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Strikkemønster til ny Kongsberg-genser  
Hammer og bergjern  

 

 
 

 

 

Design: Bettina Indgjerd  

Garn: Sportsgarn, ren 

nyull/kamgarn  

50 g = ca 100 m  

Størrelse M/L  

Plaggets mål  
Overvidde   

Hel lengde 66 cm  

ermelengde 52 cm  

 

Garnforbruk:  

Svart nr.201 2-3 nøster 

Koksgrå nr. 
227 

2-3-nøster 

Mellomgrå 
nr.205 

2-3 nøster 

Lys grå nr. 203 2-3 nøster 

Hvit  5-6 nøster 

 

Pinne forslag: rundpinne og 

strømpepinne/magic loop nr 3 og 

3,5  

Strikkefasthet: 17m= 10 cm på 

pinne nr 3,5  

Forkortelser: r=rett, v=vrang, 

m=maske, P= pinne 
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Bolen  
1)  legg opp 216m på rundp 3, strikk vrangbord 1r 1vr til vrangorden måler 4 cm (ca 9 omg)  

2) bytt til rundp 3,5 og strikk glattstrikk etter diagram 1 og 2 vekselvis til du har 8 border. Den siste 

borden strikkes med bare to farger da graderingen har gått ut i hvit.  

 

3) etter mønstret er strikket sett et merke på hver halvdel og fell av 12m, 6m på hver side av 

merket. Legg arbeidet til side og begynn på ermene  

 

Erme 
1) Legg opp 48m magic loop eller strømpepinner nr 3  

2) Strikk vrangbord 1r, 1 vr til arbeidet måler 4 cm. (ca. 9 omg.)  

3) Skift til rundp 3,5 og strikk en runde rett hvor det økes til 56m jevnt fordelt  

4) Sett er merke midt under ermet og øk 1 m på hver side av merket (først og sist på omg.) 

mellom hvert diagram  

5) Strikk ferdig mønstret  

6) Fell av 12m midt under ermet  

7) Legg arbeidet til side og strikk det andre ermet likt.  
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Bærestykke  
Bærestykket er strikket med to tråder i samme farge etter diagram 3. Dette er for å få lik tykkelse 

gjennom hele genseren  

 

1) Sett alle delene inn på rundpinne 3,5. først ett erme, forstykket, andre ermet og bakstykke. 

Samtidig reduseres masketallet til 290 jevnt fordelt (fell 40m)  

 

2) Sett så merke ved alle sammenføyningene og fell rag-lan slik: strikk 2m r sammen før merket 

2m vridd rett sammen etter hvert merke. Gjenta disse fellingene på hver omgang og deretter 

på hver 2. omgang 2 ganger.  

3) Strikk så videre etter diagram for felling.  

 

4) Strikk vrangbord 1r 1 v 9omg (4cm)  

 

Montering 
1) Sy sammen under ermene. Fest alle løse tråder på vrangen.  

Legg plagget flatt i fasong under fuktige håndklær, og la det ligge til det blir tørt. Damp med klede 

for å rette ut ujevnheter.  
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