
BYGDEGENSEREN 
I Trøgstad Bygdekvinnelag er strikkeglade Anne Grete Krogstad medlem. 

Hun har skapt «bygdegenseren», der vi kan drømme oss bort i bugnende 

kornåkrer og mørke skoger. Nå deler hun strikkeoppskriften med oss.

Genser/jakke med rundt bærestykke



Strikk gjerne den rødbrune, blågrønne eller den gråsvarte som er beskrevet under. 

Du har også frihet til å velge den fargekombinasjonen du sjøl liker. Det er masse flott 

norsk garn og nydelige toner å velge i!

  RØDBRUN	 BLÅGRØNN	 GRÅSVART
  PT2/Rauma	 Ask/Hifa2	 Grå/svart

Farge 1 / kornaks 77 – Beige 6092 Messinggul Lys grå 
Farge 2 / bunnfarge 66 – Rustbrun 6109 Mose grønn Mellomgrå
Farge 3 / grantrær 1 14 – Olivengrønn 6090 Oliven grønn -------- ” --------
Farge 4 / grantrær 2 63 - Mørk brun 6038 Marineblå Svart/koks
Farge 5 / himmel 77 – Beige 6037 Melert bondeblå Lys grå

BYGDEGENSEREN 

Garnmengde (i gram):
Farge 1  100 (100) 100 (150) 150 (200) 200
Farge 2 200 (200) 200 (250) 250 (300) 300
Farge 3 50 (50) 50 (50) 50 (50) 100
Farge 4 50 (50) 50 (50) 50 (100) 100
Farge 5 50 (50) 50 (50) 100 (100) 100

(Kjøp heller ett nøste for mye enn for lite – særlig av farge 1 og 2)

FARGER:	Gå i garnbutikken så du kan se  
på fargene og hvordan de harmonerer.  
Mønsteret gir rom for utallige kombinasjoner.  
Lag en genser i toner du vil trives i. 

GARN: 
Rødbrun: PT2 fra Rauma
Blågrønn: Ask/Hilfa2 fra Hillesvåg
Gråsvart: PT2 eller Ask/Hilfa2

Vi foretrekker garn spunnet i Norge av norsk ull. 
Både Rauma og Hillesvåg har garnalternativer i 
masse flotte farger.  

STRIKKEFASTHET:	ca. 23 m på 10 cm. 

PINNER:	På garnet står det 3 – 4. Selv strikker jeg 
løst, og har brukt p. nr. 2,5 på alt.

STØRRELSER:	

8 år (10 år) 12 år (14 år/S) M (L) XL

Bolen
GENSER:	

Start med farge nr. 1, og legg opp 168 (180) 
192 (204) 220 (240) 260 m på rundpinne nr. 
2 1/2 og strikk vrangbord 2 r og 2 vr, 15 pinner. 
Skift til glattstrikk og p. nr. 3. 

Plukk opp en ny maske for ca. hver tiende 
m på pinnen, til 190 (210) 220 (230) 250 
(270) 290 m. Maskeantallet skal være 
delelig med 10.

JAKKE:	

Som genser, men i tillegg må du ha 6 m 
foran til oppklipp. Start da med følgende 
maskeantall: 
174 (186) 198 (210) 226 (246) 266 m og øk 
til: 196 (216) 226 (236) 256 (276) 296 m.

Merk av de 6 midterste maskene, og strikk 
dem gjerne annenhver maske i de to far-
gene på mønsteret. Her skal det klippes 
opp til slutt.

Strikk mønster; kornaks, diagram 1. 
Strikk rett opp til arbeidet måler ca. 26 
(30) 34 (36) 40 (44) 46 cm (til under 
erme). Dette bør måles på den som skal 
ha plagget. Legg arbeidet til side mens du 
strikker ermene.



Ermer
Legg opp 44 (44) 48 (52) 52 (56) 56 m på pinner nr. 2 
1/2.  Strikk vrangbord 2 r og 2 vr, 15 pinner (omganger). 
Skift til p. nr. 3, og glattstrikk. 

Plukk opp en ny maske for ca. hver tredje maske på 
pinnen til: 59 (59) 65 (69) 71 (75) 76 m. Sett en merke-
tråd i masken som blir midt under på ermet(se bilde). 
Følg samme mønsterdiagram som til bolen.

Øk på hver side av denne midtmasken hver 8. omgang 3 
(5) 7 (7) 9 (10) 12 ganger til 65 (69) 79 (83) 89 (95) 100 m. 

Når det er mønster, lønner det seg å strikke denne midt-
masken i samme farge hele tiden, så er det også lettere 
å holde styr på begynnelse og slutt på mønsteret, og det 
blir penere.

Strikk til ermet måler ca. 29 (32) 36 (39) 44 (48) 55 cm. 
Dette bør måles på personen som skal ha plagget.

Bærestykke
Fell 6 m midt under på begge ermene, og i begge sider av 
bolen. Sett alt sammen på en lang rundpinne, og strikk 
resten av genseren samlet. Det er nå til sammen 296 
(324) 354 (372) 404 (436) 456 m (+ 6 m foran på jakke).

Strikk 12 (12) 14 (16) 18 (20) 24 p rett. 

1. felling: Strikk 6 m, stikk 7. og 8. m sammen. Strikk bølgebord 
(diagram 2) hvis farge 2 og 3 er forskjellig = 10 omganger. 
(Hvis farge 2 og 3 er like, trenger du ikke dette mønsteret, 
men strikker 10 omg. med farge 2).

2. felling: Strikk 5 m, strikk 6. og 7. m sammen. Juster 
maskeantallet slik at du får 220 (240) 260 (280) 300 
(320) 340 m (+ 6 m foran). Strikk grantre-bord over 10 m, 
diagram 2 (den nederste delen). Strikk 2 p rett.

3. felling: Strikk 3 m, strikk 4. og 5. m sammen = 176 (192) 
208 (224) 240 (254) 272 m (+ 6 m foran). Strikk så grantre- 
bord over 8 m, diagram 2 (den øverste). Strikk 2 (2) 2 (2) 
4 (4) 6 p rett.

4. felling: Strikk 3 m, strikk 4. og 5. m sammen.  
Strikk 4 (6) 8 (10) 12 (14)16 omganger rett.

5. felling: Strikk 2 m, strikk 3. og 4. m sammen.  
Strikk 2 (4) 6 (8) 10 (12) 14 p rett.

6. felling: Tell over maskene, og fell jevnt fordelt til du har 
80 (88) 96 (100) 108 (120) 120 masker igjen til halskant.
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gebord (diagram 2) hvis farge 2 og 3 er forskjellig = 10 
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maskeantallet slik at du får 220 (240) 260 (280) 300 
(320) 340 m (+ 6 m foran). Strikk grantre-bord over 10 m, 
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tre-bord over 8 m, diagram 2 (den øverste). Strikk 2 (2) 2 
(2) 4 (4) 6 p rett.
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Halskant
Strikk vrangbord 2 r og 2 vr, 6 - 8 cm, og fell 
løst av. Brett vrangborden ned på midten, og 
sy løst til på vrangen. Ønsker du en høyhal-
set genser er det selvfølgelig bare å strikke 
vrangborden lengere. 

Montering
Fest alle løse tråder. Sy sammen hullet 
under ermene.

JAKKE	

Sy med 3-stings siksak to ganger på hver 
side av der du skal klippe opp midt foran. 
Klipp opp. Fest glidelåsen, gjerne med 
å tråkle, og sy den på. Brett kanten mot 
vranga og feste den med pene sting.
Hvis du heller vil ha knepping. Må du 
strikke stolper og sy på. Husk knapphull i 
den ene.

HETTE

(Du trenger 100 g ekstra garn til hette).
Legg opp 172 (176) m og strikk 15 p. 
vrangbord (2 r 2 vr).
Plukk opp en ny maske for hver 10. Stikk 
glattstrikk til hele arbeidet måler 23 cm. 
Fell 8 m først på hver pinne 6 ganger. Fell 
av resten. Sy sammen bak.
Sy hetta fast på innsiden av halskanten.

Jeg har ikke strikket gjennom alle størrelser, og vil gjerne ha tilbakemelding på om det er noe som ikke stemmer. 
Ris og ros tas i mot på telefon:  938 51 579, eller på e-post: ag-krog@online.no 

Flere modeller finner du på hjemmesida mi: www.agkrog.no


