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Langelinie er en videreudvikling af det popu-
lære design Kastellet. Sweateren er strikket i 
et tykkere garn med større halsudskæring og 
lækre, store, puffede ærmer. Farven er valgt, 
fordi den minder designeren om nyspiret græs 
og forårsfornemmelser.
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Materialer
450 (500) 550 (600) 650 g Peruvian Highland Wool 
fra Filcolana i fv 279 (Juicy Green)
Rundpind 4,5 mm og 5,5 mm, 60 og 80 cm
Strømpepinde 4,5 mm og 5,5 mm (hvis du ikke strik-
ker med magic loop)
Markører eller kontrastfarvet tråd
Restegarn til opslagning

Størrelser
XS (S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: 82-89 (90-97) 98-105 (106-
113) 114-121 cm
Overvidde: 94 (102) 110 (118) 126 cm 
Ærmelængde:  42 (44) 46 (46) 46 cm
Hel længde: 60 (60) 65 (65) 67 cm

Strikkefasthed
17 m og 25 p i glatstrikning med Peruvian Highland 
Wool på p 5,5 mm = 10 x 10 cm (efter vask).

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på p og 
strik den drejet r.
dr (drejet): strik masken drejet ved at strikke gen-
nem bagerste maskeled. 
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Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt oppefra og ned, med rundt 
bærestykke og hulmønster. Efter bærestykket deles 
arbejdet i krop og ærmer, som strikkes færdig hver 
for sig.
Der slås op med italiensk opslagning for at få den 
vide halsåbning. Hvis du ønsker halsen mere fast og 
knapt så vid som på foto, slå da op med almindelig 
krydsopslagning.

Bærestykke
Slå 56 (56) 57 (58) 59 m op med restegarnet på 
rundpind 4,5 mm og strik 2 p ret. Bryd garnet. Skift 
til Peruvian Highland Wool og strik 1 p vrang. Vend 
ikke, men saml omgangen og fortsæt rundt. Strik 2 
omg vr. Næste omg: *1 vr, stik højre p under den 
nederste tværlænke strikket med Peruvian High-
land Wool 3 p nede i arbejdet (= 1. p med Peruvian 
Highland Wool), 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 = 110 (110) 
112 (114) 116 m. Strik 1 vr, indsæt en markør for 
omgangens begyndelse og fortsæt rundt i rib (1 r, 1 
vr), til ribben måler 3 cm. Klip opslagstråden forsig-
tigt af.

Skift til p 5,5 og fortsæt i mønster:

1-2. omg: Strik r.
3. omg: Tag ud som beskrevet nedenfor.
4. omg: Strik r.
5. omg: *Slå om, 2 r sm*, gentag fra * til * omg ud.

Gentag disse 5 mønster omg, men strik udtagninger 
på 3. omg således:
1. gang: Strik 2 (2) 4 (6) 8 r, *1 udt, 9 r*, gentag fra 
* til * omg ud = 122 (122) 124 (126) 128 m.

2. gang: Strik 10 (10) 12 (0) 2 r, *1 udt, 8 (8) 8 (9) 

9 r*, gentag fra * til * omg ud = 136 (136) 138 (140) 
142 m.

3. gang: Strik 8 (8) 10 (12) 14 r, *1 udt, 8 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 152 (152) 154 (156) 158 m.

4. gang: Strik 8 (8) 10 (12) 14 r, *1 udt, 9 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 168 (168) 170 (172) 174 m.

5. gang: Strik 6 (6) 8 (10) 12 r, *1 udt, 9 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 186 (186) 188 (190) 192 m.

6. gang: Strik 6 (6) 8 (10) 12 r, *1 udt, 9 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 206 (206) 208 (210) 212 m.

7. gang: Strik 8 (8) 10 (12) 14 r, *1 udt, 9 r*, gentag 
fra * til * omg ud = 228 (228) 230 (232) 234 m.

8. gang: Strik 12 (12) 14 (16) 18 r, *1 udt, 9 r*, gen-
tag fra * til * omg ud = 252 (252) 254 (256) 258 m.

Kun str. (S) M (L) XL:
9. gang: Strik – (0) 2 (4) 6 r, *1 udt, 9 r*, gentag fra 
* til * omg ud = - (280) 282 (284) 286 m på pinden.

Kun str. M (L) XL:
10. gang: Strik - (-) 12 (14) 16 r, *1 udt, 9 r*, gen-
tag fra * til * omg ud = - (-) 312 (314) 316 m på 
pinden.

Kun str. (L) XL:
11. gang: Strik - (-) - (2) 4 r, *1 udt, 13 r*, gentag 
fra * til * omg ud = - (-) - (338) 340 m på pinden.

Kun str. XL:
12. gang: Strik - (-) - (-) 2 r, *1 udt, 13 r*, gentag 
fra * til * omg ud = - (-) - (-) 366 m på pinden.

Alle str:
Strik 2 omg r.
Del nu arbejdet i krop og ærmer: Sæt 52 (60) 68 
(74) 82 m på en maskeholder (højre ærme), slå 6 
m op, strik 74 (80) 88 (95) 101 m (forstykke), sæt 
52 (60) 68 (74) 82 m på men maskeholder (venstre 
ærme), slå 6 m op, 74 (80) 88 (95) 101 m (ryg). 

Krop
Strik 1 omg r.
Næste omg: *slå om, 2 r sm*, gentag fra * til * omg 
ud.

Der er nu 160 (172) 188 (202) 214 m på pinden.
Fortsæt i glatstrik til arbejdet måler 55 (55) 60 (60) 
62 cm. Skift til p 4,5 mm. Strik 5 cm rib (1 r, 1 vr). 
Luk løst af i rib.

Ærmer
Med p 5,5 mm strikkes 5 masker op, begynd i midten 
af ærmegabet, fortsæt over de hvilende ærmemasker, 
og strik yderligere 5 m op frem til midten af ærmega-
bet (Note: Der strikkes 2 ekstra m op, før og efter de 
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6 m du slog op på kroppen, for at lukke de huller der 
kan opstå i arbejdet) = 62 (70) 78 (84) 92 m. 
Fortsæt i mønster til der er strikket 20 (21) 22 (22) 
22 hulrækker. 
Slut med 1 omg r.
Skift til pind 4,5 mm.

Kun str. XS (S):
Strik 1 r, 1 vr, *2 r sm, 2 vr sm*, gentag fra * til * 
omg ud = 32 (36) - (-) - m.

Kun str. M (L):
Strik *- (-) 11 (19) - r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
omg ud = - (-) 72 (80) - m.
Strik *2 r sm, 2 vr sm*, gentag fra * til * omg ud = - 
(-) 36 (40) - m.

Kun str. XL:
Strik 4 r, *5 r, 2 r sm*, gentag fra * til * til de sidste 
4 m, 4 r = - (-) - (-) 80 m.
Strik *2 r sm, 2 vr sm*, gentag fra * til * omg ud = - 
(-) - (-) 40 m.

Alle str:
Strik 2 cm rib (1 r, 1 vr). Luk løst af i rib.

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


