
Brunostgenserne fra TINE

DESIGN AV KRISTIN WIOLA ØDEGÅRD





Størrelse:  
4 (6) 8 (10) 12 år

Mål:  
Overvidde: 65 (70) 75 (80) 84 cm 
Hel lengde: 45 (48) 52 (54) 57 cm 
Ermelengde: 27 (30) 33 (36) 39 cm

Pinner: 
Rundpinne 40 – 60 og 80 cm nr. 5 
Settpinner nr. 5 
Rundpinne 40 – 60 cm nr. 4  
(til vrangbord) 
Settpinne nr. 4

Strikkefasthet: 
17 m x 20 omg  i mønster  
= 10 x 10 cm 

Garn: 
150 (200) 250 (250) 300 g KOS fra 
Sandnes garn fg. 2611 lys beigemelert

50 g KOS fra Sandnes garn  
fg. 3524 terrakotta

50 g KOS fra Sandnes garn  
fg. 4311 pudderrosa melert

50 g KOS fra Sandnes garn  
fg. 9521 støvet pistasj

50 g KOS fra Sandnes garn  
fg. 7270 grønnmelert

MYSEGENSER 

Genseren er strikket nedenfra og 
opp på rundpinne og settpinner  
før delene settes sammen til  
rundfelling på bærestykket.  
Modellen er myk og god til  
små kropper.

TINE Fløtemysost er laget av kumelk. Den er lys og mild og med smak 
av karamell er den en favoritt blant mange små, men de fleste voksne 
vil skrive under på at det er en smak du ikke vokser fra. Visste du  
forresten av Fløtemysost var den første ostevarianten Anne Hov,  
oppfinneren av brunost, lagde?

En favoritt i alle aldre



Bolen: 
Legg opp 112 (120) 128 (136) 144 m med beige på rundp nr. 4,  
str vr.bord 1 r, 1 vr, 3 (3) 4 (4) 5 cm. Bytt til rundp. nr. 5, strikk mønster  
etter diagram A. Strikk videre i bunnfg. (beige) til arb måler 28 (31) 33 
(35) 37 cm, fell 4 m i hver side til ermehull slik: Strikk 52 (56) 60 (64) 68 
m r, fell av 4 m, strikk 52 (56) 60 (64) 68 m r, fell av 4 m. 

Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Ermer: 
Legg opp 26 (28) 30 (32) 34 m med bunnfg. (beige) på settp nr. 4,  
str vr.bord 1 r, 1 vr i 3 (3) 4 (4) 5 cm. Bytt til settp nr. 5, strikk mønster etter 
diagram A, samtidig som det økes 2 m midt under erme hver 2 cm til det 
er i alt 40 (44) 48 (52) 52 m på p. Tell deg ut fra pilen som viser midt på 
erme, hvor du skal starte i mønsteret. Etter diagram A strikkes det i bunnfg. 
til erme måler 27 (30) 33 (36) 39 cm, fell av 4 m midt under erme.  
 
Legg arbeidet til side og strikk et erme til lik det første.

Bærestykket med rundfelling: 
Sett alle delene inn på samme rundp = 176 (192) 208 (224) 232 m på p. 
Strikk 1 (3) 3 (4) 4 omg med bunnfg. før det strikkes mønster etter  
diagram B for bærestykket med fellinger som beskrevet i diagrammet.

NB Merk at omgangene markert med * i diagrammet ikke strikkes for str. 
4 og 6 år.

Bytt til kortere rundpinne etter hvert som det blir færre m på p. 
Når diagrammet er strikket ferdig gjenstår det 56 (56) 58 (58) 60 m på p, 
bytt til liten rundp nr. 4 og avslutt med 3 (3) 3 (4) 4 cm vr.bord, 1 r, 1 vr til 
halskanten. Fell av uten å stramme tråden.

Sy sammen midt under ermene og fest alle løse tråder. 

Broder en TINE-logo nederst på venstre erme, over borden, i grønnmelert  
etter diagrammet. 



Tegnforklaring: Tine
= beige 

= terrakotta 

= pudderrosa 

= 1 rapport som gjentas 

= omg strikkes ikke
   for str. 4 og 6 år 

= støvet pistasj

= grønnmelert 

midt på erme

Diagram B,
bærestykket

start her alle str.
= 176 (192) 208 (224) 232 m på p.

start her for
bol alle str.

fell 44 (48) 52 (56) 56 m jevnt fordelt 
=132 (144) 156 (168) 176 m på p

fell 44 (48) 52 (56) 56 m jevnt fordelt
= 88 (96) 104 (112) 120 m på p 

Diagram A,
nederst på bol og ermer

fell 32 (40) 46 (54) 60 m jevnt fordelt
= 56 (56) 58 (58) 60 m på p

Tegnforklaring: Tine
= beige 

= terrakotta 

= pudderrosa 

= 1 rapport som gjentas 

= omg strikkes ikke
   for str. 4 og 6 år 

= støvet pistasj

= grønnmelert 

midt på erme

Diagram B,
bærestykket

start her alle str.
= 176 (192) 208 (224) 232 m på p.

start her for
bol alle str.

fell 44 (48) 52 (56) 56 m jevnt fordelt 
=132 (144) 156 (168) 176 m på p

fell 44 (48) 52 (56) 56 m jevnt fordelt
= 88 (96) 104 (112) 120 m på p 

Diagram A,
nederst på bol og ermer

fell 32 (40) 46 (54) 60 m jevnt fordelt
= 56 (56) 58 (58) 60 m på p

TINE®



MysegenserGudbrandsdalsostgenser



Størrelse:  
S (M) L (XL)

Mål:  
Overvidde: 89 (99) 108 (117) cm 
Hel lengde: 60 (63) 65 (67) cm 
Ermelengde: 47 (48) 49 (50) cm

Pinner: 
Rundpinne 40 – 60 og 80 cm nr. 5 
Settpinner nr. 5 
Rundpinne 80 cm nr. 4 
Settpinne nr. 4

Strikkefasthet: 
17 m x 20 omg  i mønster  
= 10 x 10 cm 

Garn: 
300 (350) 350 (400) g KOS fra 
Sandnes garn fg. 1012 natur (bunnfg.) 
 
50 g KOS fra Sandnes garn 
fg. 4050 plomme lys melert 
 
50 g KOS fra Sandnes garn 
fg. 4360 plomme melert 
 
50 g KOS fra Sandnes garn 
fg. 3524 terrakotta 
 
50 g KOS fra Sandnes garn 
fg. 7522 støvet lys blå

GUDBRANDSDALSOST-
GENSER 

Genseren er strikket rundt på 
rundpinne før delene settes 
sammen til rundfelling på 
bærestykket.

til dame 

TINE Gudbrandsdalsost er den mest utbredte brunosten. Den lages  
av en blanding av ku - og geitemelk som gir en helt særegen sødme. 
En fast favoritt i matpakker og på vafler - men har du prøvd å bruke 
den i saus? 

Originalen



Bolen: 
Legg opp 152 (168) 184 (200) m med bunnfg. på rundp nr. 4, 
str vr.bord 1 r, 1 vr, 4 (4) 5 (5) cm. Bytt til rundp nr. 5, strikk r i bunnfg.  
til arb måler 37 (39) 40 (42) cm, fell 8 m i hver side til ermehull slik: Strikk 
68 (76) 84 (92) m r, fell av 8 m, strikk 68 (76) 84 (92) m r, fell av 8 m.

Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Ermer: 
Legg opp 40 (42) 44 (44) m med bunnfg. på settp nr. 4, str vr.bord 1 r, 
1 vr, 4 (4) 5 (5) cm. Bytt til settp nr. 5, str mønster etter diagram A samtidig 
som det økes 2 m midt under erme hver 3. (3.) 2. (2.) cm til det er i alt 60 
(68) 68 (76) m på p. Tell deg ut fra pilen som viser midt på erme, hvor du 
skal starte i mønsteret. Bytt til liten rundp etter hvert som det blir flere m 
på p. Etter diagram A strikkes det i bunnfg. til erme måler 47 (48) 49 (50) 
cm, fell av 8 m midt under erme = 52 (60) 60 (68) m på p.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til lik det første.

Bærestykket med rundfelling: 
Sett alle delene inn på samme p = 240 (272) 288 (320) m på p, 
str 1 (3) 5 (5) omg med bunnfg. før det strikkes mønster etter diagram 
B for bærestykke, med fellinger beskrevet i diagrammet. Bytt til kortere 
rundp etter hvert som det blir færre m på p. Når diagrammet er strikket 
ferdig gjenstår det 64 (68) 72 (80) m på p, bytt til liten rundp nr. 4 og 
avslutt med 3 (3) 3 (4) cm vr.bord, 1 r, 1 vr til halskant. Fell av uten å 
stramme tråden.

Sy sammen midt under ermene, fest alle løse tråder.

Broder en TINE-logo nederst på venstre erme, over borden, i plomme  
melert etter diagrammet. 



Tine

midt på erme

Diagram B, bærestykket

start her for alle str.
= 240 (272) 288 (320) m på p

str 3. og 4. m sm ut omg
= 180 (204) 216 (240) m på p 

str 2. og 3. m sm ut omg
= 120 (136) 144 (160) m på p 

Diagram A,
nederst på erme str 2 r sm ut omg

= 60 (68) 72 (80) m på p

Tegnforklaring:
= natur 

= 2 r sm

= 

= 1 rapport som gjentas 

= 

= plomme lys melert 

terrakotta

lys blå, str inn eller sys på 
til slutt med maskesting

=  plomme melert

Tine

midt på erme

Diagram B, bærestykket

start her for alle str.
= 240 (272) 288 (320) m på p

str 3. og 4. m sm ut omg
= 180 (204) 216 (240) m på p 

str 2. og 3. m sm ut omg
= 120 (136) 144 (160) m på p 

Diagram A,
nederst på erme str 2 r sm ut omg

= 60 (68) 72 (80) m på p

Tegnforklaring:
= natur 

= 2 r sm

= 

= 1 rapport som gjentas 

= 

= plomme lys melert 

terrakotta

lys blå, str inn eller sys på 
til slutt med maskesting

=  plomme melert

TINE®



MysegenserGeitostgenser



Størrelse:  
S (M) L (XL)

Mål:  
Overvidde: 99 (108) 117 (127) cm 
Hel lengde: 64 (67) 69 (71) cm 
Ermelengde: 49 (50) 51 (52)

Pinner: 
Rundpinne 40 – 60 og 80 cm nr. 5 
Settpinner nr. 5 
Rundpinne 80 cm nr. 4 
Settpinne nr. 4

Strikkefasthet: 
17 m x 20 omg  i mønster  
= 10 x 10 cm 

Garn: 
350 (400) 400 (450) g KOS fra 
Sandnes garn fg. 6541 gråblå melert 
 
50 (50) 50 (100) g KOS fra Sandnes 
garn fg. 6079 marineblå 
 
50 g KOS fra Sandnes garn 
fg. 1021 lys gråmelert 
 
50 g KOS fra Sandnes garn 
fg. 7270 grønnmelert 

GEITOSTGENSER 

Genseren er strikket rundt på 
rundpinne før delene settes 
sammen til rundfelling på 
bærestykket.

til her re 

TINE Ekte Geitost er en rik og kraftig brunost med karamellaktig smak, 
laget av geitemelk. Ekte Geitost er laget for kjennere og kan brukes i 
matlaging, nytes på vafler og kanskje aller helst - på en skive med 
nybakt brød, rett fra ovnen. 

Rik og kraftig



Bolen: 
Legg opp 168 (184) 200 (216) m med bunnfg. på rundp nr. 4, 
str vr.bord 1 r, 1 vr, 4 (4) 5 (5) cm. Bytt til rundp nr. 5, str mønster etter 
diagram A. Videre strikkes det i bunnfg. til arb måler 40 (42) 44 (45) cm, 
fell 8 (8) 9 (10) m i hver side til ermehull slik: Strikk 76 (84) 91 (98) m r, 
fell av 8 (8) 9 (10) m, strikk 76 (84) 91 (98) m r, fell av 8 (8) 9 (10) m.

Legg arbeidet til side og strikk ermer.

Ermer: 
Legg opp 44 (44) 46 (48) m med bunnfg. på settp nr. 4, str vr.bord 1 r, 
1 vr, 4 (4) 5 (5) cm. Bytt til settp nr. 5, str mønster etter diagram A  
samtidig som det økes 2 m midt under erme hver 3. (3.) 2 (2.) cm til det er 
i alt 68 (76) 78 (80) m på p. Tell deg ut fra pilen som viser midt på erme, 
hvor du skal starte i mønsteret. Bytt til liten rundp etter hvert som det blir 
flere m på p. Etter diagram A strikkes det i bunnfg. til erme måler 49 (50) 
51 (52) cm, fell av 8 (8) 9 (10) m midt under erme = 60 (68) 69 (70) m på p.

Legg arbeidet til side og strikk et erme til lik det første.

Bærestykket med mønster og rundfelling: 
Sett alle delene inn på samme p = 272 (304) 320 (336) m på p, 
str 1 (2) 2 (4) omg med bunnfg. før det strikkes mønster etter diagram 
B for bærestykke, med fellinger beskrevet i diagrammet. Bytt til kortere 
rundp etter hvert som det blir færre m på p. Når diagrammet er strikket  
ferdig gjenstår det 68 (72) 80 (84) m på p, bytt til liten rundp nr. 4 og 
avslutt med 3 (3) 4 (4) cm vr.bord 1 r, 1 vr til halskant. Fell av uten å 
stramme tråden.

Sy sammen midt under ermene, fest alle løse tråder.

Broder en TINE-logo nederst på venstre erme, over borden, i grønnmelert  
etter diagrammet. 

 



TineTegnforklaring:
= gråblå melert 

= marineblå 

= 1 rapport som gjentas 

= 

= lys gråmelert 

midt på erme 

grønnmelert

Diagram B, 
bærestykket

start her for 
bol alle str.

start her alle str.
= 272 (304) 320 (336) m på p

str 3. og 4. m sm ut omg
= 204 (228) 240 (252) m på p

str 2. og 3. m sm ut omg
= 136 (152) 160 (168) m på p

Diagram A,
nederst på bol og erme

str 2 r sm ut omg
= 68 (76) 80 (84) m på p

= 2 r sm

TineTegnforklaring:
= gråblå melert 

= marineblå 

= 1 rapport som gjentas 

= 

= lys gråmelert 

midt på erme 

grønnmelert

Diagram B, 
bærestykket

start her for 
bol alle str.

start her alle str.
= 272 (304) 320 (336) m på p

str 3. og 4. m sm ut omg
= 204 (228) 240 (252) m på p

str 2. og 3. m sm ut omg
= 136 (152) 160 (168) m på p

Diagram A,
nederst på bol og erme

str 2 r sm ut omg
= 68 (76) 80 (84) m på p

= 2 r sm

TINE®




