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Jeg elsker Prince, og nummeret ”Purple Rain” 
er ingen undtagelse, sweateren var virkelig 
min “Weekend Lover”. Inspireret af sangen 
Purple Rain, tegnede jeg dråber og viklede 
magiske nøgler i farver, jeg syntes et lilla 
regnvejr skulle have. Sweateren er let at 
strikke – måske endda på en weekend. Bliver 
den også din Weekend Lover?
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Materialer
350 (400) 450 (500) g Peruvian Highland Wool fra 
Filcolana i farve 975 (bundfarve)
80 (90) 100 (110) g Peruvian Highland Wool fra Fil-
colana i farverne 284, 255, 187, 188, 271, 254, 227, 
186, 813, 283, 272 og 313. Disse farver vikles til et 
magisk nøgle. Dette nøgle er dominanten.
Strømpepinde 5,5 mm
Rundpind 5,5 mm, 60 cm, 80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 82-88 (89-95) 96-101 (102-
106) cm
Overvidde: 94 (100) 106 (113) cm
Ærmelængde: 47 (48) 49 (50) cm
Hel længde: 64 (66) 71 (73) cm

Strikkefasthed
16 m og 21 omg i glatstrikning på p 5,5 mm = 10 x 
10 cm.

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

Magiske nøgler
Lav 1 magisk nøgle til din mønsterfarve, enten farver 
du selv finder på at blande, eller de farver jeg har 
anbefalet. Når du har fundet din farvekombination, 
gerne 5 eller flere, skal du vikle dit magiske nøgle af 
de mange nøgler garn, ved at vikle et sted mellem 
30 og 70 viklinger af hver farve om din hånd. Fortsæt 
med at vikle omkring garnnøglet, til det er på stør-
relse med en tennisbold. Farverne skal ikke komme i 
samme forløb gennem hele nøglet, men sporadisk.
Efterhånden som du strikker med dit magiske nøgle, 
kan du split splejse ved hvert farveskift, så der ikke 
skal hæftes en masse ender. 
Bemærk, at garnnøglet ikke skal have så lange viklin-
ger til ærmerne, her skal der vikles mellem 5 og 10 
gange.

Farvedominans
Det garn, der ligger inderst på fingeren, dvs. tæt-
test på dit hjerte eller din kno, er dominanten og den 
farve, som træder tydeligst frem. Det garn, der ligger 
yderst, nær din negl, er ”ikke-dominanten”. 
TIP! Hvis du har svært ved at huske, hvilket garn-
nøgle der er dominanten, kan du binde et bånd om 
tråden.
I stykket med striber, ses dominanten tydeligst, da 
striben med dominanten synes at “poppe” ud. 

Arbejdsgang
Kroppen strikkes rundt i ét stykke, nede fra og op. I 
begyndelsen med mønsterstrik, og derefter uden. Ær-
merne strikkes ligeså rundt på strømpepind, hvorefter 
de tilsættes og bærestykket strikkes med raglanind-
tagninger. 

Krop
Slå 136 (146) 156 (166) m op på rundp 5,5 mm med 
bundfarven og strik rundt, begynd med 3 omg r.
På næste omg skal du tage 14 m ud jævnt fordelt på 
omg, mens du strikker 1 r med skiftevis din bundfar-
ve og det magiske nøgle = 150 (160) 170 (180) m. 
Strik de følgende omg som maskerne viser, til arbej-
det måler 8 cm (gælder alle str.).
Strik 3 omg r med bundfarven
Strik nu diagrammets 25 p 1 gang.
Fortsæt derefter lige op i glatstrikning med bundfar-
ven, til arb måler 46 (46) 48 (48) cm. Stop 6 m før 
omg start og placer de næste 12 m på en snor. Strik 
63 (68) 73 (78) m, sæt de næste 12 m på en snor. 
Lad maskerne hvile mens du strikker ærmer. 

Ærmer
Slå 40 (40) 50 (50) m op med bundfarven på strøm-
pep 5,5 mm. Strik 3 omg r. Strik 1 r med skriftevis 
bundfarve og det magiske nøgle, til arbejdet måler 8 
cm. 

Strik 3 omg glatstrik i bundfarven.
Forsæt efter diagram (det strikkes 1 gang) og fort-
sæt herefter i glatstrikning som på kroppen. Samtidig 
med at der strikkes efter diagram og i glatstrik, tages 
1 maske ud i begyndelsen og slutningen af omg på 
hver 10. (6.) 10. (6.) omgang, ialt 6 (9) 6 (9) gange 
= 52 (58) 62 (68) m
Strik lige op, til ærmet måler 47 (48) 49 (50) cm. 
Stop 6 m før omg start og placer de næste 12 m på 
en snor. 

Strik et ærme magen til.

Raglan
Sæt ærmerne til kroppen: Placer markør M1, ved omg 
begyndelse, strik over ærmets 40 (46) 50 (56) m, 
placer markør M2, strik 63 (68) 73 (78) m fra krop-
pen, placer markør M3, strik over ærmets 40 (46) 50 
(56) m, placer markør M4, strik over resten af krop-
pens 63 (68) 73 (78) m = 206 (228) 246 (268) m på 
omgangen.
Strik 4 omg r.
Derefter tages der ind på hver side af markørerne. på 
følgende måde:
Flyt M1 (= omg begyndelse), 2 r sm, strik til 2 m før 
M2, lls, flyt M2, 2 r sm, strik til 2 m før M3, lls, flyt 
M3, 2 r sm, strik til 2 m før M4, lls, flyt M4, 2 r sm, 
strik til 2 m før M1, lls = 8 indtagninger
1 omg r
Gentag nu indtagningerne på hver 2. omg, således at 
der strikkes skiftevis 1 omg r, og 1 omg med indtag-
ninger, til du har 70 (76) 70 (76) m på pinden, skift til 
magisk nøgle og strik 5 om r. 
Luk af.

Montering
Hæft alle ender, sy maskerne under ærmerne sam-
men med maskesting. Synes du kanterne ruller for 
meget, kan du forsigtigt presse dem med dit damp-
strygejern på svag varme.
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