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Mojito er en feminin t-shirt med en fin bådud-
skæring. Designeren har ladet sig inspirere af 
kontraster og har kombineret det fine og det 
grove. Resultatet er et design med et smukt 
hulmønster i et chunky udtryk. Og så er det 
ovenikøbet et bud på en hurtigt strikket for-
års- eller sommer-T-shirt.
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Materialer
250 (300) 350 (400) 450 g Merci fra Filcolana i farve 
1390 
Pinde 5 og 5,5 mm 

Størrelser 
S (M) L (XL) XXL 

Mål 
Passer til brystvidde:  82-88 cm (89-96) 97-103 
(104-112) 113-120 cm 
Overvidde: 96 (102) 108 (120) 129 cm 
Hel længde målt midt for: 56 (57) 59 (65) 68 cm
Ærmehuller: ca. 35 (36,5) 38,5 (46) 48 cm

Strikkefasthed 
18 m x 28 p i hulmønsteret i dobbelt garn på p 5 mm 
= 10 x 10 cm. 
17 m x 24 p i glatstrikning i dobbelt garn på 5,5 mm 
= 10 x 10 cm. 
Passer strikkefasteheden ikke, prøv med tykkere eller 
tyndere pinde. 

Særlige forkortelser
llr: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over.
Vendemasker: (German Short Rows = GRS) Strik til 
det sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 
1. vr løs af med garnet foran masken (mod din 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
Man starter med det fine hulmønster, hvilket strikkes 
på tværs, fra ærme til ærme. Halskanten med I-cord 
strikkes samtidig. Herefter samles masker op langs 
hulmønsteret og der strikkes ned derfra. T-shirten 
afsluttes med et par vendepinde på bagstykket, for at 
understrege det feminine udtryk.  

Hulmønsterborten 
Slå 46 (46) 46 (60) 60 m op på p 5 mm med dob-
belt garn, og strik frem og tilbage. Strik knudekant 
og hulmønster efter diagrammet således: 1 kantm r, 
*gentag diagrammet 3 (3) 3 (4) 4 gange*, 2 r, gen-
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tag fra * til *, afslut med 1 kantm r. Strik til arb måler 
17,5 (18) 19 (21) 23 cm. Slut med en vr p. 
Herefter deles til hals og der strikkes i-cord kant på 
forstykket på følgende måde: Strik til midten af pin-
den (23) 23 (23) 30 (30) m, strik 3 m i den sidste m. 
Vend, tag 3 m vr løs af med garnet foran arbejdet og 
strik resten af pinden vr.  
På retsiden strikkes de sidste 3 m ret og på vrangsi-
den tages de vr løst af. På denne måde strikkes i-cord 
kanten i halsen. 
Fortsæt i mønster med i-cord kant over disse 25 (25) 
25 (32) 32 m (forstykket) til arbejdet fra delingen 
måler 27 (28) 29 (30) 30 cm, slut med en r p. Strik 
nu maskerne fra ryggen på samme måde, men her 
strikkes 3 m i den første maske. På retsiden strik-
kes disse m ret og på vrangsiden tages de vr løst af, 
som på forstykket. Strik til rygstykket er lige så langt 
som forstykket. De to dele samles på en vrang pind 
på følgende måde: Strik, til de første 3 i-cord masker, 
strik disse 3 m vr sm, strik også de næste 3 i-cord m 
vr sammen. Fortsæt over alle 46 (46) 46 (60) 60 m 
til arbejdet fra halsen måler 17,5 (18) 19 (21) 23 cm. 
Luk af. 

Kroppen 
Saml 90 (94) 100 (110) 118 m op med p 5,5 mm og 
dobbelt garn i knudekanten på forstykket. Strik 11 
(13) 15 (15) 17 p glatstrikning, den første og sidste 
m strikkes r på alle p - knudekant.  Vær opmærksom 
på at ærmehullerne er lidt smalle, så strik evt. et par 
pinde mere her, hvis der skal bruges lidt ekstra vidde 
(husk at gøre det samme på ryggen).
Luk 2 m af i begyndelsen af de næste 2 pinde, heref-
ter 1 m på de følgende 2 pinde. Bryd garnet.
Saml masker op og strik på samme måde på ryg-
gen. Saml maskerne fra ryggen og forstykket og 
strik rundt i ret. Sæt en markering i begge sider af 
arbejdet, der hvor ryg og forstykke mødes. Strik til 
arbejdet måler 42 (43) 45 (47) 50 cm fra opsamlings-
kanten. 

Vendepinde
Strik nu vendepinde, så bagstykket bliver en smule 

længere end forstykket på følgende måde: Vend, lav 
en GSR, strik vr til den anden sidemarkering.Vend, 
lav en GSR, strik r til 3 m før sidste vending. Vend, 
lav en GSR, strik vr til 3 m før sidste vending. Lav 3 
vendinger i alt, i hver side. Strik en omg r. 

I-cord
T-shirten afsluttes med en i-cord kant, der strikkes på 
følgende måde: Slå 3 m op og sæt disse m til krop-
pens m på den venstre p. *Strik 2 r, 2 dr r sm. Sæt 
de 3 m tilbage på venstre pind* gent fra *til* omg 
ud, når der er 3 m tilbage sys disse sammen med 
opslagningskanten med maskesting. 

I-cord i ærmerne 
Saml 1 m op mellem hver knude langs ærmet og af-
slut ærmet med en I-cord kant på samme måde som 
på kroppen.

Montering
Sy med maskesting sømmen under ærmet sammen. 
Hæft ender. Vask t-shirten og lad den liggetørre. 
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