
BERGMANNSGENSER
Jeg, Elin på Bergavdelingen, utarbeidet mønsteret til denne genseren allerede i 1960. Jeg døpte den 
da Bergmannsgenseren. Navnet er så innarbeidet at jeg vil kalle den det også nå selvom det snart er 
like mange "bergjenter" på avdelingen.

Siden 1960 har jeg gitt mønsteret til over 1000 personer, de fleste bergstudenter som nå er spredt 
utover hele Norges land og også i mange andre land og verdensdeler. Når utenlandske bergstudenter 
kommer til Trondheim på seminarer eller studieturer har mange blitt så begeistret for genseren at de 
har fått med seg mønsteret. Oppskriften har jeg i engelsk oversettelse. Vår bergmannsgenser kan vi 
derfor se på flere universiteter og høgskoler ute i Europa.

Ikke bare i Europa: Endel kinesere har studert på Bergavdelingen og noen av dem er reist hjem med 
bergmannsgenseren i kufferten. Guo Zhu ye (1984) sendte bilde av seg og genseren fra sin 
kinesiske arbeidsplass!

Etter at gruvestudenter i 1988 var på ekskursjon til Australia sendte vi flere eksemplarer av 
mønsteret dit. Og!! - året etter var to av våre studenter på jordomseiling. I Sydney så de midt på 
gata en kar i bergmannsgenseren – en australsk bergstudent – kontakten ble straks knyttet!!

Ja, på bergmannsgenseren skal godtfolk kjennes – og bergfolk ser du "overalt". Er den ikke fin, 
kanskje?

Så værsågod nye studenter – og andre – her får dere mønsteret, strikk selv, finn en strikkeglad 
kjærest, eller skriv hjem: "Kjære mor/bestemor/svigermor – hilsen fra Trondheim, og jeg benytter 
anledningen til å sende med et mønster, snart har jeg bursdag – eller snart er det jul, bare så du vet 
hvilken gave jeg ønsker meg".

Men nå over til oppskriften:

Jeg syns den blir penest i svart eller sauesvart og hvitt. Noen lager "lus" på bolen. Personlig syns jeg 
det tar effekten av selve mønsteret. Men naturligvis gjør dere hva dere vil, men den "ekte" – og i 
lengden peneste – er svart/hvitt uten lus. Å strikke inn navnet på f.eks. ermet, syns jeg er morsomt.
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Materiale: Peer Gynt garn (eller lignende).
Best er det å måle på en genser du har for å vite hvor mye du skal legge opp. Men jeg har kommet 
til at det passer å starte slik med pinner nr. 3 og 3½(ev. 4):

38/40 40/47 50/52 52/54

Bunnfarge 5,5 hg 6,0 hg 6,5 hg 7,0 hg

Hvit farge 1,5 hg 2,0 hg 2,0 hg 2,5 hg

Legg opp med 
bunnfarge

230 250 260 270

Strikk vrangbord 
ca. 2,5cm og bytt 
til pinner nr 3½(4) 
og øk jevnt fordelt 
til (mønsteret 
delelig med 18).

252 270 280 306

Strikk med bunnfargen til passe lengde, idet du beregner at mønsteret strekker seg over 16-18 ca fra 
skulderen og nedover, og øverst på ermene så du vet hvor langt du skal strikke med bunnfargen.
Strikk på mønsterborden, deretter 4 omganger hvitt.
Del arbeidet i to. Sett nok masker av til skulder på en hjelpepinne eller en tråd og strikk videre 7 
omganger glattstrikk på de maskene som er igjen til hals. Jeg strikker gjerne den første masken 
vrang, det blir lettere å brette den da. Øk en maske i hver side hver omgang. Dette skal være belegg 
rundt halsen

Armene
Legg opp med 
bunnfarge på 
pinner nr. 3

52 54 56 58

Skift til de 
pinnene du brukte 
til bolen pg øk 
jevnt fordelt på 
første pinnen til

68 72 76 78

Øk 2 masker på 
undersiden av 
ermet med ca.

2 cm 2 cm 1,5 cm 1,5 cm

(det skulle bli hver 
6. omgang 
omtrent) til det 
blir

112 115 122 130

på pinnen eller til den blir så vid du ønsker. Mønsteret går naturligvis ikke opp her, så pass på at et 
helt merke kommer midt på foran.

Montering
Damp forsiktig. Mask eller sy sammen på skuldrene. Sy i armene slik du bruker. Brett om kanten i 
halsen og sy til på vrangen.

Lykke til – hilsen

Elin
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