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Enkel alpakkagenser med isydde ermer 
 
Garn: Viking Alpaca Storm 
 40% Alpakka Superfine, 40% Merino, 20% Nylon 
 50g = 133 meter 
 
Størrelser: S M L XL XXL 
Antall nøster: 7 8 8-9 9 10 

  

Størrelser: S M L XL XXL 
Plaggets mål: 
Overvidde ca: 92 102 112 122 132 cm 
Hel lengde: 50   53   56   59   62 cm eller ønsket lengde 
Ermelengde: 45   46   46   46   45 cm eller ønsket lengde 
Ermevidde: 36   38   40   42   44 cm øverst 
 
Pinneforslag:  Rundpinne 60 cm nr. 3, + rundpinne 40 cm nr. 3 (nederst på ermer og rundt hals) 
  Rundpinne 60 cm nr. 4, (evt 80 cm avhengig av valgt størrelse) 
  Rundpinne 40 cm nr. 4 (til ermer) 
  Strømpepinner nr. 4 (før ermet er stort nok til å passe på den lille rundpinnen). 
  
Strikkefasthet: 22 m glattstrikk på pinne 4mm = 10 cm. 
   
Bolen: 
Legg opp  202 224 246 268 290 masker - på rundpinne nr. 3. 
 
Strikk riller, dvs rettstrikk frem og tilbake i 5 cm . Skift til rundpinne nr. 4  
Sett en merketråd i hver side, dvs. ved start samt ved  
  101 112 123 134 145 masker 
 
Strikk så glattstrikk rundt på pinnen (dvs kun rette masker) - til arbeidet  
måler:  32 34  36 38 40 cm 
 
Del arbeidet i to ved merketrådene og nå strikkes for- og bakstykke hver side for seg. Skal du ha 
glattstrikk, strikker du rett på retten og vrangt på vrangen. Hvis dette er den første genseren din, er 
det kanskje lurt å gjøre det så enkelt som mulig. 
 
Bakstykket: 
Det er også enklest å strikke bakstykket først, for her skal du felle rett av ved ønsket høyde – uten 
halsringning.  Nå kan det lønne seg å ”samstrikke” med ermene, så du avpasser ermehullet til selve 
ermet. Skal f.eks. ermet være 40 cm rundt øverst, det vil si 20 cm tvers over, så skal du strikke 20 cm 
rett opp på bakstykket før du feller av. 
 
For de respektive størrelser skal du strikke rett opp  
til arb. måler: 18 19 20 21 22 cm – før du feller av.  
Hvis du har tendens til å felle av for stramt, kan du bruke en større pinnestørrelse.  
 
Ermer: (som du kan strikke først, parallelt eller sist) 
  S M L XL XXL 
Legg opp: 40  44 46 48 50 masker på rundpinne nr. 3 
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Strikk riller frem og tilbake i 5 cm. Skift til strømpepinner nr. 4, lukk ”sirkelen” for å fortsette i 
glattstrikking. Sett en merketråd der omgangen begynner, for nå skal du legge ut to masker med 
jevne mellomrom oppover ermet slik: 
 
Forklaring 1: Den siste masken på omgangen og den første på neste, skal være midtstolpen på 
økningen oppover ermet, og så skal du legge ut en maske på hver side av disse to maskene.  
 
Forklaring 2: Det er mange metoder, men her har jeg strikket to masker i en: Begynn å strikke en 
rettmaske (som alltid strikkes gjennom den nærmeste løkken), men før du slipper den over på høyre 
pinne, strikker du også en maske gjennom den bakre løkken.  
 
Forklaring 3: Strikk deretter en stolpemaske, og den andre stolpemasken avslutter du med også å 
strikke en maske til i bakre løkke. På denne måten vil de nye maskene ligge tett inntil stolpemaskene. 
(Vanskelig å forklare, men lett å gjøre. Sjekk eventuelt økemetoder på Youtube). 
 
  S M L XL XXL 
Økning totalt 40 40 42 44 46  masker på hele ermet 
Antall økninger 20 20 21 22 23 ganger (2 per omgang) 
 
Øk som beskrevet i Forklaring 1-3: 
hver  5. 5. 5. 4./5. 5. omgang 
til du har 80 84 88 92 96 masker eller du er ved ønsket høyde. 
 
Fell løst av. Strikk et erme til – hvis du ikke har vært så smart å strikke dem parallelt… 
 
Forstykket: 
 
Strikk rett opp i glattstrikking til forstykket er ca 7 cm kortere enn bakstykket. Nå skal du felle til 
midterst maskene til halsringning, og deretter strikke venstre og høyre stykke hver for seg. Rett på 
retten, vrangt på vrangen. (Hvis du ikke velger deg et relieffmønster, som jeg gjorde her). 
 
  S M L XL XXL 
Fell midt på 21 22 23 26 27 masker - dvs. at du har igjen… 
  40 45 50 54 59 masker - på hvert sidestykke. 
 
Fell så på hver pinne fra halsen (nei, ikke fra ermet!!) på alle størrelser: 3, 2, 1, 1.  
Nå skal du ha: 33 38 43 47 52 masker igjen 
 
Fortsett med glattstrikk til forstykket er like høyt som bakstykket. Det kan godt være litt kortere, for 
eventuelt å passe bedre med ermet, som du kanskje allerede har strikket, men det skal aldri være 
lengre enn bakstykket. 
 
Sy sammen over skuldrene (rette mot rette) og sy i ermene (også rette mot rette). Her kan det være 
lurt å tråkle først, så du ser at det blir jevnt satt i. 
 
Plukk opp (helst med heklenål, sjekk evt Youtube!) 110 masker og strikk 5 riller frem og tilbake på 
pinne 3mm (eller hvor mange du ønsker) og fell løst av.  
 
Sy pent sammen rillene nederst på bolen, nederst på ermene og øverst rundt halsringningen. 
Lykke til! 
 
 
 
 


