
 
Leine Motbakkegenser 

 
Et strikkemønster fra Leine Merino 

 
 
 
 
 
 
Størrelser: XS(S)M(L)XL 
Garn: 4-tråds Leine Merino 
Garnforbruk: 
600(700)700(800)800 gram 
Pinne: Stor rundpinne nr. 4 og 5, 
liten rundpinne nr. 4 til hals 
 
Overvidde: 55(58)61(64)67 cm 
Lengde: 64(66)68(70)72 cm 
Ermelengde: 44(46)48(50)52 cm 
 
Strikkefasthet: 10 x 10 cm = 15 m 
x 20 p  
 
Leinebakken svinger seg oppover 
fjellsiden, fra Kvam til Utistugu, og 
videre til fjells. Ikke et eneste flatt 
stykke, bare oppover og oppover, 
og det er godt med en liten hvil når 
man kommer til svingen. Slike har 
vi mange av i Norge – alle vet at 
man ikke kommer til fjells langs en 
flat vei! 
 
Flettemønsteret i denne genseren 
er inspirert av Leinebakken – her 
beveger fletten seg ett skritt for 
hver eneste pinne. Den kalles også 
rask ribbe eller slange. 
 
Bakstykket 
Legg opp 83(87)91(95)101 masker på rundpinne nr 4. Strikk vrangbord med 1 rett og en 
vrang fram og tilbake 6-7 cm. Første og siste maske på rettsiden skal være rett, på 
vrangsiden begynner og avslutter du med 2 rette. 
 
Skift til pinne nr 5. Begynn på mønsteret. Første rad er på rettsiden av arbeidet. 



Mønsteret 
En rad i diagrammet er en pinne. 
Følg diagrammet, og strikk det 
antallet masker i hvert felt som er 
angitt for den størrelsen du har 
valgt. Kryss maskene slik at 
rettmaskene kommer på forsiden av 
arbeidet. 
 
Strikk til bakstykket er 
61(63)65(66)68 cm langt. Fell av på 
begge skuldrene, men spar de 
23(23)25(25)25 midterste maskene 
til halsen. Trekk dem inn på en tråd.  
 
Forstykket 
Strikk vrangbord og mønster som 
bakstykket inntil arbeidet er 
55(56)57(59)60 cm langt. Ta de 
15(15)17(17)17 maskene på midten 
inn på en tråd, og strikk videre 
oppover på høyre side, mens du 
feller en maske ved halsgropen hver 
omgang 4 ganger. Fell de to første 
maskene i mønsterstykket, og la 
rettmasken som er igjen fra 
midtstykket følge halskanten videre 

hele veien. Strikk videre til arbeidet, inkludert skulder, er 6(6)6(8)8 cm lenger en 
bakstykket, og fell av. Strikk den andre siden på samme måte. 
 
Ermer 
Legg opp 40(42)44(46)48 masker på pinne nr 4. Strikk vrangbord 1 rett og en vrang 6-7 
cm., husk å strikke første og siste maske på all pinner rett. Gå over til pinne nr 5 og strikk 
mønster. Strikk et mønsterfelt på midten av ermet – like stort som på genseren og en rett 
og en vrang på begge sider. 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 
rundpinne 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 
66(68)70(72)74 masker i halsen, og i første omgang av vrangborden feller du til riktig 
antall. Strikk 16-17 cm, og fell løst av. 
 
Fest alle tråder på vrangen. Marker midten på skuldrene (øverst) og deretter ermehullets 
lengde (nederst i ermehulen) på for- og bakstykket. Sy i ermene. Sy deretter sammen 
sidene og ermet. 

 

Mønsterstykke 17(17)19(19)21 masker 

Vrang på retten, rett på vrangen 

Venstrekryss: Ta de to rette maskene løs av. 
Strikk en vrang, deretter de to rette 

Høyrekryss: Ta en vrang maske løs av. 
Strikk de to rette, deretter den vrange. 

Sidestykke 15(17)15(17)17 masker 

Rett på retten, vrang på vrangen 

Midtstykke 19(19)23(23)25 masker 


