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Her har designeren skabt et spændende 
design med lukning ned langs den ene side, 
kanter i en fed kontrastfarve og et enkelt, gra-
fisk hulmønster der løber ned langs de brede 
ærmer. Sweateren strikkes med to forskellige 
farver af Arwetta Classic og én farve Tilia, så 
der er rig mulighed for at lege med farver og 
lave helt din egen version af sweateren. 
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Materialer
Fv. A: 100 (100) 100 (150) 150 g Arwetta Classic fra 
Filcolana i fv 145 (Navy Blue)
Fv. B: 
200 (250) 250 (250) 300 g Arwetta Classic fra Filco-
lana i fv 352 (Red Squirrel)
200 (250) 250 (250) 300 g Arwetta Classic fra Filco-
lana i fv 235 (Grape Royal)
125 (125) 125 (125) 150 g Tilia fra Filcolana i fv 353 
(Fresia)
- de tre garner strikkes sammen
Rundpind 4 mm og 6 mm, 80 cm
Strømpepinde 4 mm og 6 mm (hvis der ikke anven-
des magic loop teknik til ærmerne)
Markører eller kontrastfarvet tråd
4 store trykknapper

Størrelser
XS (S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: 80-88 (88-96) 96-104 (104-
112) 112-120 cm
Overvidde: 94 (102) 110 (118) 126 cm 
Ærmelængde: 43 cm (alle str.)
Hel længde: ca 61 (63) 65 (67) 69 cm
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Strikkefasthed
17 m og 24 p i glatstrikning (dampet/vasket) på p 6 
mm = 10 x 10 cm.
Der strikkes med 2 tråde Arwetta Classic på ribkan-
terne (fv. A) og med 2 tråde Arwetta Classic i 2 for-
skellige farver + 1 tråd Tilia på kroppen (fv. B).

Særlige forkortelser
km (kantmasker): Strik første og sidste m på alle p 
ret. 
udt (udtagning): Løft lænken mellem m op på pinden 
og strik den drejet ret. 
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 
kroppen med en lang slids i den ene side. Her strik-
kes senere kanter i rib separat, som derefter syes fast 
langs kanten af kroppen. Arbejdet deles i forstykke og 
ryg ved ærmegabene og disse strikkes færdig hver for 
sig. Der strikkes vendepinde for at forme skuld-rene. 
Ærmerne strikkes oppefra og ned, ved at strikke ma-
sker op rundt i ærmegabet og strikke ærmer derfra. 
Der strikkes mønster midt på ærmet hele vejen ned 
til ribkanten.
 

Krop
Slå 162 (178) 186 (202) 218 m op på rundp 4 mm 
med 2 tråde fv. A. 
1.p (vrangsiden): 1 km, strik (1 vr, 1 r) 3 gange, *4 
vr, 4 r*, gentag fra * til * til de sidste 11 m, 4 vr, strik 
(1 r, 1 vr) 3 gange, 1 km. 
2.p (retsiden): 1 km, strik (1 r, 1 vr) 3 gange, *4 r, 
4 vr*, gentag fra * til * til de sidste 11 m, 4 r, strik (1 
vr, 1 r) 3 gange, 1 km.
Gentag 1. og 2.p til arb måler 6 cm. 
Sæt nu de første og sidste 8 m på maskeholdere til 
slidsens kanter, som strikkes færdig senere.
Skift til rundp 6 mm og strik nu med fv. B (2 forskel-
lige tråde Arwetta Classic og 1 tråd Tilia). Begynd 
med 1 p fra retsiden og slå 1 ny m op i begyndelsen 
og i slutningen af den første p = 148 (164) 172 (188) 
204 m. 
Husk at strikke km i begyndelsen og slutningen af alle 
pinde og strik videre i glatstrik til arbejdet måler 31 
(33) 35 (35) 35 cm. Slut med en pind fra vrangsiden.
Del nu arbejdet i forstykke og ryg og luk m af under 
venstre ærmegab således (retsiden): Strik 70 (78) 83 
(90) 98 r, luk 7 (7) 6 (7) 7 m af, 69 (77) 83 (89) 97 r, 
2 (2) 0 (2) 2 r sm. 
Strik nu forstykke og ryg færdig hver for sig.

Forstykke
Strik frem og tilbage i glatstrik med km. Strik sam-
tidig 1 udt efter de første 4 m og før de sidste 4 m 
på hver 6. p i alt 7 (7) 8 (8) 8 gange. = 84 (92) 99 
(106) 114 m.
Strik lige op til forstykket måler ca. 18 (18) 20 (22) 
23 cm fra hvor m blev delt til ryg og forstykke.
Sæt herefter de midterste 10 (12) 13 (14) 16 m på 
en maskeholder og strik hver side færdig for sig. 

Luk m af til halsen i begyndelsen af hver 2.p. Luk 3 
m af 1 gang, luk derefter 2 m af i alt 3 gange og luk 
herefter 1 m af i alt 4 gange. Der er nu 24 (27) 29 
(33) 36 m tilbage på pinden.

Strik nu vendepinde for at forme skulderen. Begynd 
med en pind der starter fra ærmegabskanten og strik 
i glatstrik således:
1.p: Strik glatstrik til de sidste 9 m, vend.
2.p: Strik glatstrik pinden ud.
3.p: Strik glatstrik til 5 (6) 6 (6) 6 m før sidste ven-
ding, vend.
Gentag 2. og 3.p yderligere 1 (1) 1 (2) 2 gange
Næste p (retsiden): Strik glatstrik pinden ud. 
Sæt skulderens m på en maskeholder.

Strik den modsatte side af halsen færdig på samme 
måde, blot spejlvendt.

Ryg
Strik frem og tilbage i glatstrik med km. Strik sam-
tidig 1 udt efter de første 4 m og før de sidste 4 m 
på hver 6. p i alt 7 (7) 8 (8) 8 gange. = 84 (92) 99 
(106) 114 m.
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Strik lige op til ryggen måler 24 (25) 27 (28) 30 cm 
fra hvor m blev delt til ryg og forstykke. Slut med en 
p fra retsiden.

Nu formes skuldrene med vendepinde således:
1.p (vrangsiden): Strik vr til de sidste 9 m, vend.
2.p: Strik r til de sidste 9 m, vend.
3.p: Strik vr til 5 (6) 6 (6) 6 m før sidste vending, 
vend.
4.p: Strik r til 5 (6) 6 (6) 6 m før sidste vending, 
vend.
Gentag 3. og 4.p yderligere 1 (1) 1 (2) 2 gange.
Næste p (vrangsiden): Strik vr til de midterste 40 
(42) 43 (44) 46 m, der lukkes af, strik vr pinden ud. 

Sy ryggens skuldre sammen med den tilsvarende 
skulder fra forstykket med maskesting.

Venstre ærme
Strik 85 (87) 89 (91) 93 m op rundt i ærmegabet 
med rundp 6 mm og fv. B (2 forskellige tråde Ar-
wetta Classic og 1 tråd Tilia). Begynd og slut nederst 
i ærmegabet, saml til en omg og placer en markering 
for omg’s beg. **Strik 2 omg r. Find samtidig frem til 
m midt øverst på skulderen – ud fra skuldersømmen. 
Fra denne midterste m tælles 6 m ud til hver side, 
hvor der sættes markeringer, således at der i alt er 13 
m mellem de 2 markeringer.
Strik nu videre rundt i glatstrik mens der samtidig 
strikkes hulmønster over disse 13 markerede m så-
ledes:
1.p: 2 r dr sm, slå om, 9 r, slå om, 2 r sm
2.p og alle lige p herefter: Strik r.
3.p: 1 r, 2 r dr sm, slå om, 7 r, slå om, 2 r sm, 1 r.
5.p: 2 r, 2 r dr sm, slå om, 5 r, slå om, 2 r sm, 2 r.
7.p: 3 r, 2 r dr sm, slå om, 3 r, slå om, 2 r sm, 3 r.
9.p: 4 r, 2 r dr sm, slå om, 1 r, slå om, 2 r sm, 4 r.
11.p: 5 r, slå om, tag 1 m løs af, 2 r sm, træk den 
løse m over, slå om, 5 r.
Gentag mønsterets 12 p i alt 7 gange.

Samtidig tages der også ind ved at strikke 2 r sm ef-
ter omg’s første m og 2 dr r sm før omg’s sidste m på 
hver 6 omg i alt 15 gange. Der er nu 55 (57) 59 (61) 
63 m på pinden. 

Når mønsteret er strikket 7 gange i alt, strikkes lige 
ned til ærmet måler 38 cm. 
Skift til p 4 mm og 2 tråde fv. A og strik en omg r, 
hvor der samtidig tages jævnt ind til der er 36 (36) 
42 (42) 42 m tilbage på pinden.
Strik 5 cm rib (3 r, 3 vr). Luk løst af i rib.

Slidsens kanter
Sæt m til den første kant tilbage på p 4 mm og strik 
med 2 tråde fv. A. Begynd med at slå en ny m ind 
mod kroppens m (til når kanten skal sys til kroppen) 
og strik frem og tilbage i rib som maskerne viser 
(strik retmaskerne ret og vrangmaskerne vrang) med 
km til kanten er lang nok til at nå hele vejen op langs 
kroppen til ærmegabet. Luk af.

Strik den modsatte kant på samme måde.
Sy de to kanter til hhv. forstykket og ryggen.
Læg de to kanter ind over hinanden, så forstykkets 
kant ligger ovenpå ryggens kant. Sy evt. toppen af de 
to kanter sammen med et par sting for at holde sam-
men på dem – de samles endeligt, når der strik-kes 
m op til højre ærme gennem begge sæt m.

Højre ærme
Strik 85 (87) 89 (91) 93 m op rundt i ærmegabet 
med rundp 6 mm og fv. B (2 forskellige tråde Arwetta 
Classic og 1 tråd Tilia). Begynd nederst i forstykkets 
ærmegab og slut med at strikke ca. 4 m op i slids-
kanternes to sæt m. Saml til en omg og placer en 
markering for omg’s beg. Strik højre ærme på samme 
måde som venstre ærme fra **.

Halskant
Strik 102 (108) 108 (114) 114 m op langs halskan-
ten med p 4 mm og 2 tråde fv. A. Saml til en omg og 
strik 5 cm rib (3 r, 3 vr). Luk løst af i rib.

Montering
Hæft alle ender. Sy 4 store trykknapper på slidsens 
kanter. Hæft ender. Damp arbejdet let. 
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Slå om

2 r sm

2 r dr sm

Tag 1 m løs af, 2 r sm, 
træk den løse m over

Diagram - ærmemønster


