
Olga - en smuk sweater med brede striber
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Ditte Lerche har skabt en serie design inspi-
reret af klassisk vintagestrik, men i en lækker 
nutidig genfortolkning. Olga er den smuk-
keste, feminine mohair-sweater med striber i 
fine kontrastfarver og et lille overgangsmøn-
ster imellem striberne, der ligner små blom-
ster.
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Materialer
Fv. A: 50 (50) 50 (100) 100 g Arwetta Classic fra 
Filcolana i fv 253 (Power Pink)
Fv. B: 50 (50) 50 (50) 75 g Tilia fra Filcolana i fv 335 
(Peach Blossom)
Fv. C: 50 (75) 75 (75) 100 g Tilia fra Filcolana i fv 
353 (Fresia)
Fv. D: 50 (75) 75 (75) 100 g Tilia fra Filcolana i fv 
136 (Mustard)
Fv. E: 50 (75) 75 (75) 100 g Tilia fra Filcolana i fv 145 
(Navy Blue)
Fv. F: 50 (50) 50 (50) 50 g Arwetta Classic fra Filco-
lana i fv 145 (Navy Blue)

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

Størrelser
XS (S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (88-96) 96-104 (104-
112) 112-120 cm
Overvidde: 102 (110) 118 (126) 136 cm
Ærmelængde: 45 cm (alle str.)
Hel længde: ca. 56 (57) 60 (62) 65 cm
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Strikkefasthed
21 m og 25 p i glatstrikning (dampet/vasket) med to 
tråde Tilia på p 5 mm = 10 x 10 cm.
Der strikkes med 2 tråde Tilia på kroppen og ærmer-
ne, imens ribkanterne strikkes med 1 tråd Arwetta 
Classic og 1 tråd Tilia sammen.

Særlige forkortelser
H-udt: Højre udtagning. 
- fra retsiden: Løft lænken mellem 2 m bagfra op på 
venstre pind og strik den ret.
- fra vrangsiden: 
V-udt: Venstre udtagning. 
- fra retsiden: Løft lænken mellem 2 m forfra op på 
venstre pind og strik den drejet ret. 
- fra vrangsiden: Løft lænken mellem 2 m bagfra op 
på venstre pind og strik den vrang. 

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 op-står ”en 
dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som 
arbejdet viser).

Mønster strikket rundt (gentagelse over 4 m)
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 igennem 
masken som hvis man skulle strikker en maske, løft 
garnet over de 3 m på venstre pind og lad det glide 
af højre pind og flyt derefter de 3 m over på højre p 
uden at strikke dem*, gen-tag fra * til * omg rundt. 
2.omg: *2 r, løft næste m løst af med garnet bag 
arbejdet, 1 r*, gentag fra * til * omg rundt.

Mønster strikket frem og tilbage (gentagelse 
over 4 m)
1.p (retsiden): *1 r, (se på de næste 3 m på ven-
stre pind sammen) stik højre pind gennem masken 2 
p under den midterste af de næste 3 m, træk garnet 
igennem masken som hvis man strikker en maske, 
løft garnet over de 3 m på venstre pind og lad det gli-
de af højre pind og flyt derefter de 3 m over på højre 
p uden at strikke dem*, gentag fra * til * pinden ud.
2.p (vrangsiden): *2 vr, løft næste m løst af med 
garnet foran arbejdet, 1 vr*, gen-tag fra * til * pin-
den ud.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Kroppen strik-
kes rundt til ærmegabene, derefter deles arbejdet til 
forstykke og ryg og de to dele strikkes færdig hver 
for sig. Skuldre-ne syes sammen med maskesting. 
Der strikkes halskant i rib, som derefter bukkes om. 
Ærmerne strikkes nedefra og op og syes på kroppen 
efterfølgende. Modellen er oversize med stumpede 
ærmer og kort krop.  

Krop
Slå 216 (232) 248 (264) 288 m op på rundp 3.5 mm 
med 1 tråd fv. A og 1 tråd fv. B og strik 6 (7) 7 (8) 9 
cm rundt i rib (2 r, 2 vr). 
Sæt en markør for omg’s begyndelsen og endnu en 
efter 108 (116) 124 (132) 144 m, for at markere den 
anden ”sidesøm”. 
Skift til rundp 5 mm og strik videre i glatstrik med 2 
tråde fv. B til hele arbejdet må-ler 15 (15) 16 (16) 17 
cm.
Skift 2 tråde fv. C og strik de 2 omg af mønsteret. 
Fortsæt derefter i glatstrik til stri-ben måler 36 (36) 
38 (38) 40 omg.
Skift 2 tråde fv. D og strik igen de 2 omg af mønste-
ret. Fortsæt derefter i glatstrik til striben måler 18 
omg. Hele arbejdet måler nu ca. 36 (36) 38 (38) 40 
cm.

Bryd garnet, så der er en god lang hale at sy 
med. Tråd garnet på en stump nål.
Hold de to sæt m der skal syes sammen paral-
lelt med hinanden, vrangside mod vrangside.
Begynd derefter således: 
- Før nålen bagfra (som skulle den strikkes 
vrang) gennem første m på forreste pind. Lad 
m side på pinden. 
- Før nålen forfra (som skulle den strikkes ret) 
gennem første m på bagerste pind. Lad m side 
på pinden.

Maskesting

Fortsæt herefter således:
1. Før nålen forfra gennem første m på forre-
ste pind. Lad m falde af pinden.
2. Før nålen bagfra gennem næste m på for-
reste pind. Lad m sidde på pinden.
3. Før nålen bagfra gennem næste m på ba-
gerste pind. Lad m sidde på pinden.
4. Før nålen forfra gennem næste m på for-
reste pind. Lad m sidde på pinden.
Gentag 1.-4. trin til alle m er syet sammen.
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Luk af til ærmegab på næste omg: Luk 3 m af, 
strik r til 2 m før markeringen, luk 5 m af, strik r til 
der er 2 m tilbage på omg, luk 2 m af. 
Strik nu forstykke og ryg færdig hver for sig.

Ryg
Strik glatstrik med fv. D til striben i alt måler 36 (36) 
38 (38) 40 omg/p. Skift til 2 tråde fv. E og strik de 2 
pinde af mønsteret. Fortsæt herefter i glatstrik resten 
af ar-bejdet. 
Samtidig strikkes udtagninger langs ærmekanten på 
hver 12. omg i alt 3 gange (= 109 (117) 125 (133) 
145 m). Det betyder at der på de 2 mønsterpinde 
skal strikkes 2 r før mønsteret startes og 2 r efter det 
afsluttes, således at “blomsten” ligger kor-rekt over 
de andre “blomster” der er strikket tidligere.
Når der i alt er strikket 26 (26) 30 (30) 34 p med fv. 
E, strikkes vendepinde på skuldrene således:
1.p (retsiden): Strik r til de sidste 6 (8) 9 (9) 10 m, 
vend.
2.p: Strik vr til de sidste 6 (8) 9 (9) 10 m, vend.
3.p: Strik r til 6 (8) 9 (9) 10 m før sidste vending, 
vend.
4.p: Strik vr til 6 (8) 9 (9) 10 m før sidste vending, 
vend.
Strik 3. og 4. p yderligere 3 gange. 
Bryd garnet og flyt alle m over på samme pind uden 
at strikke dem. 
Strik nu fra retsiden: 40 (42) 46 (49) 55 r, luk 29 
(33) 33 (35) 35 m af, 40 (42) 46 (49) 55 r. 
Sæt de 40 (42) 46 (49) 55 m til hver skulder på en 
maskeholder, så de senere kan syes sammen med 
forstykkerne med maskesting. 

Forstykke
Strik glatstrik med fv. D til striben måler 36 (36) 38 
(38) 40 omg/p. Skift herefter til fv. E og strik de 2 
pinde af mønsteret. Fortsæt derefter i glatstrik resten 
af arbejdet. 
Samtidig strikkes udtagninger langs ærmekanten på 
hver 12. omg i alt 3 gange som på ryggen (= 109 
(117) 125 (133) 145 m). 
Samtidig deles arbejdet til halsudskæringen, når der 
er strikket 14 (14) 16 (16) 18 p med fv. E således 
(retsiden): Strik 46 (50) 54 (57) 63 r, luk de midter-
ste 13 (13) 13 (15) 15 m af, 46 (50) 54 (57) 63 r.
Strik nu frem og tilbage over højre side af forstykket 
og luk m af ved halskanten i begyndelsen af hver 2.p. 
Luk 3 m af 1 gang, luk 2 m af 2 gange og luk derefter 
1 m af 3 gange = 36 (40) 44 (47) 53) m. Strik sidste 
m på alle p fra vrangsiden r (for at få en pæn kant).

Nu formes højre skulder med vendepinde således:
1.p (retsiden): Strik r til de sidste 6 (8) 9 (9) 10 m, 
vend.
2.p: Strik vr p ud.
3.p: Strik r til 6 (8) 9 (9) 10 m før sidste vending, 
vend.
Strik 2. og 3. p yderligere 3 gange. Strik 2.p endnu 
én gang. 
Strik herefter en p glatstrik over alle m. Bryd garnet. 
Sy maskerne sammen med den tilsvarende side af 
ryggen med maskesting. 
Strik venstre side af forstykket færdig på samme 
måde, blot spejlvendt.

Ærmer
Slå 56 (56) 56 (60) 60 m op på pind 3,5 mm med én 
tråd fv. A og én tråd fv. B. Strik 8 cm rundt i rib (2 r, 
2 vr). Sæt en markør for omg’s begyndelse.
Skift til rundp 5 mm og strik videre i glatstrik med 2 
tråde fv. B. Tag 8 m ud jævnt fordelt over første omg 
= 64 (64) 64 (68) 68 m. 
Udtagningsomg: 1 r, 1 udt, strik r til der er 1 m 
tilbage på omg, 1 udt, 1 r. 
Strik en udtagningsomg på hver 4. omg i alt 16 gange 
= 96 (96) 96 (100) 100 m.
Når arbejdet måler 12 cm skiftes til fv. C og de 2 omg 
af mønsteret strikkes, derefter fortsættes i glatstrik til 
striben måler 30 omg.
Skift til fv. D og strik de 2 omg af mønster, og deref-
ter fortsættes i glatstrik til stri-ben måler 30 omg. 
Skift til fv. E og strik de 2 omg af mønsteret, fortsæt 
derefter glatstrik til striben må-ler 26 omg. Luk løst 
af.

Halskant
Strik 100 (108) 108 (116) 116 m op langs halskanten 
med pind 3,5 mm med 1 tråd fv E og 1 tråd F og 7 
cm rundt i rib (2 r, 2 vr). Luk løst af.

Montering
Hæft ender. Sy ærmerne i ærmegabene. Fold hals-
kanten dobbelt og sy opslagnings-kanten til på vrang-
siden. Damp eller vask arbejdet skånsomt. 


