4 m. Ta 3 rette masker løs av og 
hold dem foran arbeidet. Strikk den neste masken 
vrangt, deretter de 3 løse maskene rett. 

Venstre vri. Ta en rett maske løs av, og hold den på 
forsiden av arbeidet. Strikk de to neste vrangt, og 
strikk den løse masken rett. 

Høyre vri. Ta to vrangmasker løs av og hold dem på 
baksiden av arbeidet. Strikk neste maske rett, deretter 
de to løse maskene vrangt. 

Vrang på retten, rett på vrangen 

Rett på retten, vrang på vrangen Flettekryss. Ta 4 masker løs av og hold dem på baksiden av arbeidet. 
Strikk de fire neste maskene, deretter de 4 løse, alle i rettstrikk. 

Venstre kryss med 6 m. Ta tre masker løs av og hold dem på 
forsiden av arbeidet. Strikk de tre neste maskene, deretter de 

Midten 

Tykk flette, 12 masker Linjemønster, 24 masker 
Nøkler, 6 
masker 

Nøkler, 6 
masker 

Vrangstrikk, 
16(18)22(24)26 
masker 

Høyre kryss med 6 m. Ta tre masker løs av og hold dem på 
baksiden av arbeidet. Strikk de tre neste maskene, deretter de tre 
løse, alle i rettstrikk. 



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 en kantmaske og to vrangmasker i kanten, hjortegeviret, en kvistbunt og 
mosestrikk på siden. Strikk 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 6 + 24 + 6 
masker på midten til 
mønsteret med en 
rød tråd. Maskene 
som blir igjen på 
hver side strikkes 
som på bakstykket, 
vrange på rettsiden 
og rette på 
vrangsiden. Fortsett 
å strikke første og 
siste maske i hver 
pinne rett.  
 
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 gensere kommer over hodet! Ønsker du lang hals, 
som på bildet, 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. 
 

 

Linjemønster, 24 maskerNøkler, 6 masker Nøkler, 6 masker


