
Antoinette - en T-shirt med hulmønster
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Dette design er inspireret af gammelt, deka-
dent undertøj fra en svunden Marie Antoinet-
te-tid, og af balsalene på Versailles fyldt med 
guld og glitter. En T-shirt med hulmønster, og 
lidt frække, glitrende ribkanter.
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Materialer
250 (300) 300 (350) 350 g Merci fra Filcolana i fv 
1090 (White)
25 (25) 25 (25) 25 g Paia fra Filcolana i fv 708 (Pink 
Shimmer)
25 (25) 25 (50) 50 g Paia fra Filcolana i fv 702 (Silver 
Shimmer)

Rundpind 2,5 mm og 3 mm, 60 og 80 cm
Strømpepinde 2,5 mm og 3 mm (hvis du ikke strikker 
med magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL) 2XL

Mål
Passer til brystvidde: 83-90 (91-98) 99-106 (107-
114) 115-122 cm
Overvidde: 94 (104) 113 (121) 129 cm 
Ærmelængde: 17 cm på alle størrelser
Hel længde: 57 (58) 60 (65) 67 cm

Strikkefasthed
26 m og 30 p i mønster (efter vask) på p 3 mm = 10 
x 10 cm.
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Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).

Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt oppefra og ned. Efter bæ-
restykket deles arbejdet i krop og ærmer der strikkes 
færdig hver for sig.

Bærestykke
Slå 61 (65) 69 (73) 77 m op med restegarnet på 
rundpind 2,5 mm og strik 2 p ret, frem og tilbage. 
Bryd garnet. Sæt Merci til arbejdet og strik 1 p vrang. 
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 Merci 3 p nede i arbejdet (= 
1. p med Merci), og strik den r*, gentag fra * til *, til 
der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke op, og 
strik den ret sammen med sidste maske = 120 (128) 
136 (144) 152 m. 
Strik 1 vr, indsæt en markør for omgangens begyn-
delse og fortsæt rundt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 
2 cm. Klip opslagstråden forsigtigt af.

Skift til pind 3 mm og fortsæt rundt i mønster. 

Mønster
1. omg (udtagningsomg): Som beskrevet nedenfor.
2. - 3. omg: Strik r omg rundt.
4. omg: *1 r, slå garnet to gange om p*, gentag fra * 
til * omg rundt.
5. omg: *1 m løs af, det efterfølgende dobbelte 
omslag slippes, så masken på højre p bliver lang*, 
gentag fra * til * i alt tre gange, sæt de tre lange m 
tilbage på venstre p og strik [1 r, 1 vr, 1r] samlet i de 
tre lange masker**. Gentag fra * til ** omg rundt. 
6. - 7. omg: Strik r omg rundt.
Gentag disse 7 omg gennem hele arbejdet, idet ud-
tagninger på 1. omg i hver mønsterrapport, strikkes 
som anvist nedenfor.

Udtagninger
1. gang: Strik *8 r, 1 udt*, gentag fra * til * omg 
rundt = 135 (144) 153 (162) 171 m.
2. gang: Strik 9 (0) 6 (15) 3 r, *1 udt, 7 (8) 7 (7) 
8 r*, gentag fra * til * omg rundt = 153 (162) 174 
(183) 192 m.
3. gang: Strik 6 (15) 6 (15) 0 r, *1 udt, 7 (7) 8 (7) 
8 r*, gentag fra * til * omg rundt = 174 (183) 195 
(207) 216 m.
4. gang: Strik 6 (15) 6 (18) 0 r, *1 udt, 8 (7) 9 (9) 
9 r*, gentag fra * til * omg rundt = 195 (207) 216 
(228) 240 m.
5. gang: Strik 3 (18) 0 (12) 24 r, *1 udt, 6 (7) 8 (8) 
8 r*, gentag fra * til * omg rundt = 227 (234) 243 
(255) 267 m.
6. gang: Strik 3 (24) 3 (15) 27 r, *1 udt, 8 (7) 8 (8) 
8 r*, gentag fra * til * omg rundt = 255 (264) 273 
(285) 297 m.

7. gang: Strik 24 (0) 21 (21) 27 r, *1 udt, 7 (8) 7 (8) 
9 r*, gentag fra * til * omg rundt = 288 (297) 309 
(318) 327 m.
8. gang: Strik 0 (24) 21 (30) 3 r, *1 udt, 8 (7) 8 (8) 
9 r*, gentag fra * til * omg rundt = 324 (336) 345 
(354) 363 m.
9. gang: Strik 30 (0) 30 (39) 3 r, *1 udt, 7 (8) 7 (7) 
8 r*, gentag fra * til * omg rundt = 366 (378) 390 
(399) 408 m.

KUN str. M, L, XL, 2XL
10. gang: Strik - (42) 30 (39) 3 r, *1 udt, - (7) 8 (8) 
9 r*, gentag fra * til * omg rundt = - (426) 435 (444) 
453 m.

KUN str. L, XL, 2XL
11. gang: Strik - (-) 6 (24) 33 r, *1 udt, - (-) 11 (10) 
10 r*, gentag fra * til * omg rundt = - (-) 474 (486) 
495 m.

KUN str. XL, 2XL
12. gang: Strik - (-) - (6) 0 r, *1 udt, - (-) - (16) 15 
r*, gentag fra * til * omg rundt = - (-) - (516) 528 
m.

KUN str. 2XL
13. gang: Strik - (-) - (-) 0 r, *1 udt, - (-) - (-) 22 r*, 
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gentag fra * til * omg rundt = - (-) - (-) 552 m.

Alle str: 
Efter sidste udtagning strikkes mønsterrapporten fær-
dig, slut med 7. omg.
Herefter strikkes 1 omg r.

Arbejdet deles så krop og ærmer strikkes hver for sig.
Del arbejdet således; Sæt 72 (90) 102 (114) 120 
m på en maskeholder, eller en tråd restegarn (højre 
ærme), slå 12 nye masker op, strik 111 (123) 135 
(144) 156 r (forstykke), sæt de næste 72 (90) 102 
(114) 120 m på en maskeholder, eller en tråd reste-
garn (venstre ærme), slå 12 nye masker op, strik 111 
(123) 135 (144) 156 r (ryg) = 246 (270) 294 (316) 
336 m. 

Strik 2 omg r.
Fortsæt fra 4. omg i mønsterrapporten, dog uden ud-
tagninger, til arbejdet måler 54 (55) 57 (62) 64 cm, 
slut med 3. omg i mønsterrapporten. Bryd garnet.

Skift til 2 tråde Paia.
Strik 4. og 5. omg i mønsterrapporten.

Skift til p 2,5 mm.
Strik 1 omg r.
Fortsæt i rib (1 r, 1 vr) til ribkanten måler 2 cm. 
Luk af i rib.

Ærmer
Med p 3 mm strikkes 6 m op, i 6 af de 12 ny opslåede 
m på kroppen, start i midten af ærmegabet, fortsæt 
over de hvilende ærmemasker således: Strik 0 (6) 
6 (6) 0 r, *1 udt, 6 (7) 8 (9) 10 r*, gentag fra * til 
* over de resterende ærmem, strik 6 m op, frem til 
midten af ærmegabet og saml omg = 96 (114) 126 
(138) 144 m.
Strik mønsterrapporten færdig, slut med 7. omg.
Næste omg (1. omg i mønsterrapporten, udtagnings-
omg): Strik 6 (9) 3 (6) 9 r, *1 udt, 6 (7) 8 (9) 9 r*, 
gentag fra * til * omg rundt.
Fortsæt ifølge mønsterrapporten, dog uden udtagnin-
ger, til der er strikket 6 gentagelser i alt.
Strik 1.-2. omg i mønsterrapporten.

Næste omg (indtagningsomg): 
KUN str S: 1 r, [2 r sm]omg rundt = 56 m.
KUN str M: 2 r, [2 r sm] til sidste m, 1 r = 66 m.
KUN str L: [2 r sm] 3 gange, *1 r, [2 r sm] 6 gange*, 
gentag fra * til * til de sidste 5 m, [2 r sm] 2 gange, 
1 r = 76 m.
KUN str XL: [2 r sm] 5 gange, *1 r, [2 r sm] 3 gan-
ge*, gentag fra * til * til de sidste 10 m, [2 r sm] 5 
gange = 86 m.
KUN str 2XL: 2 r, *2 r sm, 1 r, 2 r sm*, gentag fra * 
til * til de sidste 2 m, 2 r sm = 96 m.
Bryd garnet.

Skift til 2 tråde Paia. 
Strik 4.-5. omg i mønsterrapporten.

Skift til p 2,5 mm.
Strik 1 omg r.
Fortsæt i rib (1 r, 1 vr) til ribkanten måler 1 cm. 
Luk løst af i rib.

Montering
Hæft ender. Vask blusen efter vaskeanvisningerne på 
banderolen, og lad den tørre liggende.


