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Keltisk Wannabe er en rigtig efteraber, der 
gerne vil være noget, den ikke er. Den vil 
gerne være en keltisk trøje med en masse 
sirlige snoninger. Keltisk Wannabe er en 
glatstrikket trøje med påsyede, håndstrikkede 
hestetømmer, der sirligt snor sig som var de 
rigtige keltiske snoninger – men det er de 
ikke.

1. udgave - december 2013, © Filcolana A/S

Materialer:
425 (475) 525 (575) g Naturgarn fra Filcolana i farve 
991 mellemgrå
18 (20) 22 (24) g Peruvian Highland Wool fra Filvco-
lana i hver af farverne 283, 226, 313 og 271
Strømpepinde 5 og 8 mm
Rundpind 8 mm, 60 cm og 80 cm
Hæklenål 7 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 82-86 (89-93) 96-100 (102-
106) cm
Overvidde: 96 (102) 106 (112) cm
Vidde forneden: 92 (98) 102 (108) cm
Ærmelængde: 57 (59) 60 (61) cm
Hel længde: 59 (61) 63 (65) cm

Strikkefasthed
10 m og 16 p i Naturgarn i glatstrikning på p 8 mm = 
10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet ret.
2 r sm (indtagning): 2 masker ret sammen
lls (indtagning): 2 ret løs af, én ad gangen, flyt ma-
skerne tilbage på venstre pind og strik dem drejet ret 
sammen.
M: Maskemarkør

Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt i ét stykke, nedefra og op. 
Der tages ind til talje og ud til bryst. Ærmerne tilsæt-
tes. Over bærestykket, tages der gradvist ind til hals. 
Når sweateren er strikket, strikkes hestetømmerne i 
de fire farver, og de sys på som vist på detaljebilledet. 
Det er en fordel at ri dem fast mens blusen sidder 
på kroppen eller på en gine så de ikke kommer til at 
stramme.

Krop
Slå 92 (98) 102 (108) m op på rundp 8 mm og strik 

rundt i glatstrik, til arbejdet måler 11 (12) 13 (14) 
cm. På de næste 5 omg tages ind, mens du placerer 
dine 4 maskemarkører: M1, M2, M3 og M4. 
1. omg: M1, 4 r, M2, 2 r sm, 38 (41) 43 (46) r, lls, 
M3, 4 r, M4, 2 r sm, 38 (41) 43 (46) r, lls. De 4 r 
mellem maskemarkørerne viser nu din ”sidesøm” og 
angiver placeringen af ind- og udtagninger.
2. omg: Ret over alle m
3. omg: M1, 4 r, M2, 2 r sm, 36 (39) 41 (44) r, lls, 
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M3, 4 r, M4, 2 r sm, 36 (39) 41 (44) r, lls.
4. omg: Som 2. omgang
5. omg: M1, 4 r, M2, 2 r sm, 34 (37) 39 (42) r, lls, 
M3, 4 r, M4, 2 r sm, 36 (37) 39 (42) r, lls = 80 (86) 
90 (96) m. 
Strik 7 (8) 9 (10) cm glatstrik
Tag nu ud på hver side af maskemarkørerne omkring 
de 4 m i hver side.
Næste omg: M1, 4 r, M2, udt, 36 (39) 41 (43) r, udt, 
M3, 4 r, M4, udt, 36 (39) 41 (43) r, udt. 
Gentag disse udtagninger på hver 2. omg yderligere 4 
(4) 4 (4) gange = 96 (102) 106 (112) m
Fortsæt lige op i glatstrik, til arb måler 42 (43) 44 
(45) cm
Sæt nu 8 m i hver side på en tråd til ærmegab – det 
er de 4 m fra sidepanelet + 2 på hver side af markø-
rerne.
Lad kroppens m hvile, mens du strikker ærmerne

Ærmer
Slå 24 (26) 28 (30) m op på strømpep 8 mm og strik 
rundt, til ærmet måler 5 (5) 6 (6) cm.
Næste omg: 2 r, udt, 20 (22) 24 (26) r, udt, 2 r.
Gentag disse udtagninger for hver 5. cm, til der er 34 
(38) 40 (44) m i alt.
Strik lige op, til ærmet måler 47 (48) 50 (51) cm, lad 
de 4 m i begyndelsen og slutningen af omg hvile på 
en tråd til ærmegab.

Strik endnu et ærme på samme måde.
Bærestykke
Nu samles delene: Strik over de 26 (30) 32 (36) m 
fra ærmet og de 40 (43) 45 (48) m fra kroppen, de 
26 (30) 32 (36) m fra næste ærme og de sidste 40 
(43) 45 (48) m fra kroppen = 132 (146) 154 (168) 
m. Sæt et mærke ved omg begyndelse.
Strik 4 (6) 8 (10) omg glatstrik, på den sidste af disse 
tages 3 m ind jævnt fordelt kun i str. M og XL = 132 
(143) 154 (165) m.
Næste omg: *9 r, 2 r sm* gentag fra *til* omg rundt 
= 120 (130) 140 (150) m.
Strik 4  omg glatstrik.
Næste omg: *8 r, 2 r sm* gentag fra *til * omg rundt 
= 108 (117) 126 (135) m.
Strik 4  omg glatstrik.
Næste omg: *7 r, 2 r sm* gentag fra *til* omg rundt 
= 96 (104) 112 (120) m.
Strik 3 omg glatstrik.
Næste omg: *6 r, 2 r sm* gentag fra *til* omg rundt 
= 84 (91) 98 (105) m.
Strik 2 omg glatstrik.
Næste omg: *5 r, 2 r sm* gentag fra *til* omg rundt 
= 72 (78) 84 (90) m.
Strik 1  omg glatstrik.
Næste omg: *4 r, 2 r sm* gentag fra *til* omg rundt 
= 60 (65) 70 (75) m.
Strik 1 omg glatstrik, hvor der tages - (-) 3 (5) m ind 
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jævnt fordelt i str. - (-) L (XL) = 60 (65) 67 (70) m.
Luk af, men bryd ikke garnet. Hækl 1 omg fastma-
sker.

Montering
Sy de hvilende m i ærmegabene sammen med ma-
skesting.

Ærmekant
Hækl 1 omg fastmasker hele vejen rundt langs ærme-
kanten. 

Applikerede snoninger
Strik 4 hestetømmer i hver sin farve Peruvian High-
land Wool, på strømpepind 5 mm på denne måde:
Slå 5 m op, *skub m ned i den anden ende af p, før 
garnet stramt bag om m, 5 r* og gentag fra *til*, 
til hestetømmen måler ca. 111 (117) 123 (129) cm. 
Bryd ikke garnet, men lad m hvile, mens du strikker 
de næste 3 hestetømmer. Det er muligt, at du skal 
strikke længere eller kortere, end vejledningen siger, 
afhængigt af hvor fast du fletter.
Fastgør nu de 4 hestetømmer midt bag, så den første 
er 1 cm under halskanten, den 2. 2 cm længer nede, 
den 3. ligger lige efter den 2. (disse to skal snos om 
hinanden) og den 4. 2 cm fra den 3.

Flet som vist på billedernet. Sæt først hestetømmerne 
fast med nåle og ri derefter fast til trøjen. Prøv trøjen. 
Sidder hestetømmerne som du ønsker? Ellers ret til.
Sy nu endeligt hestetømmerne fast langs kanten med 
samme garn, som hestetømmen er strikket i.
De hvilende masker sys sammen med opslagnings-
kanten med maskesting, når hestetømmen mødes til 
slut.


