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GRUNNOPPSKRIFT PÅ GENSER 
Det er flere forskjellige teknikker man kan bruke når man strikker en genser, og hvilke av 

teknikkene man bruker kommer an på hvilke design du ønsker. Den enkleste teknikken er 
trolig å strikke kropp og armer hver for seg for så å sy disse delene sammen, noe denne 
grunnoppskriften gir forståelse for. Designet er veldig enkelt og mye brukt.  

Man kan også strikke kroppen i flere deler (for-stykke og bak-stykke) om det er ønskelig, 
noe som kan gjøre fremgangsmåten og designet veldig enkelt.  Dette avhenger av hvilke 
design du ønsker og hvor komfortabel du er med å strikke på frihånd.  

Det absolutt enkleste designet om man er nybegynner er å strikke fire firkanter: to 
armer, ett for-stykke og ett bak-stykke for så 
å sy disse delene sammen. Størrelsen her 
er veldig enkel å tilpasse ved at man 
strikker firkantene større eller mindre.  

Illustrasjonen under viser hvordan fire 
firkanter enkelt kan bli en enkel, men 
nydelig genser. De gule strekene 
symboliserer hvor man må sy for at 
firkantene skal bli en genser.  

 



Videre kan man enkelt gjøre genseren mer tilpasset ved å designe de ulike delene 
forskjellig via mønster og farger. Eventuelt kan man legge til andre funksjoner som hals, et 
lengre bakstykke enn forstykke, border, osv. La kreativiteten flyte fritt, det er virkelig det 
beste ved å strikke på frihånd! Eneste man trenger å tenke på er at delene passer – altså 
antall masker og rader passer med hverandre når man tenker å sy sammen delene. 

I denne grunnoppskriften skal vi også fokusere på å strikke genseren ut fra å strikke tre 
individuelle deler – 2 armer og 1 kropp. Men, her vil vi sy minst mulig - altså beholder vi 
designet, men vi strikker delene mest mulig sammen.  

Da begynner man enten nederst eller øverst, og det som avgjøres dette er hvilke 
erfaringer du har med størrelsesforhold. Vet du hvilke antall masker du ønsker, vil det være 
best å starte nederst. Vet du derimot ikke hvor mange masker du trenger, vil det lønne seg 
å starte øverst. 

Legg opp antall masker du ønsker i halsen (om du ikke ønsker hals, se nederst). Jeg 
pleier alltid å ta et utgangspunkt på 80 til 100 masker, siden dette gir en fin størrelse. Har 
man for få masker kan halsen fort bli for trang og har man for mange masker kan halsen 
ofte bli så stor at den gir litt etter og det kan danne en litt misformet fasong på genseren.  



Deretter strikker du ønsket design, funksjon og lengde på halsen: 
• Design i denne sammenhengen vil være mønsteret du ønsker, eks. 2 rette og 2 vrange 

masker, farger, striper, mønster, osv.  
• Funksjon i denne sammenhengen vil være om du ønsker halsen dobbel eller enkel, 

eventuelt at du strikker inn sløyfer eller knapper, osv.  

Om du ønsker at halsen skal strikkes dobbelt, har flere valg: 
• Bretten går innover: Da er det viktig at du strikker 1 rad vrange masker der du ønsker 

at bretten skal være. Dette med forbehold om at du har strikket ellers rette masker eller 
mønster hvor du har både rette og vrange masker (eks. 2 rette og 2 vrange).  Da vil du 
trenge å sy bretten sammen med genseren på innsiden etter at du er ferdig.  
• Bretten går utover: Da må du strikke 1 rad rette masker der du ønsker at bretten skal 

være. Dette med forebehold om at du har strikket ellers rette masker eller mønster hvor 
du har både rette og vrange masker (eks. 2 rette og 2 vrang).  
• Ingen brett, men du ønsker lang hals slik at den blir dobbel: Da må du bare strikke 

samme mønster til du har ønsket lengde.  

Siden vi skal sy på armene er det viktig at vi strikket et hull til armene med lik størrelse 
som åpningen til armen. Størrelsen på armene pleier jeg å velge på forhånd, slik at jeg vet 
hvor stort hullet skal være – et godt tips her (om du ikke ønsker en tettsittende genser) er å 
ha samme antall masker på starten av armen som du har på halsen – eksempelvis 80 
masker. Om du ikke vet hvor stor åpningen til armen er, vil jeg forklare fremgangsmåten på 
dette under.  

Når man starter øverst strikker du inn hull til armene ved at man strikker øverste del av 
kroppen med to forskjellige pinner. Fordelen med denne oppskriften er at man ikke 
trenger å vite helt nøyaktige størrelsesforhold før man starter, siden man tilpasser 
størrelsen på armene fra størrelsen på kroppen. Og størrelsen på kroppen tilpasses ut ifra 
størrelsen på halsen som du nå har strikket. Hvis du har 80 masker på halsen, vil det si at 40 
masker synes når du legger halsen på et flatt underlag. Tar du dermed å måler halsen med 
et cm-bånd for deretter å se hvordan størrelsen ser ut på din hals, kan du enkelt ta cm-
båndet videre utover skulderen. Dette vil da gi et størrelsesforhold på hvor mange masker 
du skal legge til utover skuldrene. Det vil ikke være noe problem å legge til flere masker, 
slik at det går litt utover armen, dette vil bare gjøre at genseren blir mer baggy. 

Når du vet hvor mange masker du skal legge til på hver side, strikker du halvparten av 
maskene på halsen med rette masker. Deretter legger du til antall masker du kom fram til. 



Så strikker du deg tilbake med vrange masker, for så å legge til samme antall på andre 
siden. Deretter strikker du frem og tilbake (ikke rundt) til du har lengden på armen som du 
trenger. Om du ønsker glattstrikk (altså en rett og en vrang side), må du strikke en rad med 
rette masker for så en rad med vrange masker, men dette går på design, og her står man 
helt fritt. Om du er usikker på hvor stor armen din er går det an å strikke noen får rader for 
så å prøve genseren. På denne måten vil du se hvor langt ut på armen genseren går for så 
å strikke armene. Da vil du vite hvor stort hull du trenger. Igjen går dette på hvor mye 
erfaring du har med størrelsesforhold. 

Når du har strikket deg til riktig lengde, skal du nå strikke motsatt side. Da går du tilbake 
til toppen der du la til masker og henter opp igjen de samme maskene på egen pinne. 
Deretter strikker du til samme lengde på denne siden. 

Nå skal du ha like lange deler – en del til ryggen og en del til brystet – som tilsvarer et 
hull som skal passe til størrelsen på arm-åpningen din. Da skal du strikke disse delene 
(rygg og bryst) sammen ved å strikke alle maskene inn på samme rundpinne med samme 
garn. Deretter skal du strikke ønsket lengde på genser. Her velger du også funksjon selv, i 
forhold til hvor tettsittende du ønsker genseren eller om du ønsker at genseren din skal ha 
en trangere bord nederst. 

Strikk armene ved at du legger opp antall masker du ønsker på en rundpinne, strikker 
ønsket lengde, strikker ønsket avslutning og feller av masker. 

Om du ønsker å starte nedenfra og strikke deg oppover vil oppskriften være den 
samme med unntak at du gjør ting i motsatt rekkefølge. Da starter du med å legge opp 
antall masker du ønsker på kroppen, strikker til har ønsket lengde på denne for så å strikke 
på to forskjellige pinner slik at du får tilsvarende hull til armene. I stedet for å legge til 
masker øverst så skal du felle av masker og dette kan du gjøre på to forskjellige måter: 

1 – Felle av antall masker på hver av stykkende, både før og etter hals. For så å sy disse 
stykkene sammen.  

2 – Strikke maskene sammen og felle de av, både før og etter hals. 

Deretter strikker du halsen. Viktig at når man strikker halsen tilslutt at man ikke strikker 
med for få masker, da kan den fort bli trang.  

Du trenger ikke strikke hals om dette ikke ønskelig, det er bare en veldig fin måte å 
utarbeide størrelsesforhold. Om du strikker ovenfra og ned er det også veldig enkelt å 



forklare hvordan dette gjøres ved å ta et utgangspunkt fra halsen, men så lenge du starter 
(eller slutter) med samme antall masker, slik at delene passer er dette helt opp til deg. 
Prinsippet er det samme: strikk hull til armene, for så å sy delene sammen. 
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