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Trøjen er inspireret af gamle, mexicanske 
tæpper og mønstre fra Aztekerriget. Den 
eksploderer i et festligt farvevalg på lys bund 
og skaber glæde, både når den strikkes, og 
efterfølgende når den bæres. Aiyana betyder 
evig blomst.
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
Bundfarve ca. 230 (280) 330 (380) g i fv 101
Mønsterfarver: ca. 180 (230) 280 (330) g i fv 271, 
218, 194, 223 og 280. Der bruges mest af fv 194. 
(Mønsterfarverne vikles til et magisk nøgle).
Strømpepinde 5,5 mm
Rundpind 5,5 mm, 60 cm, 80 cm
3 knapper
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 81 (91) 101 (111) cm
Overvidde: ca. 81 (91) 101 (111) cm
Ærmelængde: 46,5 (46,5) 48,5 (48,5) cm
Hel længde: 53 (53) 55 (55) cm

Strikkefasthed
17 m og 21 p i mønster strikket rundt på p 5,5 mm = 
10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet ret.

Arbejdsgang
Trøjen nedefra og op. Der strikkes rundt i ét stykke 
op til ærmegabene. Herefter strikkes ærmerne, som 
herefter føjes til kroppen og der fortsættes over alle 
masker til bærestykket. Trøjen klippes efterfølgende 
op midt for. Til slut strikkes forkanter. Mønsterfarven 
strikkes dominant.

Magiske nøgler
Der vikles mellem 3 og 10 meter garn af de 
forskellige farver op til et nyt nøgle. Sørg for, at 
farverne ikke kommer i det samme forløb gennem 
hele nøglet og at længderne på garnstykkerne 
varierer. Når du efterfølgende strikker med nøglet, 
split-splejses garnet ved farveskift, så der stort set 
ingen ender er at hæfte til slut.

Krop
Slå 133 (151) 169 (187) m op på rundp nr 5,5 
mm med farve 101. Strik 7 pinde frem og tilbage 
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Bundfarve

Magisk nøgle

Del 3

Del 2

Del 1

Mønstergentagelse

Note til Diagram B
På kroppen: Begynd som 
angivet for den pågældende str. 
Strik del 1 af diagrammet over 
kroppens første 63 (72) 81 (90) 
m. Strik herefter del 2 over de 
midterste 7 m på ryggen. Over 
de resterende 63 (72) 81 (90) 
m gentages del 3 af diagram-
met.

På ærmerne: Begynd som 
angivet for den pågældende str. 
Strik del 1 af diagrammet over 
ærmets første 23 (24) 25 (26) 
m . Strik herefter del 2 over de 
midterste 7 m på ærmet. Over 
de resterende 23 (24) 25 (26) 
m gentages del 3 af diagram-
met.

På bærestykket: Begynd som 
angivet for den pågældende str. 
Strik del 1 af diagrammet over 
bærestykkets første 94 (104) 
114 (124) m. Strik herefter del 
2 over de midterste 7 m på 
ryggen. Over de resterende 94 
(104) 114 (124) m gentages del 
3 af diagrammet.

Diagram A

Diagram C

Diagram B
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i glatstrik med farve 101. Første omg er fra 
vrangsiden. Skift til farve 194 og strik 1 p ret fra 
retsiden og 1 p ret fra vrangsiden. Skift igen til farve 
101 og slå 11 nye m op. Sæt et mærke på hver side 
af disse, da dette er klippemasker. Saml arb til en 
omg og strik 8 omg glatstrik med farve 101.

Nu strikkes mønster efter diagrammer, dog ikke over 
de 11 klippemasker. Over disse strikkes der glatstrik 
med skiftevis 1 m af mønsterfarven og bundfarven. 
På denne måde dannes der lodrette striber, som 
er lette at klippe efter. Klippem tælles IKKE med i 
mønsteret.
Strik efter diagrammerne i denne rækkefølge: A, B, C, 
D, A og med 3 (3) 4 (4) omg glatstrik med farve 101 
imellem diagrammerne (begynd som angivet for den 

pågældende størrelse i diagrammerne). 
Lad nu 8 m midt under ærmet hvile på en garnende, 
disse m skal senere syes sammen med de hvilende m 
fra kroppen. Du skal have 31 (35) 40 (44) m til hvert 
forstykke og 55 (65) 73 (83) m til ryg.
Lad arbejdet hvile, og strik ærmer.

Ærmer
Slå 43 (45) 47 (49) m op på rundp nr 5,5 mm med 
farve 101. Sæt et mærke ved omg’s begyndelse. Strik 
7 omg glatstrik med farve 101, skift til farve 194, 
strik 1 omg r og 1 omg vr. Strik 8 omg glatstrik med 
farve 101.

Strik nu diagrammerne C, A, C, A og tag samtidig 1 
m ud efter første og før sidste m på 1. omg af hvert 
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diagram, dvs. i alt 4 gange. Strik nye m i mønster 
efter diagrammerne således at diagramgentagelserne 
“står over hinanden”. Strik 3 (3) 4 (4) omg glatstrik 
med farve 101 og tag samtidig ud efter første og før 
sidste m på 1. omg. Der er nu 53 (55) 57 (59) m. 
Strik efter diagram B. Strik derefter igen 3 (3) 4 (4) 
omg glatstrik med farve 101 og tag samtidig ud efter 
første og før sidste m på 1. omg. Der er nu 55 (57) 
59 (61) m.
Strik efter diagram C. Strik derefter igen 3 (3) 4 (4) 
omg glatstrik med farve 101 og tag samtidig ud efter 
første og før sidste m på 1. omg. Der er nu 57 (59) 
61 (63) m.
Strik efter diagram D. Strik derefter igen 3 (3) 4 (4) 
omg glatstrik med farve 101 og tag samtidig ud efter 
første og før sidste m på 1. omg. Der er nu 59 (61) 
63 (65) m.
Strik efter diagram A. 
Lad nu 4 m før og 4 m efter mærket midt under 
ærmet hvile på en garnende, disse m skal senere sys 
sammen med de hvilende m fra kroppen.

Bærestykke
Sæt nu ærmets m ind over de hvilende m på kroppen 
219 (241) 263 (285) m i alt. Strik 3 (3) 4 (4) omg 
med farve 101 og tag 24 (26) 28 (30) m ind jævnt 
fordelt på den 2. omg (dvs. strik hver 8. og 9. m r 
sm) = 195 (215) 235 (255) m.  
Strik diagram B (begynd som angivet for den 
pågældende str.).
Strik 3 (3) 4 (4) omg med farve 101 og tag på den 2. 
omg 24 (26) 28 (30) m ind jævnt fordelt (dvs. strik 
hver 7. og 8. m r sm) = 171 (189) 207 (225) m.
Strik diagram C. Tag på 2. omg af diagrammet 26 
(26) 32 (32) m ind jævnt fordelt (dvs. strik 5. og 6. 
(6. og 7.) 5. og 6. (6. og 7.) m r sm) = 145 (163) 
175 (193) m. 
Tag på 7. omg af diagrammet 28 (32) 34 (38) m ind 
jævnt fordelt (dvs. strik hver 5. og 6. (6. og 7.) 5. og 
6. (6. og 7.) m r sm) = 116 (130) 140 (154) m. 

Fortsæt med farve 101.
Tag nu ind på hver 3. omg: 
Første gang 29 (32) 35 (38) m (dvs. strik hver 3. og 
4. m r sm) = 87 (98) 105 (116) m.
Anden gang 29 (32) 35 (38) m (dvs. strik hver 2. og 
3. m r sm) = 58 (66) 70 (78) m.
Tredje gang - KUN str. M, L og XL: Tag (6) 8 (14) m 
ind jævnt fordelt = (60) 62 (64) m.
Skift til farve 194, strik 1 omg r, 1 omg vr, skift til 
farve 101 og strik 3 omg r. Luk af. 

Montering og belægning
Kanter (nederst på ærmer, krop og i halsen): Fold alle 
kanter til vrangsiden langs vr-pinden i fv 194 og sy 
dem til på vrangsiden.

Sy m under ærmerne sammen med maskesting. 

Opklipning og kanter på forstykkerne
Opklipning: Hækl 1 lodret rk fm på hver side af den 

midterste af klippem. Der hækles i maskens ”ene 
ben”. Klip op imellem de 2 rk fm.

Højre forkant: Strik 100 (100) 108 (108) m op langs 
højre forkant med farve 101 mellem den yderste af 
klippem og den første mønsterm. Strik 3 p rib, 4 r, 4 
vr. 
Næste p (knaphulsp, fra retsiden): Strik 65 (65) 73 
(73) m i rib, luk 2 m af, strik 14 m rib, luk 2 m af, 
strik 14 m rib, luk 2 m af, 1 r.
Strik endnu 1 p rib og slå her 2 nye m op over de 
aflukkede i hvert knaphul. 
Strik 2 p rib.
Skift til farve 194 og strik 1 p r.
Luk af i vr fra vrangsiden. 
Strik en tilsvarende kant i venstre side, bare uden 
knaphuller. 

Kast fastmaskerækken til på bagsiden, sådan at den
dækker de trevlende garnender (fra opklipningen).


