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Det grafiske udtryk i sweateren skaber blik-
fang og giver uendelige muligheder, når der 
skal vælges farver. Strik den som vist her, 
eller skab din helt egen Rytme. 
Rytme er farve, harmoni og mønsterdishar-
moni på bedste vis.
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Bearbejdet af Sanne Bjerregaard

Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana 
Fv. A: (bundfarve) 250 (300) 300 (350) g i fv. 101 
(Natural White)
Fv. B: 100 (150) 150 (200) g i fv. 191 (Opal Green)
Fv. C: 50 g (alle str.) fv. 253 (Power Pink)
Fv. D: 50 g (alle str.) fv. 251 (Electric Yellow) 
Fv. E: 50 g (alle str.) fv. 202 (Petrol) 
Ca. 30 g restegarn til usynlig ribopslagning

Strømpep 2,5 og 3 mm, rundp 2,5 mm (60 cm) og 
3 mm (80 cm). Strømpepinde kan udelades hvis der 
strikkes med magic loop
4 Markører eller kontrastfarvet tråd
Gerne 2 ekstra rundpinde til maskeholdere

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 82-88 (89-98) 99-106 (107-
120) cm
Overvidde: 99 (109) 117 (130) cm
Hel længde: ca. 53 (55) 57 (59) cm (inkl. halskant)
Ærmelængde: 45 (46) 47 (48) cm

Strikkefasthed
28 m og 34 omg i glatstrikning med mønster på 
rundp 3 mm = 10 x 10 cm.
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Særlige forkortelser
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og 
væk fra dig selv, ind i lænken mellem to m, tag for-
sigtigt lænken op på pinden og strik den drejet ret. 
h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og 
ind mod dig selv, ind i lænken mellem to masker, tag 
forsigtigt lænken op på pinden og strik den ret.
v-indt: Stik højre p ind i 1. m som skulle den strik-
kes r, lad m blive på pinden, før derefter højre pind 
ind i bagerste maskeben på 2. m og strik ret igennem 
begge m, lad begge m glide af pinden.

Særlige teknikker
Dominans: Når man strikker med to farver garn 
samtidig, vil en af farverne stort set altid fremstå 
tydeligere end det andet i det færdige. Det kaldes den 
dominante farve. Hvilken der fremstår tydeligst af-
hænger at den trådspænding man strikker hver farve 
med, dvs. hvordan man holder hvert garn. Typisk 
er det den farve der ligger forrest på fingeren, som 
bliver den dominante.
Hvis opskriften ikke angiver det, er det en god ide 
selv at tage stilling til hvilken farve man ønsker skal 
være mest fremtrædende. Det er også en god idé at 
holde garnerne på samme måde hele vejen igennem, 
så maskebilledet er konsekvent.

Sidemønster
Strikkes med de 2 eller 3 farver, der er i pågældende 
diagram, der strikkes samtidig med sidemønsteret. 
1. omg: *1 r med fv A, 1 r med mønsterfv*, gentag 
fra * til *. 
2. og alle øvrige omg: *strik 1 r med mønsterfv over 
retm i fv A og 1 r i fv A over den mønsterfv r*, gen-
tag fra * til *.
På enkelte omgange i diagram 3 strikkes der med 3 
farver på én gang. Når der strikkes med 3 farver, har 
du den dominante farve forrest på fingeren, dernæst 
den 2. mønsterfarve, bundfarven har du bagerst. 

Pas på ikke at stramme trådene bag på arb.

Ryg og forstykke
Usynlig ribopslagning: Slå 129 (143) 157 (171) m op 
på rundp 2,5 mm med restegarn. Strik 2 p r og bryd 
garnet. Skift til Arwetta fv A, og strik 1 p vr, vend ikke 
men saml omg og fortsæt rundt, strik 2 omg vr. 
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste 
tværlænke strikket med Arwetta fv A 3 p nede i ar-
bejdet (= 1. p med Arwetta), og strik den r*, gentag 
fra * til *, til der er 1 m tilbage, saml den sidste tvær-
lænke op, og strik den ret sammen med sidste maske
= 256 (284) 312 (340) m.
Indsæt en markør til markering af omgangens begyn-
delse. 
Strik 2 omg rib, som m viser, og klip restegarnet af. 
Fortsæt i rib, til arb måler 6,5 (7) 7,5 (8) cm. 
Skift til rundp 3 mm.
På næste omg tages der 18 (10) 10 (10) m ud, jævnt 
fordelt over omg, brug enten h-udt eller v-udt, den 
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som falder dig nemmest = 274 (294) 322 (350) m. 
Næste omg: Strik glatstrik (ret på alle omg) og ind-
del samtidig omgangen således: Strik 129 (135) 147 
(153) m (= ryg), indsæt en markør, strik 8 (12) 14 
(22) m (= det første sidestykke), indsæt markør, strik 
129 (135) 147 (153) m og indsæt markør (= forstyk-
ke), og slut med at strikke 8 (12) 14 (22) m (= det 
andet sidestykke).
Herefter strikkes der sidemønster (se forklaring oven-
for) over sidestykkernes m, og ifølge diagrammer 
som anvist nedenfor over m på forstykke og ryg:
13 (13) 13 (13) p iflg. 3. p i diagram 1, 
9 (9) 9 (9) p iflg. 4. p i diagram 1,
Strik 5 (5) 5 (5) omg med fv A og tag på sidste omg 
1 m ind på hhv. forstykke og ryg = 128 (134) 146 
(152) m på hvert stykke.

Strik diagram 2 således: *1 r med fv A, gentag dia-
gram 2 til 1 m før markør, 1 r med fv A*, strik side-
mønster, gentag fra *til* på forstykket, strik sidemøn-
ster omg ud.

Nu begyndes udtagninger på hver 2. omg således: 
Næste omg: Flyt omgangsmarkør, h-udt, strik med fv 
A til 2. markør, v-udt, strik sidemønster, flyt 3. mar-
kør, h-udt, strik til 4. markør, v-udt, strik omg rundt.
Strik 1 omg uden udtagninger.
Gentag disse 2 omg yderligere 0 (2) 1 (3) gange = 
130 (140) 150 (160) m på hhv ryg og forstykke.

Strik 7 (4) 5 (4) omg lige op med fv A og tag på 
sidste omg 1 m ind på hhv. forstykke og ryg = 129 
(139) 149 (159) m.

Strik mønster ifølge diagram 3.

Strik 5 omg med fv A og tag på den første af disse 
omg 1 m ud på hhv. forstykke og ryg = 130 (140) 
150 (160) m.

Strik diagram 2 således: *1 r med fv A, gentag dia-
gram 2 til 1 m før markør, 1 r med fv A*, strik side-
mønster, gentag fra *til* på forstykket, strik sidemøn-
ster omg ud.

Strik mønster ifølge diagram 4 således: *Strik 1 (2) 
3 (0) r med fv A, gentag diagram 4, til der er 1 (2) 3 
(0) m tilbage, 1 (2) 3 (0) r med fv A*, strik sidemøn-
ster, gentag fra *til* på forstykket, strik sidemønster 
omg ud.

Strik 2 omg med fv A.
Lad maskerne hvile mens ærmerne strikkes.

Ærmer
Slå 29 (29) 32 (32) m op på strømpep 2,5 mm med 
restegarn og strik en usynlig ribopslagning som på 
kroppen (= 56 (56) 62 (62) m). Strik i alt 6 (7) 8 (9) 
cm rib, og klip restegarnet af. Skift til strømpep 3 
mm, og tag på næste omg 23 (23) 23 (25) m jævnt 
ud = 79 (79) 85 (87) m. Strik 1 omg hvor der samti-
dig indsættes markører: 1. markør ved omg’s begyn-

delse, 2. markør efter 4 (4) 4 (6) m (= understykke). 

Læs hele det følgende afsnit inden du strikker videre.
Understykkets m strikkes i sidemønster, de reste-
rende 75 (75) 81 (81) på omg strikkes mønster iflg. 
diagrammer således:
Strik 38 (38) 38 (38) p iflg. 3. p i diagram 1, 
Strik 16 (16) 16 (16) p iflg. 4. p i diagram 1,
Samtidig tages der 1 m ud i hver side af understyk-
ket på hver 6. omg, således: Flyt omgangsmarkøren, 
h-udt, strik r over understykkets m til næste markør, 
v-udt, strik mønsterstykkets m iflg. diagram. 
Fortsæt disse udtagninger, til der er taget ud i alt 
13 (14) 14 (15) gange = i alt 30 (32) 32 (36) m på 
understykket. 

Strik 5 omg med fv A, på sidste af disse omg tages 
der 1 m ud på mønsterstykket = 76 (76) 82 (82) m 
på dette stykke.

Strik mønsterstykkets m iflg. diagram 2, således: 
2 r med fv A, gentag diagram 2, til 2 m før markør, 2 
r med fv A.
Strik 9 (10) 9 (12) omg med fv A.

Nu fortsættes der iflg. diagram 3, begynd mønsteret 
ved pilen for valgt størrelse.

Strik 5 (5) 5 (5) omg med fv A.
Strik mønsterstykkets m iflg. diagram 2.

Strik mønsterstykkets m iflg. diagram 4 således: 2 
(2) 1 (1) r med fv A, gentag diagram 4, til der er 2 
(2) 1 (1) m tilbage, 2 (2) 1 (1) r med fv A.
Strik 2 omgange med fv A.

Lad maskerne hvile på en ekstra rundpind eller ma-
skeholder og strik et ærme magen til.

Raglan
Saml krop og ærmer således: 
Flyt ryggens første 11 (10) 9 (7) m over på en ekstra 
rundpind, brug rundpindens anden ende og sæt side-
stykkets 8 (12) 14 (22) m på hvilepinden, flyt nu de 
sidste 11 (10) 9 (7) m fra forstykket over på hvilepin-
den = 30 (32) 32 (36) m med sidemaskerne i midten, 
sat til hvil.
Flyt ryggens m frem til de sidste 11 (10) 9 (7) m over 
på rundpindens højre pind, flyt de sidste rygmasker + 
de 8 (12) 14 (22) sidemasker og forstykkets første 11 
(10) 9 (7) m over på den anden ekstra rundpind og 
lad disse 30 (32) 32 (36) m hvile.
Indsæt en markør, og flyt ærmets mønstermasker 
over på kroppens rundpind, lad m på ærmets un-
derstykke hvile på en maskeholder eller et stykke 
restegarn.
Indsæt en markør og flyt forstykkets masker over på 
rundpindens højre pind, indsæt en maskemarkør og 
flyt mønstermaskerne på det andet ærme over på 
kroppens rundpind, lad m på ærmets understykke 
hvile på en maskeholder eller et stykke restegarn, 
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indsæt en markør (denne markør er omgangsmarkør)
og saml omg = 108 (120) 132 (146) m på hhv. ryg 
og forstykke, og 76 (76) 82 (82) m på hvert ærme, i 
alt 368 (392) 428 (456) m på pinden.
Omgangens begyndelse er på højre raglan på ryggen.

Sæt garn i fv A til arbejdet og strik 1 omg over alle 
m. 

Nu begyndes indtagninger til raglan således:
1. omg: *2 r sm, strik glatstrik med fv A til 2 m før 
næste markør, v-indt, flyt markør*, gent fra * til *
omg rundt.
2. omg: *Strik glatstrik til næste markør, flyt markør, 
2 r sm, strik til 2 m før markør, v-indt, flyt markør*, 
gent fra * til * omg rundt.
Gentag disse 2 omg yderligere 1 gang = 104 (116) 
128 (142) m på hhv. ryg og forstykke og 68 (68) 74 
(74) m på hvert ærme.

Fortsæt indtagninger som hidtil, samtidig strikkes 
der sidemønster over ærmernes m og iflg. diagram 1 
over ryg og forstykke, således:
Ryg og Forstykke: 
1. omg: Strik iflg. diagrammets 1. p og tag på denne 
omg 1 m ind (strik 2 r sm) midt på hhv. forstykke og 
ryg.
2. omg: 1 (1) 1 (2) r, fortsæt iflg. diagrammets 2. p 
til markøren.
3. omg: 1 (1) 1 (2) r, fortsæt iflg. diagrammets 3. p 
til markøren.
Strik 3. omg ialt 20 (20) 20 (20) gange.

Strik iflg. 4. p i diagram 1, til der er til der er 71 (81) 
91 (105) m på hhv forstykke og ryg og 0 (0) 2 (2) m 
på hvert ærme = 142 (162) 184 (214) m ialt.

Bryd mønsterfarven og fortsæt kun med fv A.

Strik 1 (1) 3 (3) omg med fv A over alle m, på den 
første af disse omg tages 1 m ud midt på hhv. for-
stykke og ryg.

Skift til p 2,5 og strik 6,5 (7) 7,5 (8) cm rib *1 r, 1 
vr*. Luk løst af.

Montering
Sy m under ærmerne sammen med maskesting. 
Fold halskanten om til vrangsiden og sy afluknings-
kanten til den først strikkede rib omg.

Hæft alle ender, skyl sweateren op, og lad den tørre 
liggende, trukket let i form.


