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Ditte Lerche har skabt en serie design inspi-
reret af klassisk vintagestrik, men i en lækker 
nutidig genfortolkning. Agnes er en fantastisk 
stribet sweater med striber i høj kontrast, et 
fint overgangsmønster imellem striberne der 
ligner små blomster og kanter i en lækker ac-
centfarve.
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Materialer
Fv. A: 50 (50) 100 (100) 100 g Peruvian Highland fra 
Filcolana i fv 255 (Limelight)
Fv. B: 50 (50) 100 (100) 100 g Peruvian Highland fra 
Filcolana i fv 219 (Anthracite)
Fv. C: 250 (300) 300 (350) 350 g Indicita fra Filco-
lana i fv 500 (Black)
- vær opmærksom på at fv. C strikkes med to tråde 
holdt sammen
Fv. D: 250 (300) 300 (350) 350 g Peruvian Highland 
fra Filcolana i fv 100 (Snow White)
Rundpind 4,5 mm og 5 mm, 80 cm
Strømpepinde 4,5 mm og 5 mm (hvis du ikke strikker 
med magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd
En rest garn i kontrastfarve, gerne bomuld

Størrelser
XS (S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: 82 (90) 98 (106) 114 cm
Overvidde: 88 (97) 103 (110) 118 cm 
Ærmelængde: 44 (44) 45 (45) 46 cm
Hel længde: 61 (62) 65 (66) 69 cm
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Strikkefasthed
19 m og 26 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm.

Særlige teknikker
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det 
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. 
vr løs af med garnet foran masken (mod dig selv). 
Før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (eller 
væk fra dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en 
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som 
arbejdet viser).

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes krop-
pen til ærmegab, herefter strikkes ærmerne. Herefter 
samles delene og bærestykket strikkes med indtag-
ninger. Til sidste lukkes de øverste m på hvert ærme 
og forstykke og ryg strikkes færdig hver for sig.

Krop
Slå 168 (184) 196 (208) 224 m op på rundp 4,5 mm 
med italiensk opslagning således:
Slå 85 (93) 99 (105) 113 m op med kontrastgarnet.
+ Strik 2 p ret.
Bryd garnet.
Sæt Fv. A til, og strik 1 p vr. 
Saml omg, og fortsæt rundt.
Strik 2 omg vr.
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste 
tværlænke i strikkegarnet 3 p nede i arbejdet (= 1. 
p med fv. A), og strik den ret*, gentag fra * til *, til 
der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke op, og 
strik den ret sammen med sidste maske (= omgan-
gens sidste m)+. 
Der er nu 168 (184) 196 (208) 224 m på omg. Sæt 
en markør ved omg’s begyndelse. 
Skift til fv. B og strik 5 (5) 6 (6) 7 cm rib (1 r, 1 vr).

Skift til rundp 5 mm og strik 6 omg ret.
Begynd nu mønster således:
Skift til fv. C, som strikkes med 2 tråde holdt sam-
men.
1.omg: *1 r, (se på de næste 3 m på venstre pind 
sammen) stik højre pind gennem masken 2 p under 
den midterste af de næste 3 m, træk garnet igen-
nem masken som hvis man strikkede denne maske, 
løft garnet op over de 3 m på venstre pind og lad det 
glide af højre pind og løft derefter de 3 m over på 
højre p uden at strikke dem*, gentag fra * til * omg 
rundt. 
2.omg: *2 r, løft næste m løst af med garnet bag 
arbejdet, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt.
3.-5.omg: Strik r omg rundt. 
Skift til fv. A.
6.omg: Strik r omg rundt.
Skift til fv. D.
7.-12.omg: Strik r omg rundt.
Gentag mønsterets 1.-12.omg til mønsterforløbet er 
strikket 6 gange. Strik 1-11.omg endnu én gang.

Luk m af til ærmegab på næste omg (med fv. A) 
således: Luk 4 m af, 77 (85) 91 (97) 105 r, luk 7 m 
af, 77 (85) 91 (97) 105 r, luk 3 m af.
Lad kroppens m hvile mens ærmerne strikkes.

Ærmer
Slå 40 (44) 48 (52) 56 m op med fv A på rundp 4,5 
mm og med italiensk opslagning således. 
Begynd med at slå 21 (23) 25 (27) 29 m op og strik 
derefter på samme måde som på kroppen fra + til +.
Der er nu 40 (44) 48 (52) 56 m på omg. Sæt en mar-
kør ved omg’s begyndelse. 
Skift til fv. B og strik 5 (5) 6 (6) 7 cm rib (1 r, 1 vr).

Skift til rundp 5 mm og strik 6 omg ret.
Strik nu mønster på samme måde som på kroppen til 
mønsterforløbet er strikket 7 gange, mens der samti-
dig strikkes udtagninger.
Udtagningsomg: 1 r, 1 udt, strik til den sidste m på 
omg, 1 udt, 1 r. 
Strik en udtagningsomg på hver 9. omg til der i alt er 
strikket 10 udtagningsomg = 60 (64) 68 (72) 76 m. 
Når mønsteret er strikket 7 gange, strikkes 1.-11.omg 
endnu én gang.



Agnes Side 3

www.filcolana.dk Filcolana

Luk m af til ærmegab på næste omg (med fv. A) 
således: Luk 4 m af, strik r til der er 3 m tilbage på 
omg, luk 3 m af = 53 (57) 61 (65) 69 m.
Strik et ærme til magen til det første.

Bærestykke
Saml ærmer og krop til bærestykket, ved at sætte 
ærmerne ind over ærmegabene på kroppen, hvor 
m blev lukket af. Sæt en markør hver af de 4 steder 
hvor krop og ærmer mødes = 260 (284) 304 (324) 
348 m. 
Strik videre i mønster som på krop og ærmer, men 
vær opmærksom på at ”blomsterne” i mønsteret pla-
ceres lige over ”blomsterne” under dem. Der vil være 
nogle forskydninger langs raglan, som vil vokse ind i 
hinanden. Lad omg begynde mellem ryg og venstre 
ærme. 
Strik 3 omg lige op i mønster.

Strik raglanindtagninger på næste omg således: 
*2 r sm, strik mønster til 2 m før næste markør, 2 dr 
r sm*, gentag fra * til * omg rundt.
Strik raglanindtagninger på hver 2.omg i alt 4 gange 
= 228 (252) 272 (292) 316 m.

Strik nu indtagninger kun på ærmerne således: 
*2 r sm, strik mønster til 2 m før næste markør, 2 
dr r sm, strik mønster til næste markør, flyt markør 
over*, gentag fra * til * endnu én gang.
Strik indtagninger på hver 2.omg i alt 18 (20) 22 (24) 
26 gange = 156 (172) 184 (196) 212 m. Der er nu 9 
m tilbage på hvert ærme. 

Samtidig strikkes mønsteret, til det i alt er strikket 3 
(3) 4 (4) 4 gange på bærestykket. Herefter strikkes 
1.-6.omg af mønster en sidste gang og bærestykket 
strikkes færdig kun med fv. D.

Næste omg: Strik til markør, flyt markør over, *strik 
til 1 m før næste markør (før ærme), luk de næste 11 
m af*, gentag fra * til * endnu én gang.
Der er nu lukket 11 m af henover hvert ærme, idet 
der er taget 1 m med i hver ende af de 9 m.
Derefter strikkes forstykke og ryg færdig hver for sig. 

Forstykke
Luk m af på midten af forstykket på første p således: 
Strik 29 (32) 34 (36) 39 r, luk de næste 9 (11) 13 
(15) 17 m af, strik r pinden hen.
Strik nu hver side færdig for sig, ved at tage ind ved 
halsen mens der samtidig striktkes vendepinde for at 
forme skuldrene således:
1.p. og alle p fra vrangsiden herefter: Strik vr til 
sidste m, 1 r.
2.p: Luk 2 m af, strik r pinden ud.
4.p: Luk 2 m af, strik r til der er 4 (4) 4 (6) 6 m til-
bage på pinden, vend.
6.p: Luk 2 m af, strik r til der er 9 (9) 10 (12) 12 m 
tilbage på pinden, vend.
8.p: Luk 2 m af, strik r til der er 12 (13) 14 (16) 17 
m tilbage på pinden, vend.

10.p: Luk 2  m af, strik r til der er 15 (17) 18 (20) 22 
m tilbage på pinden, vend.
12.p: Luk 3 m af, strik r pinden ud.
Sæt de 16 (19) 21 (23) 26 m til den første skulder på 
en maskeholder og strik den modsatte skulder færdig 
på samme måde, blot spejlvendt.

Ryg
Begynd med en p fra vrangsiden og strik 3 p glatstrik.
Strik nu vendepinde således:
1.p (retsiden): Strik r til der er 4 (4) 4 (6) 6 m til-
bage på pinden, vend.
2.p: Strik vr til der er 4 (4) 4 (6) 6 m tilbage på pin-
den, vend.
3.p: Strik r til der er 9 (9) 10 (12) 12 m tilbage på 
pinden, vend.
4.p: Strik vr til der er 9 (9) 10 (12) 12 m tilbage på 
pinden, vend.
5.p: Strik r til der er 12 (13) 14 (16) 17 m tilbage på 
pinden, vend.
6.p: Strik vr til der er 12 (13) 14 (16) 17 m tilbage 
på pinden, vend.
7.p: Strik r til der er 15 (17) 18 (20) 22 m tilbage på 
pinden, vend.
8.p: Strik vr til der er 15 (17) 18 (20) 22 m tilbage 
på pinden, vend.
Næste p: Strik 16 (19) 21 (23) 26r, luk de næste 35 
(37) 39 (41) 43 m af, strik r pinden hen.

Sy ryggens skuldre sammen med den tilsvarende 
skulder på forstykket med maskesting. Derefter syes 
de 11 aflukkede masker på toppen af ærmet sammen 
med skulderen i hver side.

Halskant
Strik 78 (82) 86 (90) 94 m op rundt i halskanten med 
rundp 4,5 mm og fv B. Strik 6 omg rib (1 r, 1 vr). 
Skift til fv. A og strik 9 omg rib (1 r, 1 vr). Luk løst af 
i rib.

Montering
Hæft ender. Sy hullet under ærmet sammen. Fold 
halskant dobbelt og sy aflukningskanten fast på ar-
bejdet vrangside. Damp arbejdet let. 


