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Højbro Plads er inspireret af designerens barn-
domsminder om herlige besøg hos bedstefor-
ældrene, som var bosat i indre København. 
Her blev der flittigt blev læst i ”Find Holger”-
bøgerne, og det er her inspirationen er hentet. 
En sweater som med sit runde bærestykke 
falder flot over skuldrene.
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Materialer
Farve A: 75 (75) 100 (100) 100 g Tilia fra Filcolana i 
fv 213 (Fuchsia)
og 50 (50) 100 (100) 100 g Saga fra Filcolana i fv 
213 (Fuchsia)
Farve B: 75 (75) 100 (100) 100 g Tilia fra Filcolana i 
fv 102 (Black)
og 50 (50) 100 (100) 100 g Saga fra Filcolana i fv 
102 (Black)
Farve C: 75 (75) 100 (100) 100 g Tilia fra Filcolana i 
fv 101 (Natural White)
 og 50 (50) 100 (100) 100 g Saga fra Filcolana i fv 
101 (Natural White)
Der strikkes med 1 tråd Saga og 2 tråde Tilia gennem 
hele arbejdet.

Rundpind 4 mm og 5,5 mm, 60 og 80 cm
Strømpepinde 4 mm og 5,5 mm (hvis du ikke strikker 
med magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd
 
Størrelser
XS (S) M (L) XL
 
Mål
Passer til brystvidde: 76-82 (83-90) 91-98 (99-106) 
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107-114 cm
Overvidde: 85 (93) 100 (110) 118 cm 
Ærmelængde: 32,5 (32,5) 36 (36) 39,5 cm 
Hel længde: 58 (58) 61 (65) 68 cm
 
Strikkefasthed
18 m og 26 p i glatstrik på p 5,5 mm = 10 x 10 cm.
 
Særlige forkortelser
V-udt: Stik venstre p under lænken mellem m forfra, 
og strik den drejet ret. 
H-udt: Stik venstre p under lænken mellem m bagfra, 
og strik den ret.

Tip
Undgå ”hak” i striberne ved farveskift: Strik farve-
skiftet således: Strik 1 omg med den nye farve, inden 
du strikker første m på 2. omg i den nye farve, løftes 
den underliggende første m i ”gammel” farve op på 
pinden og strikkes ret sm med den første m i den nye 
farve.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt oppefra og ned, i 1 tråd 
Saga og 2 tråde Tilia. Sweateren består af et stribe-
forløb i 3 farver på 8 omg per stribe, som kontinuer-
ligt gentages hele arbejdet igennem.

Krop   
Slå med 1 tråd Saga og 2 tråde Tilia 84 (92) 100 
(108) 116 m op på rundp 4 mm med farve A (A) B 
(C) A. Saml til en omg og sæt en maskemarkør for 
omgangsstart. Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) til arbejdet 
måler 3 cm.
Skift til rundp 5,5 mm og fortsæt i glatstrik og striber 
(á 8 omg). Første stribe strikkes videre i farve A (A) 
B (C) A.
Samtidig tages ud på hver 10. omg. Således:
10. omg: *1 v-udt, 4 r*, gentag fra * til * omg ud = 
105 (115) 125 (135) 145 m.

20. omg: *1 v-udt, 5 r*, gentag fra * til * omg ud = 
126 (138) 150 (162) 174 m.

30. omg: *1 v-udt, 6 r*, gentag fra * til * omg ud 
=147 (161) 175 (189) 203 m.

40. omg: *1 v-udt, 7 r*, gentag fra * til * omg ud = 
168 (184) 200 (216) 232 m.

50. omg: *1 v-udt, 8 r*, gentag fra * til * omg ud = 
189 (207) 225 (243) 261 m. 

Herefter strikkes der raglanudtagninger således:
Næste omg (udtagningsomg): h-udt, indsæt markør, 
1 r, v-udt, 38 (40) 42 (44) 46 r, h-udt, indsæt markør, 
1 r, v-udt, 55 (62) 69 (76) 83 r, h-udt, indsæt markør, 
1 r, v-udt, 38 (40) 42 (44) 46 r, h-udt, indsæt markør, 
1 r, v-udt, 54 (61) 68 (75) 82 r.
Næste omg: Strik r omg rundt
Strik disse 2 omg i alt 7 gange, flyt markørerne fra 

venstre til højre p undervejs.
Du har nu 7 hele striber på dit arbejde.

KUN str L og XL
Strik yderligere 1 stribe (8 omg) og strik en udtag-
ningsomg på 4. omg, som beskrevet ovenfor.
Alle str.
Der er nu 52 (54) 56 (60) 62 m på hvert ærme, 69 
(76) 83 (92) 99 m på forstykket, 68 (75) 82 (91) 98 
m på bagstykket, samt de 4 raglanmasker på p. I alt  
245 (263) 281 (307) 325 m.

Nu inddeles arbejdet, og ærmemaskerne sættes til 
hvil. Raglanmaskerne tæller herfra med i ærmerne.
Sæt de første 54 (56) 58 (62) 64 m på en maskehol-
der, eller restegarn (venstre ærmes masker, plus de 
to raglanmasker). 
Sæt den næste farve i din stribesekvens til arbejdet 
og strik r over forstykkets 69 (76) 83 (92) 99 m, sæt 
de næste 54 (56) 58 (62) 64 m på en maskeholder 
eller restegarn (højre ærmes masker, plus de to rag-
lanmasker), slå 6 m op, strik r over bagstykkets 68 
(75) 82 (91) 98 m, slå 6 m op. 
Indsæt en omgangsmarkør.

Fortsæt rundt i glatstrik og strik i alt 9 (9) 10 (10) 11 
striber, fra ærmegabet. 
På sidste omg strikkes de sidste 2 m r sm.
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Skift til rundp 4 mm og fortsæt i farve B. Strik rib (1 
r, 1 vr) til ribben måler 3 cm. Luk løst af som ma-
skerne viser.

Ærmer
Med rundp 5,5 mm og næste farve i din stribese-
kvens, strikkes der m op i bunden af ærmegabet såle-
des: begynd midt i ærmegabet og strik 3 m op frem 
til ærmets hvilende m, strik disse r og strik yderligere 
3 m op i den anden side af ærmegabet = 60 (62) 64 
(68) 70 m.
Indsæt omgangsmarkør.

Fortsæt i glatstrik og strik i alt 10 (10) 11 (11) 12 
striber, fra ærmegabet. 
Strik 4 omg r på næste stribe.
5. omg: Strik 0 (2) 4 (8) 0 r, *2 r sm, 8 r*, gentag fra 
* til * omg ud = 54 (56) 58 (62) 63 m.
6. omg: Strik r.
7. omg: Strik 4 (6) 8 (2) 3 r, *2 r sm, 3 (3) 3 (4) 4 
r*, gentag fra * til * omg ud = 44 (46) 48 (52) 53 m.
Luk løst af i r.

Strik det andet ærme magen til.

Montering
Hæft ender. Skyl blusen op ifølge anvisning på Tilia-
banderolen og lad den liggetørre fladt på et hånd-
klæde.


