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BRILLEBJØRN
Genser - lue og skjerf
– Ask 

STØRRELSER
2 år (4 år).

MÅL
Genser:
Overvidde: 62 (70) cm.
Hel lengde: 35 (40) cm. 
Ermelengde: 23 (28) cm.
Lue: 
Vidde 50 cm.

GARN
Ask, 100 % ull fra Hillesvåg Ullvarefabrikk.
Garnforbruk til hele settet:
150 (150) g melert lys grønnturkis nr. 6584 = farge 1. 
50 (50) g mørk grå nr. 6051 = farge 2.
100 (100) g ubleket hvit nr. 6057 = farge 3.
50 (50) g beige nr. 6142 = farge 4.
50 (50) g sort 6053  = farge 5.

PINNER 
Pinner nr. 2,5 og 3.

STRIKKEFASTHET
24 m og 28 omg i glattstrikk på p nr. 3 = 10 x 10 cm.

Mønster: Se diagram I og II.

Stripemønster til vrangborder: 1 omg farge 1, 2 
omg farge 2, 2 omg farge 3, 1 omg farge 5, 2 omg 
farge 4 og 2 omg farge 1.

Stripemønster til ermer: 2 omg farge 2, 2 omg 
farge 3, 1 omg farge 5, 2 omg farge 4, 6 omg farge 
3, 2 omg farge 4, 1 omg farge 5, 2 omg farge 3 og 2 
omg farge 2. 

GENSER
Genseren strikkes først rundt, deretter deles ar-
beidet i to like deler der hvor det strikkes intarsia 
(hodet til Brillebjørn). Når du strikker intarsia er det 
viktig at du tvinner trådene hver 5. m slik at det ikke 
strammer eller blir hull i fargeovergangene. Etter at 
diagram I er ferdig strikket samler du igjen arbeidet 
og strikker videre rundt.
Legg opp, på p nr. 2,5, med farge 1, 148 (168) m 
og strikk vrangbord, 2 vridd r, 2 vr med stripemøn-
ster som forklart over. Når stripemønsteret er ferdig 
skifter du til p nr. 3 og strikker videre i glattstrikk 
med farge 1. På 1. omg legges det opp 2 nye m = 
150 (170) m på p. Sett 1 merketråd i hver side av 
arbeidet = 75 (85) m på for- og bakstykket. Strikk 
glattstrikk til arbeidet måler totalt 8 (10) cm. Nå skal 
arbeidet deles i 2 like deler ved sidemerkene og for 

og basktykket strikkes fram og tilbake.
Forstykket: Strikk intarisia etter diagram I. Sett 
1 merketråd i midtm på forstykket og finn midtm i 
mønsteret. Strikk ansiktet til brillebjørn (plasseres 
midt på forstykket) og strikk stripemønster på hver 
side. Strikk 1 rapport i høyden. 
Bakstykket: Strikk striper etter diagram I – IKKE 
strikk Brillebjørnen. 
Strikk videre i glattstrikk med farge 1 rundt over alle 
m igjen. Strikk til arbeidet måler totalt 23 (25) cm. 
Nå felles det 8 m i hver side til ermehull slik: Strikk 
til 4 m før første sidemerke, fell av 8 m, strikk til 4 m 
før neste sidemerke, fell av 8 m, strikk ut omg. Legg 
arbeidet til side.

ERMER
Legg opp 36 (40) m på p nr. 2,5 med farge nr. 1. 
Strikk stripemønster som på bolen. Skift til p nr. 3 og 
farge 1 og strikk 1 omg r, samtidig som det økes 5 m 
jevnt fordelt på omg = 41 (45) m på p.  Strikk videre 
i glattstrikk samtidig som det økes 2 m midt under 
ermet. Når ermet måler totalt 9 cm strikkes det strip-
emønster som forklart over. Deretter strikkes resten 
av ermet i farge 1. 
Øking midt under ermet: Øk 2 m på undersiden av 
ermet, hver 6. omg til det er 53 (61) m på p. Strikk til 
ermet måler 23 (28) cm. 
Ermehull: Fell av 4 m, strikk til det gjenstår 4 m 
og fell av disse 4 m. Legg ermet til side og strikk et 
erme til. 

SAMMENSTRIKKING
Sett alle delene inn på en rundp nr. 3, bakstykket, 
venstre erme, forstykket og høyre erme = 224 (260) 
m på p. Omgangen starter nå på begynnelsen av 
bakstykket. Strikk videre med farge 1 og strikk 1 
omg samtidig som det settes merker mellom ermer 
og bol = 4 merker. 
Raglanfelling: Strikk *2 r sammen, str til 2 m før 
neste merke, str 2 vridd r sammen, str til 2 m før 
neste merke*, gjenta *-* ut omg = 8 m felt. Gjenta 
denne fellingen hver omg 3 (4) ganger, deretter hver 
2. omg 13 (15) ganger = 96 (108) m på p. Fell så til 
raglan hver omg 2 (3) ganger = 80 (84) m på p. 
Halskant: Skift til p nr. 2,5 strikk 1 omg vridd r. 
Strikk så vrangbord, 2 vridd r, 2 vr med stripemøn-
ster til vrangborder, men start å strikke bakerst i 
mønsteret slik at stripene speilvendes. Når stripene 
er ferdig strikket skifter du til farge 1 og strikk er 
vrangbord i 12 omg. Fell av uten å stramme. 

MONTERING
Damp arbeidet fra vrangen. Fest alle løse tråder og 
sy sammen under ermene. Sy sammen genseren 
i sidene i det åpne partiet. Brett halskanten dob-
belt inn mot vrangen og sy pent til. Broder på øyne, 
snute og munn med maskesting etter diagram I.



LUE
Legg opp 108 (116) m på p nr. 2,5 og farge 1 og 
strikk vrangbord, 2 vridd r, 2 vr med stripemønster 
som forklart over. Når stripemønsteret er ferdig 
skifter du til p nr. 3 og farge 3 og strikker videre i 
glattstrikk. På 1. omg økes det 2 (4) m jevnt fordelt = 
110 (120) m på p. Strikk til arb måler 13 (14) cm. 
Felling: *Strikk 8 r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut 
omg. Strikk 3 omg. 
*Strikk 7 r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omg. 
Strikk 2 omg.
*Strikk 6 r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omg. 
Strikk 1 omg.
*Strikk 5 r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omg. 
Strikk 1 omg.
*Strikk 4 r, 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omg. 
Strikk 1 omg.
*Strikk 2 m r sammen*, gjenta fra *-* ut omg. Klipp 
av tråden og trekk igjennom de resterende m. Trekk 
sammen og sy igjen på toppen av luen.

MONTERING
Fest alle løse tråder godt og damp luen fra vrangen. 
Sett 1 merke midt foran og broder poteavtrykk som 
vist i diagram II med maskesting med farge 2.

SKJERF
Legg opp 28 m på p nr. 3 med farge 1 og strikk rib-
bestrikk, 4 r, 4 vr ut p. Strikk 12 cm. 
Striper: Fortsett å strikke vrangbord, men strikk 
striper slik: 4 p med farge 2, 4 p med farge 3, 2 p 
med farge 5.
Skift til farge 4 og strikk ribbestrikk i 18 cm. 
Striper: Fortsett å strikke vrangbord, men strikk 
striper slik: 4 p med farge 1, 4 p med farge 2, 2 p 
med farge 5.
Skift til farge 3 og strikk ribbestrikk i 18 cm. 
Striper: Fortsett å strikke vrangbord, men strikk 
striper slik: 4 p med farge 4, 4 p med farge 1, 2 p 
med farge 5.
Skift til farge 2 og strikk ribbestrikk i 18 cm. 
Striper: Fortsett å strikke vrangbord, men strikk 
striper slik: 4 p med farge 3, 4 p med farge 4, 2 p 
med farge 5.
Skift til farge 1 og strikk ribbestrikk i 12 cm og fell av. 

MONTERING
Fest alle tråder godt og damp skjerfet fra vrangen. 
Frynser: Bruk 1 tråd av hver farge og lag frynser 
som festes i hver ende. Mine frynser er 12 cm 
lange.

Design og oppskrift: Kari Hestnes, 
www.Karihdesign. com. 
Gjennomgang av oppskrift: May Britt Bjella 
Zamori.

Her kan du se en video hvordan du syr maskesting: 
https://www.garnstudio.com/video.
php?id=40&lang=no

Design: Kari Hestnes - www.karihdesign.com



DIAGRAM I - genser
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Brillebjørn 
motiv over 27 
m - sentreres på 
forstykket

Kommentar til diagram I: Øynene, 
snuten og munnen strikkes i farge 
4 og broderes på etterpå med 
maskesting.
Bruk en rest litt lysere grå eller brun 
til munnen.
Bakstykket: Strikk KUN striper, dvs. 
gjenta de 4 første m i diagrammet på 
hele bakstykket. 

DIAGRAM II - lue

Kommentar til diagram II: Strikk 
luen som forklart i oppskriften - 
broder på potemønsteret med 
maskesting i farge 2 som vist i dia-
grammet etter at luen er ferdig strik-
ket. 

Midt foran på luen



TEGNFORKLARING

Farge 3

Strikkes med farge 4. Broderes etterpå med en rest litt lysere grå eller brun til munnen.

Farge 5, øynene og snuten strikkes med farge 4 og broderes med maskesting i farge 5 til slutt.

Farge 4

Farge 2


