
FOR SANDNES GARN



1_
ØYVIND

En hals er noe av det mest 
praktiske når man ønsker en 
avkobling fra skjerf. Jeg har 
kun halser fra sportsbutikker, 
så denne blir perfekt å bruke 
til alle vinterkåpene mine 
eller under parkasen.

GARN: HANNEli 
PiNNE: 4 1/2 
StRikkEFAStHEt: 16/10
StøRRElSE: ONE SizE
VANSkEliGHEtSGRAD: lEtt



Nyc 
> saNdNes 
Jeg har lenge drømt om å 

utvikle gode snitt på strikke

gensere. Nå har jeg endelig fått 

muligheten til å designe mine 

egne, og i tillegg vært med 

på å utvikle kanskje verdens  

mykeste garn sammen med 

sandnes Garn. Genserne er 

inspirert både av favorittene 

i skapet mitt og av plagg jeg 

savnet på markedet. samar

beidet med sandnes Garn har 

vært en fantastisk morsom og  

lærerik prosess, med mange  

turer til vakre sandnes. det 

har vært et gledelig avbrekk 

fra hektiske New york med 

sine skyskrapere og høye  

tempo i hverdagen.

Når du legger så mye tid og 

energi i å strikke en genser, er 

det enormt viktig for meg at 

resultatet er noe du er yt terst 

fornøyd med. Jeg gleder meg 

vanvittig til å se hvordan du 

velger å style og bruke denne 

kolleksjonen.

Husk at dette garnet nupper, 

noe de fineste garntypene 

ofte gjør. en nuppemaskin 

som barberer av nuppene 

er en bra liten investering.

HaNNeli Mustaparta



2_
SILJA

En stripete genser er så klassisk 
og samtidig vakkert. Jeg liker 
å kombinere den med stripete 
plagg hvor stripene går i andre 
retninger enn genseren, eller med 
mønstrete nederdeler. Den er 
også utrolig fin med et par hvite 
jeans. Genseren heter Silja etter 
storesøsteren min, som alltid har 
vært et stort forbilde for meg. 
En gang da hun besøkte meg 
i New York kjøpte vi like stripete 
gensere som vi begge brukte 
på trapeze-kurs og på en tur vi var 
på i Beijing. Det er viktig at man 
ser ut som et turfølge :)

GARN: HANNEli 
PiNNE: 4 1/2 
StRikkEFAStHEt: 16/10 
StøRRElSE: xS-xl
VANSkEliGHEtSGRAD: miDDElS



3_
SOLVEIG

Jeg har kjøpt mange hvite 
kabelgensere opp gjennom årene 
i håp om å finne den perfekte. 
Det har jeg ikke klart, så det er 
en fantastisk følelse å ha fått lov 
å lage drømmegenseren min. 
Her er den endelig! Den er 
fantastisk myk, og har en perfekt 
blanding av kabler og mønster.
Den er lett å style til alt, som en 
high-waisted jeans hvor jeg 
dytter fronten ned i linningen, til 
skjørt og høyhælte sko, eller rett 
og slett på hytta i påskeveggen 
med en appelsin. Altså, en allsidig 
drømmegenser.

GARN: HANNEli 
PiNNE: 4 1/2 
StRikkEFAStHEt: 28/10
StøRRElSE: xS-xl
VANSkEliGHEtSGRAD: VANSkEliG



1. selv den mykeste Kashmir nupper, og 

dette garnet er så mykt at det kommer 

til å nuppe det også, da bruker jeg 

bare en nuppefjerner  som er en liten 

batteridrevet dings som barberer dem 

bort. 

2. dette garnet er ikke tvunnet like mye 

som vanlig garn, så det betyr at det 

kan tove i maskin. Håndvask hvor en 

klemmer ut vann og Milo er det beste. 

Man må ikke finne på å vri opp plagget.

3. et triks jeg lærte på heimkunn 

skapen er å legge genseren på et  

håndkle, deretter et over. rull sammen 

fra den ene siden, akkurat som en  

yogamatte. da kan man klemme  

vannet uten at genseren får slitasje.

Og husk, ull trenger ikke vaskes så ofte 

fordi det ordner opp mye selv. så vask 

genseren så sjeldent som mulig, og 

heng på henger i frisk luft innimellom 

vask. 

DENNE GENSErEN VEt JEG At Du HAr LAGt mYE 

tID OG krEftEr I å LAGE. Så fOr å tA BESt        

muLIG VArE på DEN HAr JEG LAGEt DISSE VASkE-

INStrukSJONENE tIL DEG.



4_
NELLY

Bestemoren min Nelly fra 
Harstad strikket alltid ”læsta”. 
Det var viktig å være varm på 
bena, og jeg er helt enig med 
henne. Sokker i høyhælte 
sko eller i sandaler er så fint! 
Disse har jeg for eksempel på 
i kraftige høyhælte fløyelsko, 
eller i sandaler når jeg er på 
reise. fint til skjørt, kjoler, 
eller jeans som er korte på 
ankelen.

GARN: luN ull, Silk mOHAiR
PiNNE: 4 
StRikkEFAStHEt: 20/10
StøRRElSE: S-l
VANSkEliGHEtSGRAD: miDDElS 5_

EmILY

Luer som er litt kraftige 
er så fint! Emily er en nær 
venninne av meg som bor 
i New York. Hun var en av 
de første jeg ble kjent med 
der for mange år siden.

GARN: HANNEli 
PiNNE: 7
StRikkEFAStHEt: 16/10
StøRRElSE: ONE SizE
VANSkEliGHEtSGRAD: lEtt

6_
SILJA

GARN: HANNEli 
PiNNE: 4 1/2
StRikkEFAStHEt: 16/10
StøRRElSE: xS-xl
VANSkEliGHEtSGRAD: miDDElS



7_
AGNES

Det er ikke alltid lett å føle seg 
som en babe i vårt kalde land 
midtvinters. Det kan denne 
genseren gjøre noe med. 
åpningen bak viser uskyldig 
litt rygg, og det er en smule 
sexy på en veldig elegant måte. 
teknikken på strikken kan virke 
litt uoppnåelig om en aldri har 
begitt seg ut på perlestrikk før, 
men jeg kan fortelle deg at det 
er overraskende lett.

GARN: HANNEli 
PiNNE: 4 
StRikkEFAStHEt: 19/10
StøRRElSE: xS-xl
VANSkEliGHEtSGRAD: miDDElS





8_
HC

Denne genseren er så fin på 
skuldrene, og jeg føler dermed 
at den har litt ”power”. Derfor er 
den kalt opp etter hunden min, 
som igjen er kalt opp etter 
selveste Hillary Clinton. 
Det at ermene stopper ovenfor 
håndleddet, gjør at man får en 
elegant fremtoning og en opp-
levelse av lengre ermer.

GARN: HANNEli 
PiNNE: 4 
StRikkEFAStHEt: 20/10
StøRRElSE: xS-xl
VANSkEliGHEtSGRAD: miDDElS

9_
LIL SIS

Denne ble jeg inspirert av 
lillesøsteren min tirill til å lage. 
Hun bor og jobber i Nord-Norge 
som lærer og der blir det kaldt. 
å gå i bukser hele vinteren blir 
ensformig og hun har savnet en 
varm kjole som samtidig er 
feminin. kjolen er like fin med 
eller uten et belte i midjen og 
helt perfekt til vinteren.
 
GARN: HANNEli 
PiNNE: 5 
StRikkEFAStHEt: 18/10
StøRRElSE: xS-xl
VANSkEliGHEtSGRAD: miDDElS



10_
kJÆrEStE-GENSErEN

Dette er genseren som løser 
alle klesskaps-kriser. Den er fin til 
absolutt alt. romslig til dager man 
ikke ønsker å strutte rundt, men 
også elegant til et par trange 
jeans. Jeg tenker på redaktøren 
i franske Vouge - Emmanuelle Alt 
når jeg har den på. fransk 
avslappet eleganse. Jeg har valgt 
å kalle den kjæreste-genseren, 
for den er som å gå rundt i en 
konstant varm omfavnelse. 
perfekt for single, eller de som 
er i avstandsforhold.

GARN: HANNEli 
PiNNE: 4 1/2 
StRikkEFAStHEt: 16/10
StøRRElSE: xS-xxl
VANSkEliGHEtSGRAD: miDDElS



11_
mArIANNE

Genseren marianne har jeg kalt 
opp etter min fantastiske mor 
som jeg er så glad i. Det er 
henne jeg har arvet det mørke 
håret og øynene mine fra. 
Det er grunnen til at jeg valgte 
denne nydelige og myke fargen 
som vi bruker mye. Snittet på 
genseren gjør at den henger 
utrolig fint, selv om den er 
romslig. fin til trange jeans og 
korte skjørt.

GARN: HANNEli 
PiNNE: 5 
StRikkEFAStHEt: 18/10
StøRRElSE: xS-xxl
VANSkEliGHEtSGRAD: lEtt

12_
mArINA

Dette er en av mine 
favorittfarger! Det er ytterst 
sjeldent jeg finner den i butikker, 
så dette er en lykkegenser! 
Derfor heter den marina. 
Det er niesen min, som gir 
meg så mye lykke og glede 
i hverdagen.

GARN: HANNEli 
PiNNE: 5 
StRikkEFAStHEt: 18/10
StøRRElSE: xS-xl
VANSkEliGHEtSGRAD: lEtt



Gleder meg til å se hva du strikker, så legg 

gjerne ut bilde på Instagram med hashtaggen 

#hanneliforsandnesgarn når du er ferdig.
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#HANNEliFORSANDNESGARN
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FORHANDlER

Oppskrifter selges kun med garn fra SandnesGarn

postboks 143, 4301 SANDNES, NORGE +47 51 60 86 00
DANmARk +45 49 76 39 69, SVERiGE +46(0) 31-797 12 12  
post@sandnesgarn.no. sandnesgarn.no
følg oss på facebook, Instagram og pinterest


