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Man kan næsten se den smukke, vidtstrakte, 
grålilla lynghede i Kandestederne for sig, når 
man ser dette design. Det kunne designer Ditte 
Lerche også, da hun fik idéen til denne model, 
som er ekstra sjov at strikke, da den er strikket 
på tværs i et fint hulmønster. 
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Materialer
400 (450) 500 (550) 600 g Peruvian Highland Wool 
fra Filcolana i farve 815 (Lavender Grey)
100 (125) 125 (150) 175 g Tilia fra Filcolana i farve 
100 (Snow White)
Rundpind 5 + 6 mm, 80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
XS (S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: 92 (96) 100 (102) 108 cm 
Overvidde: 98 (102) 106 (110) 114 cm
Ærmelængde: 42 (44) 46 (48) 50 cm
Hel længde: 46 (48) 48 (50) 52 cm

Strikkefasthed
16,5 m og 22 p i mønster på p 6 mm = 10 x 10 cm.

”Erica” er en del af Filco-
lanas kollektion ”Colours 
of the Scandinavian 
Summer”. I kollektion 
har vores design-team 
ladet sig inspirere af 

lyset og de skønne farver i skagensmalerierne.
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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 frem og tilbage og sidelæns fra 
ærme til ærme. Sweateren er boxy og cropped i pas-
form og lidt kort i livet.

1. ærme 
Slå 45 (53) 53 (53) 61 m op på p 5 mm og strik 5 cm 
rib således: 1 kantm (km) ret og derefter 1 x 1 rib (1 
r, 1 vr) til sidste m, 1 r. 
Strik på sidste vrangsidep 2 m sm efter de 2 første m 
= 44 (52) 52 (52) 60 m på pinden.
Skift til p 6 mm og strik mønster således: 
1. p (RS): 1 km, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, 1 km.
2. p: 1 km, *2 r over r, 2 vr over vr*, gentag fra * til 
*, 1 km.
3. p: 1 km, *2 r, 2 vr, slo, 2 r sm, 2 vr*, gentag fra * 
til *, 2 r, 1 km.
4. p: 1 km, *r over r, vr over vr, omslaget strikkes vr 
*, gentag fra * til *, 1 km 
5. p: 1 km, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, 1 km.   
6. p: 1 km, *2 r over r, 2 vr over vr *, gentag fra * til 
*, 1 km.
7. p: 1 km, *2 r, 2 vr, 2 dr sm, slo, 2 vr*, gentag fra 
* til *, 2 r, 1 km.
8. p: 1 km, *r over r, vr over vr, omslaget strikkes 
vr*, gentag fra * til *, 1 km.
Disse 8 p gentages og danner mønster.
Forsæt med ærmet. Tag samtidig 1 m ud efter første 
2 m og inden sidste 2 m på hver 12.p i alt 8 (8) 8 (9) 
9 gange = 60 (68) 68 (70) 78 m.
Strik til ærmet måler 42 (44) 46 (48) 50 cm, og slut 
med en vrangsidep. 

Krop
Slå nu masker op i hver side til krop over de næste 2 
p således.
1. p (RS): Slå 43 m op og strik dem således: Tag 1 vr 
løs af garnet foran arb, 1 r, 2 vr, forsæt i mønster, på 
den pind du var nået til i mønster på ærmets masker, 
og slå endnu 43 m op, vend.
2. p: Tag 1 vr løs af med tråden foran arb, 1 vr, 2 r, 
forsæt i mønster til de sidste 4 m, 2 r, 1 vr, 1 r.
Nu er der slået m op på begge sider af ærmet, til 
kroppen.

Marker den midterste hulrib (2 r m). Tag 1 vr m ud 
på hver side af de midterste 2 m, på hver 10 (10) 12 
(12) 12 p, i alt 3 gange. 

Strik, til arb måler 57 (60) 63 (66) 69 cm, begynd 
halsudskæring, del arb og strik for- og bagstykke 
hver for sig, indtil det samles igen på næste skulder.

Forstykke
Det er vigtigt at få en pæn kant i halsen, som består 
af de 2 første m (km). RS: Løft første m vr løst af 
med tråden foran arb, 1 r. VS: 1 vr, 1 r.
Strik i alt 40 p over forstykket og form samtidigt hals-
udskæringen således:
(RS) Strik 2 r sm efter de 2 km, på pind 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 19.
Tag ud igen på pind 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, ved at 
strikke ned i lænken imellem de 2 masker og strikke 
dr r. Husk at tilpasse maskerne i mønsteret.

Ryg
Strik kantmasker i halskanten således: RS: slut med 
2 r. VS: Løft første maske vr løst af med tråden foran 
arb, 1 r. Strik igen 40 p og tag ind og ud som på 
forstykket, men kun på følgende pinde: (RS) Strik 2 
r sm efter de 2 km, på pind 5, 9, 13, 17 og tag ud 
på pind 27, 31, 35, 39 ved at strikke ned i lænken 
mellem de 2 masker og strikke dr r. Husk at tilpasse 
maskerne til mønsteret.

Saml herefter arb igen og strik som kroppen, bare 
modsat. Strik 1 vr indt på hver side af de 2 midter-
ste 2 m, hvor der før blev strikket udt. Strik til hele 
arbejdet måler 90 (94) 98 (102) 106 cm, og luk af for 
43 m på forstykket og 43 m på bagstykket.

2. ærme 
Forsæt i mønster og tag ind i hver side af arbejdet 
på hver 12. pind i alt 8 (8) 8 (9) 9 gange = 44 (52) 
52 (52) 60 m. Strik til arbejdet måler 127 (133) 139 
(145) 151 cm slut med en retsidep. Tag 1 m ud efter 
de 2 første m, så der nu er 45 (53) 53 (53) 61 m på 
pinden. 
Skift til p 5 mm og strik 5 cm 1 x 1 rib som i starten 
af arbejdet. Luk af.
      
Montering
Start med at sy ærmet sammen fra ribkanten og for-
sæt ned langs siden på kroppen. Hæft alle ender.


