
Lille rille
av Unni Cathrine Eiken / Malsen og Mor 

#lillerille
Størrelse: 8 (10) 12 (14) 16 år
Vidde bol: 75 (80) 84 (89) 94 cm 
Hel lengde:  33 (36) 39 (42) 44 cm målt fra under armen 
Ermelengde:  36 (38) 41 (43) 45 cm

Strikkefasthet: 14 m * 20 omg per 10 * 10 cm glattstrikk
Pinne: 5,5 og 6 mm
Garnforslag: Bruk garn som gir deg riktig strikkefasthet, gjerne flere kvaliteter sammen.

Lille rille er en enkel rillestrikket genser. Genseren strikkes nedenfra og opp, med raglanfellinger i 
bærestykket. Bolen og ermene strikkes frem og tilbake, mens bærestykket/raglanfellingen strikkes 
rundt. Det er en fordel at genseren strikkes med litt løs strikkefasthet. Bruk gjerne pinner som er litt
større enn det som er oppgitt fra garnprodusenten. Strikk prøvelapp! Pinnestørrelsen er kun 
veiledende, prøv deg frem og bruk den pinnestørrelsen du trenger for å få riktig strikkefasthet!

Forstykket / bakstykket

Forstykket og bakstykket strikkes frem og tilbake i rillestrikk. For å få en pen kant tas den siste 
masken på hver pinne vrangt løst av mens du holder tråden foran arbeidet.

Forstykket:
Legg opp 60 (64) 68 (72) 76 masker på pinne 5,5 / den mindre pinnen. 
Strikk rillestrikk til arbeidet måler 5 cm.

Bytt til pinne 6 / den større pinnen og strikk resten av forstykket/bakstykket med denne pinnen.
Strikk rillestrikk til arbeidet måler 33 (36) 39 (42) 44 cm.

Fell av de 4 første og de 4 siste maskene på pinnen = 52 (56) 60 (64) 68 masker
Legg arbeidet til side.

Bakstykket: Strikkes likt som forstykket.

Ermene
 Forstykket / bakstykket
Ermene strikkes frem og tilbake i rillestrikk. For å få en pen kant tas den siste masken på hver 
pinne vrangt løst av mens du holder tråden foran arbeidet.

Legg opp 30 (32) 34 (36) 36 masker på pinne 5,5 / den mindre pinnen. 
Strikk rillestrikk til arbeidet måler 4 cm.

Bytt til pinne 6 / den større pinnen og strikk resten av ermet med denne pinnen. 
Når ermet måler 7 cm begynner du å øke slik:
Strikk 1 rett, lag et kast, strikk til det gjenstår 1 maske på pinnen, lag 1 kast, ta den siste masken 
vrangt løst av. På neste pinne strikkes kastene vridd rett.

Fortsett å øke slik ca hver 4. cm til du har økt totalt 7 (7) 8 (9) 9 ganger
= 44 (46) 50 (54) 54 masker
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Strikk videre uten økninger til ermet måler 36 (38) 41 (43) 45 cm.

Fell av de 4 første og 4 siste maskene på pinnen = 36 (38) 42 (46) 46 masker
Legg ermet til side og strikk ett til.

Raglanfelling 

Nå skal forstykket, bakstykket og ermene settes inn på samme rundpinne, slik at hvert erme er 
plassert mellom forstykket og bakstykket. Pass på at alle delene vender samme vei/har samme 
side ut som rettside. La den siden hvor maskene minner om glattstrikk nærmest pinnen vende ut 
mot retten.

Omgangen begynner ved begynnelsen på forstykket. Du har 176 (188) 204 (220) 228 masker før 
du starter på raglanfellingen.

Bærestykket strikkes rundt i rillestrikk:
1. omgang: alle masker strikkes vrangt
2. omgang: alle masker strikkes rett

Strikk en omgang rillestrikk mens du plasserer fire maskemarkører slik: 
strikk til 1 maske gjenstår på forstykket, plasser maskemarkør, 
strikk til 1 maske gjenstår på høyre erme, plasser maskemarkør, 
strikk til 1 maske gjenstår på bakstykket, plasser maskemarkør, 
strikk til 1 maske gjenstår på venstre erme, plasser maskemarkør.

Fortsett så å felle til raglan på hver rettomgang slik: [strikk til 2 masker før maskemarkør, 
ta 1 maske løst av, strikk 1 rett, løft den løse masken over masken du strikket, flytt maskemarkør 
over på høyre pinne, strikk 2 masker rett, strikk 2 masker rett sammen], gjenta omgangen
= 8 masker felt
 
Fell på hver annen omgang totalt 13 (14) 15 (17) 18 ganger = 72 (76) 84 (84) 84 masker

Bytt til pinne 5,5 og strikk 4 omganger ribbestrikk [1 rett, 1 vrang].
Fell av i ribbestrikk, pass på at kanten ikke blir for stram.

Montering

Bruk garnet du strikket med og sy sammen sidesømmene og hullet under armene.

Malsen og Mor er en nettbutikk som selger garn og strikkemønstre. Du finner oss på www.malsenogmor.no

Mønsteret Lille Rille er laget som en gratisoppskrift til bruk for Åsane Folkehøgskoles prosjekt ved barnehjemmet Balika Peace Home i
Nepal. Kopiretten til dette strikkemønsteret tilhører Unni Cathrine Eiken. Mønsteret kan ikke kopieres, selges eller brukes i annet enn 
privat sammenheng uten samtykke. Ta kontakt på butikk@malsenogmor.no om du oppdager feil i mønsteret.
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