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  359-1 Eiragenser i 3-tråds og Plum
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Kjære strikker!

På samme måte som mange bekker små gjør en stor å, blir strikkeplaggene til 

på pinnene. Maske for maske vokser plaggene frem og tar form. Denne kolleks-

jonen er laget i 3-tråds strikkegarn. Det er et lett og luftig garn laget av norsk 

saueull som vi spinner selv her på fabrikken i Romsdalen. 

Etter en sommer i Norge, langs fjord og fjell, har vi latt oss inspirere og oppkalt 

plaggene i kolleksjonen etter elvene våre; Istra, Jori og Sira, Frya, Eira og Imsa. 

Så vakre navn! Skulle bare mangle, egentlig, når vi har så vakker natur som gir 

oss så mange opplevelser og gleder og holder oss både mette og varme. La oss 

ta vare på den!  

I denne kolleksjonen kan du velge mellom de helt enkle oppskriftene, og de som 

gir deg bittelitt mer hodebry. Jori og Frya er begge glattstrikkede raglangensere 

– den ene er strikket nedenfra, den andre ovenfra. Sira er en skikkelig god og 

chunky genser som strikkes ovenfra. Den har ekstra lengde bak og en deilig høy 

hals. Den er strikket i en blanding av 3-tråds og mohairgarnet Plum. Imsa er en 

v-halsgenser med en morsom vri i utringningen og en enkel struktur. Eira er 

kolleksjonens perle. Den har en ribbestrikk som skrår utover og er strikket i 

blandingen 3-tråds og Plum. Istra har fletter over det hele, så her må man holde 

tunga rett i munnen, men aiaiai så gøy å strikke! De fleste av genserne er korte i 

livet og passer godt til kjoler, eller til bukser og skjørt med høyt liv. Om du liker 

dem litt lengre, er det bare å strikke noen ekstra cm. Det er lov å gjøre sin egen 

vri, som bekkene om våren som finner sin egen vei! 

  

#raumagarn
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  359-1 Eiragenser i 3-tråds og Plum
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359-2 Istragenser i 3-tråds
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359-3 Imsagenser i 3-tråds
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359-4 Fryagenser i 3-tråds
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359-4 Fryagenser i 3-tråds
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359-4 Fryagenser i 3-tråds



14



15

359-5 Siragenser i 3-tråds
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359-5 Siragenser i 3-tråds
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359-4 Fryagenser i 3-tråds
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356-2 Alt-jeg-ønsker-meg-til-jul-genser Dame
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359-6 Jorigenser i 3-tråds



21

356-2 Alt-jeg-ønsker-meg-til-jul-genser Dame      356-3 Alt-jeg-ønsker-meg-til-jul-genser Herre
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359-6 Jorigenser i 3-tråds
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359-1 359-2 359-3

Garn: 3-tråds strikkegarn 100% norsk ull. 
Garnalternativ: Mitu 50% merinoull 50% superfine alpakka. Petter 100% superwash ull. Pelana 50% ull 50% bomull.
Puno Petit 56% baby alpakka 10% ekstra fin merino 34% polyamid.

359-5 359-6

359-4



2020-10  Foto: Siren Lauvdal. Styling: Sunniva H
artgen / PU

D
D

ER
 Agency. H

år og sm
inke: Sara Schultz / PU

D
D

ER
 Agency. D

esign: R
aum

a G
arn / Ane Tyssøy G

odal.

Rauma  Ullvarefabrikk AS
6310 Veblungsnes
+47 71 22 05 00 
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359-2 Istragenser i 3-tråds


