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Erenia er en lækker, florlet sweater strikket i 
patent. Ved at strikke patentstrik løst på tykke 
pinde får du et åbent, fint, næsten blondeag-
tigt look. På forstykket er der strikket møn-
ster ved at skifte til patentvrang, dette giver 
et næsten skyggestrik-agtigt udseende. Hvis 
sweateren skal være nemmere at strikke, kan 
mønsteret dog nemt udelades.
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Materialer
50 (75) 75 (75) g Tilia fra Filcolana i fv. 341 (Winter 
Peach)
50 (75) 75 (75) Tilia fra Filcolana i fv. 213 (Fuchsia)
50 (50) 75 (75) g Paia fra Filcolana i fv. 704 (Peach 
Shimmer)
- der strikkes med en tråd af hver farve holdt sam-
men
Pinde 8 mm
Evt. Sikkerhedsnål til markering af retsiden.

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 86-96 (96-106) 106-116 (116-
126) cm
Overvidde (strakt mål): 110 (120) 130 (140) cm
Ærmelængde: 33 (32) 31 (30) cm
Hel længde: 34 (36,5) 40 (45) cm
Vingefang: 120,5 (123) 127,5 (130) cm
(Alle mål er taget efter vask og udspænding)

Strikkefasthed
Ustrakt: 10 m og 28 p (= 14 rækker) i patentstrik på 
p 8 mm = 10 x 10 cm.
Let strakt: 9 m og 28 p i patentstrik på p 8 mm = 10 
x 10 cm.
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Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere ma-
sker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har 
du færre masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere 
pinde. 

Arbejdsgang
Først strikkes forstykket, derefter ryggen. Skuldrerne 
strikkes sammen, og ærmerne strikkes ud fra krop-
pen. Til sidst sys sidesømmen og ærmet sammen 
med madrassting. 

Særlige forkortelser
slo-la: Slå om p, 1 vr løs af.
p-ret: Strik omslag og den tilhørende m (omslag og 
maske ligger parvis) r sm.
p-vr: Strik omslag og den tilhørende m (omslag og 
maske ligger parvis) vr sm.
h-indt: Løft patentmasken r løs af, 1 r, træk pa-
tentm over, flyt m tilbage til venstre p og træk næste 
patentm over, flyt m tilbage til højre p (= taget 2 m 
over).
v-indt: Løft patentmasken r løs af, 1 r, flyt retm til-
bage til venstre p, træk næste patentm over, flyt m 
tilbage på højre p og træk næste patentm over (=2 m 
taget ind).

Særlige teknikker
Italiensk opslagning: Hold tråden strakt mellem tom-
mel- og pegefinger, med fingrene pegene ned af og 
frem. Den inderste tråd på tommelfingeren og den 

yderste tråd på pegefingeren. Læg pinden oven på 
tråden og drej pinden nedad og ud mod pegefingeren 
og tilbage, så der dannes en maske på pinden, *før 
pinden over og omkring den inderste tråd (tommelfin-
geren), op mellem de to tråde og derefter op over og 
rundt om den yderste tråd (pegefingeren) og her-
efter tilbage under den inderste tråd, stram til = en 
retmaske. Gå over den yderste tråd og derefter også 
under inderste tråd og tilbage til midten, og stram til 
= en vrangmaske*. Gentag fra * til * til det ønskede 
maskeantal.
Slå evt. en video af italiensk opslagning op på Yout-
ube.

Patent
Opsætningspind (vrangsiden): *Slo-la, 1 dr r*, gen-
tag fra * til *, til sidste m, slo-la.
1. p (retsiden): *1 p-ret, slo-la*, gentag fra * til *, til 
sidste m, 1 p-ret.
2. p: *slo-la, 1 p-ret*, gentag fra * til *, til sidste m, 
slo-la.
Gentag 1. og 2. p.

Forstykke
Slå 43 (53) 63 (73) m op med de 3 tråde holdt sam-
men, brug teknikken italiensk opslag. 
Strik 8 (10) 12 (14) cm patent (se ovenfor), det er en 
god ide at sætte et mærke, f.eks en sikkerhedsnål, på 
retsiden af arbejdet, da siderne er nærmest ens, slut 
med en p fra vrangsiden.

Pile-mønster
Nu begyndes mønsteret hvor der byttes om på p-ret 
og p-vr for at danne ”pilen”.
(Dette mønster kan undlades og forstykket strikkes i 
”almindelig” patent hele vejen op.)

Næste pind (retsiden): *1 p-ret, slo-la*, gentag fra * 
til * 3 gange, strik *p-vr, slo-la*, gentag fra * til * til 
de sidste 7 m, *1 p-ret, slo-la*, gentag fra * til * 3 
gange, 1 p-ret.

På de følgende vrangsidepinde strikker du p-ret over 
p-ret og p-vr over p-vr (indsæt gerne markører, hvis 
du synes det er svært at se, hvor i mønsteret du er). 

Næste retsidepind: *1 p-ret, slo-la*, gentag fra * til 
* 3 gange, strik *p-vr, slo-la*, gentag fra * til * til 
de sidste 9 m, *1 p-ret, slo-la*, gentag fra * til * 4 
gange, 1 p-ret.

Næste retsidepind: *1 p-ret, slo-la*, gentag fra * til 
* 3 gange, strik *p-vr, slo-la*, gentag fra * til * til 
de sidste 11 m, *1 p-ret, slo-la*, gentag fra * til * 5 
gange, 1 p-ret.

Fortsæt således og strik hele tiden 2 masker mindre 
i p-vr patent end på forrige retsidepind, til alle p-vr 
maskerne igen strikkes om p-ret masker.
Fortsæt herefter lige op i patent, til forstykket måler 
30 (32,5) 36 (41) cm, slut med en p fra vrangsiden.
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Højre skulder
Næste p (retsiden): Strik 12 (16) 20 (24) m i patent, 
luk de næste 19 (21) 23 (25) m af i rib som m viser, 
strik de næste 12 (16) 20 (24) m i patent.
1. p (vrangsiden) og alle følgende vrangsidepinde: 
Strik som m viser pinden ud.
2. p: Slo-la, v-indt, strik patent pinden ud. 
4. p: Strik som 2. p.
Der er nu 8 (12) 16 (20) m tilbage, strik yderligere 3 
pinde patent lige op, sidste pind er fra vrangsiden.
Sæt m på en maskeholder eller ekstra pind.

Venstre skulder
Sæt garnet til på vrangsiden ved halsudskæringen.
1. p (vrangsiden): Strik som m viser pinden ud.
2. p: Strik patent til de sidste 4 m, h-indt, slo-la.
3. p: Strik som m viser pinden ud.
4. p: Strik som 2. p.
Der er nu 8 (12) 16 (20) m tilbage, strik yderligere 3 
pinde patent lige op, sidste pind er fra vrangsiden.
Sæt m på en maskeholder eller ekstra pind.

Ryg
Slå 43 (53) 63 (73) m op, strik patent til ryggen er 
4 pinde længere end forstykket, ved aflukning til hals-
kant. Der strikkes IKKE ”pil” på ryggen, slut med en p 
fra vrangsiden.

Venstre skulder
Næste p (retsiden): Strik 10 (14) 18 (22) m i patent, 
luk de næste 23 (25) 27 (29) m af i rib som m viser, 
strik 10 (14) 18 (22) m i patent.
1. p: Strik som m viser pinden ud.
2. p: Slo-la, v-indt, strik patent pinden ud. 
3. p: Strik som 1. p. 
Der er nu 8 (12) 16 (20) m tilbage på venstre skul-
der, strik skulderen sammen med forstykkets skulder-
masker således:
Sæt forstykkets skuldermasker på pind 8 mm, læg 
skuldrene sammen, retside mod retside, hold pindene 
samlet i venstre hånd, og strik skuldermaskerne sam-
men ved hjælp af en 3. strikkepind således: Stik pin-
den igennem 1. m på forreste p og derefter igennem 
1. m på bagerste p og strik disse 2 m r sm*, gentag 
fra * til * 1 gang, træk første m på højre p over den 
anden m, som ved en almindelig aflukning**. Gentag 
fra * til ** til alle m er lukket af. 
Bryd garnet og hæft enden i skuldersømmen.

Højre skulder
Sæt garnet til på vrangsiden ved halsudskæringen.
1. p (vrangsiden): Strik som m viser pinden ud.
2. p: Strik patent til de sidste 4 m, h-indt, slo-la.
3. p: Strik som m viser pinden ud.
Der er nu 8 (12) 16 (20) m tilbage, strik skuldrene 
sammen som beskrevet på første skulder.

Ærmer
Tæl fra skuldersømmen 15 (20) 25 (30) rækker ned 
langs siden af forstykket, sæt et mærke. Tæl 16 (21) 

26 (31) rækker ned langs siden af ryggen, sæt et 
mærke.
Strik nu m op fra retsiden med p 8 mm og de 3 tråde 
holdt sammen. Strik i alt 31 (41) 51 (61) m op imel-
lem mærkerne.
Strik patent (1. p er fra vrangsiden), til ærmet måler 
33 (32) 31 (30) cm fra skuldersømmen, slut med en 
p fra vrangsiden.
Luk af i rib på næste p.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Sy sidesømmene og ærmesømmene med madrassting 
fra retsiden. Hæft alle ender.

Vask og udspænding
Vask efter det anvisningerne på Tilias banderole. 
Spænd blusen op mens den ligger og tørrer, en-
ten ved at bruge blocking wire eller ved jævnligt at 
trække den ud til mål flere gange under tørringspro-
cessen. 


