
Byjubileet Fredrikstad 450 år og 
Strikkefestivalen i Fredrikstad presenterer

FREDRIKSTADGENSEREN

Byjubileet Fredrikstad 450 år og Strikkefestivalen 
i Fredrikstad samarbeidet våren 2016 om en 
design- og strikkekonkurranse der befolkningen 
kunne levere bidrag til den offisielle Fredrikstad-
genseren for jubileumsåret 2017. Det ble levert 
12 bidrag til konkurransen, og vinnergenser er 
produsert av Marianne Solbrække.

Vinnergenseren har klassisk fasong og tidløst 
design som tar for seg byens historie. Gamlebyens 
festningsverk og vollgravene fungerer som grunn-
leggende element. Både fortid og nåtid er flettet 
inn i et tidløst mønster i bærestykket. I tillegg 
er det en flette på armene, som representerer 
ankerkjetting. Dette viser til skipsfart og industri. 
 

Marianne Solbrække, 
beskriver selv fargevalget slik: 

“Det er lett å tenke blått for vann, grønt for gress 
og trær, og grått for brosteiner, men fargene 
symboliserer så mye mer enn det. Blått er vannet 
i vollgraven, men også et symbol for himmel og sjø, 
stabilitet, harmoni, ro, inspirasjon, kommunikasjon 
og læringskapasitet. Grønt er fargen for natur, 
vekst, eng og skog. Grått gir et rolig og mykt 
inntrykk. Symboliserer vennskap, trygghet og 
det klassiske. Blått, grønt og grått er farger 
som symboliserer mangfoldet i storkommunen 
Fredrikstad.”
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Følg oss på Facebook#fredrikstad450          www.fredrikstad450.no
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GJENNOMGANG AV OPPSKRIFT: 
Tove Fevang
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STØRRELSE: Medium (dame)
OVERVIDDE: 115 cm 
HEL LENGDE: 61 cm
ERMELENGDE: ca. 31 cm eller ønsket lengde 

MATERIALER:  
Falk, Dale garn (100 % ull ren ny ull, superwash) 
50 g = ca. 106 m
Frg 1, Lys grå melert f. nr. 0004, 200 g 
Frg 2, Grå melert f. nr. 0007, 450 g  
Frg 3, Lys grønn f. nr. 9133, 50 g  
Frg 4, Kinablå f. nr. 5943, 50 g  
Anbefalte farger, andre farger kan benyttes

PINNER: Rundp og strømpep nr. 2 ½ og 3  

STRIKKEFASTHET: 
22 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm

Husk at strikkefastheten må holdes hvis  
resultatet skal bli vellykket. Strikk en prøvelapp 
da den oppgitte pinnetykkelsen kun er veiledende. 
Kontroller strikkefastheten nøye! Bytt eventuelt 
til tykkere eller tynnere pinner.

Tips! Strikkefastheten endrer seg ofte når en 
strikker mønster med flere farger, dette skjer 
ofte ved at tråden som ikke strikkes med og ligger 
bak masken blir litt for stram. For å unngå dette, 
gå opp et halvt pinnenummer når det strikkes 
mønsterstrikk og gå tilbake til opprinnelig pinne-
størrelse når det strikkes med en farge ig jen.

Forkortelser: r = rett, vr = vrang, p = pinne(r),  
m = maske(r), omg = omgang(er) 

Les ig jennom hele oppskriften før du begynner  
å strikke.

BOL:
Legg opp 260 m med farge 1 på rund-p nr. 2 ½  
og strikk vrangbord rundt 2 vridd r, 2 vr, 3 omg. 
Skift til farge 4 og strikk 3 omg vrangbord, skift 
til farge 2 og fortsett i vrangbord strikk til den 
måler 7 cm. Skift til p nr. 3 og fortsett i glattstrikk. 
På starten av 1. omg øk 1 m ved å hente opp tråden 
mellom to masker og strikk den vridd rett, g jenta 
økingen etter 130. m = 262 på omg. Når bolen 
måler 41 cm fra oppleggskanten, settes et merke i 
hver side med 131 m til for- og bakstykke. På neste 
omg, sett 12 m på en hjelpetråd (= 6 m på hver side 
av merket) i hver side til ermehull. Legg arbeidet 
til side og strikk ermer. 

ERMER:
Legg opp 52 m med farge 2 på strømpep nr. 2½, 
og strikk 4 omg vrangbord rundt 2 vridd r, 2 vr. 
Skift til farge 4 og strikk 3 omg vrangbord, skift til 
farge 1 og strikk 17 omg vrangbord, skift til farge 2 
og strikk 1 omg vrangbord, skift til farge 3 og 
strikk 2 omg vrangbord. Skift til p nr. 3 og farge 2 
fortsett i glattstrikk og flettediagram slik: Strikk 
18 m r, diagram C over 16 m (= midt på ermet), 
avslutt omg med 18 m r. Fortsett resten av ermet 
med denne inndelingen.

Samtidig øk 1 maske mellom første og andre 
maske på omgangen ved å plukke opp tråden og 
strikk den vridd rett, strikk til det er 2 m ig jen på 
omg, øk 1 maske mellom nest siste og siste maske, 
tilsvarende på starten av omgangen = 2 m økt på 
omgangen. Gjenta økingen hver ca. 1,5. cm 25 
ganger til i alt 102 m. Strikk til ermet måler 44 cm 
fra oppleggskanten eller ønsket lengde. 

NB! Det blir penest om man avslutter diagram  
C et par omg over en fletting. På siste omg  
settes de 6 første m og de 6 siste m på omg på 
en hjelpetråd, samtidig strikkes de 2 midterste 
maskene på ermet rett sammen for å få diagram B 
midt på ermet = 89 m ig jen på omg. Legg arbeidet 
til side og strikk et erme til på samme måte.

OPPSKRIFT
RAGLANFELLING: 
Sett alle delene inn på en rundpinne i denne 
rekkefølgen: Bakstykket, ene ermet, forstykket, 
andre ermet = i alt 416 m. Sett en merketråd i
hver sammenføyning (la merketrådene følge 
med oppover i fellingen).

Strikk 1 omg med farge 2. La omgangen begynne 
mellom høyre erme og bakstykke. Fortsett å 
strikke rundt etter diagrammene, strikk diagram 
A på bakstykket, fortsett med diagram B på 
venstre ermet, diagram A på forstykket og til 
slutt diagram B på høyre erme. Start og avslutt 
alle diagrammene ved pilene på hvert diagram.

På 2. omg felles det raglan slik: Strikk første m 
på bakstykke rett, strikk 2 r sammen, fortsett  
til det g jenstår 3 m før merketråden mellom  
bakstykket og ermet, strikk 2 vridd r sammen, 2 r, 
2 r sammen, fortsett over ermemaskene til det 
g jenstår 3 m før neste merketråd, fell tilsvarende 
her med 2 m mellom fellingene, fortsett til det står 
ig jen 3 m før neste merketråd og g jenta fellingen, 
strikk til 3 m før siste merketråd, strikk 2 vridd r 
sammen, 1 r = 8 m felt. Fellem og midt m (= de to 
maskene mellom fellingene) strikkes hele tiden 

etter diagrammene/mønsteret. Gjenta fellingene 
annenhver omg. Når diagram A og B er ferdig, 
strikkes resten av bærestykket i glattstrikk med 
farge 1. Når det er felt for raglan 28 ganger = 63 
m ig jen på forstykket. Felles de midterste 19 m 
på forstykket for hals. Strikk ut omg og klipp av 
tråden. Begynn nå omg midt foran. Fortsett frem 
og tilbake med glattstrikk og raglanfelling som før 
og fell samtidig for halsen i begynnelsen av hver p 
2,2,2,1,1,1,1,1 m = 36 raglanfellinger = 87 m ig jen 
på p. Fell av de resterende m.

HALSKANT: 
Strikk opp med farge 1, ca. 120 m på p nr. 2 ½ 
(maskeantallet må være delelig med 4). Strikk 11 
omg vrangbord 2 vridd r, 2 vr. Skift til farge 4 og 
strikk 3 omg vrangbord. Skift til farge 2 og strikk 
4 omg vrangbord. Strikk 1 omg vrang, deretter 19 
omg vrangbord. Fell av elastisk eller passe løst med 
r og vr m. 

MONTERING:
Mask sammen under ermene. Fest alle løse tråder. 
Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy passe 
løst til på vrangen.


