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Ginne er inspireret af den bløde Jazz-pop. En ny jazzsanger er dukket op på den danske 
musikscene, Ginne Marker. Hun sender de blødeste, jazzede lydbølger ud, ligesom disse 
strukturstriber, der bølger hen over den bløde strikflade.

GinneDesign: Else Schjellerup

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Overvidde: 92 (99) 106 (114) cm
Ærmelængde: 43 (43) 44 (44) cm
Hel længde: 56 (58) 59 (61) cm

STRIKKEFASTHED
22 m og 30 p i glatstrik med 1 tråd af hver kvalitet på 
pind 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. 
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
200 (250) 250 (300) g Saga farve 101
(Natural White)
150 (200) (200) 250) g Alva farve 101 
(Natural White)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sam-
men, arbejdet igennem.

Rundpind 3 og 3,5 mm, 40, 60 og 80 cm
Strømpepinde 3 og 3,5 mm til ærmer.

Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd
Restegarn til midlertidig opslagning.
2 maskeholdere til hvilende ærmemasker.
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER.

o-indt (overtræksindtagning)
1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den netop 
strikkede.

omslvr 
Slå om pinden og løft næste maske løst af som skulle 
den strikkes vrang.

db-vr 
Strik vrang i masken med omslaget

db-r
Strik 1 ret i masken med omslaget.

h-udt (højrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den ret.

v-udt (venstrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

h-udt-vr (højrevendt udtagning strikket vrang)
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og mod dig 
selv, ind under lænken mellem to masker, 
løft lænken op på pinden og strik den vrang.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Løkkeopslagning
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende 
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den 
tråd der sidder fast på pinden, strik pinden ind forfra 
i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske. 
Gentag til det ønskede antal masker.

 
 

Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt oppefra og ned med 
raglanudtagninger og vendepinde til at forme halsud-
skæringen. 

Når bærestykket er strikket, deles arbejdet til ærmer og 
krop, som strikkes færdig hver for sig. 
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Opskrift
HØJ HALSKRAVE
Slå 108 masker op på rundpind 3,5 mm, med et stykke 
restegarn.

Strik 2 omgange ret. Bryd restegarnet.

Skift til Saga og Alva og fortsæt med 1 tråd af hver 
kvalitet holdt sammen og strik 1 omgang ret.

Fortsæt i strukturstriber, således:
1. mønsteromg: *1 r, 1 omslvr*, gentag fra * til * 
omgangen ud.

2. mønsteromg: *1 r, 1 db-vr*, gentag fra * til * 
omgangen ud.

3. og 4. mønsteromg: Strik ret omgangen ud.

Gentag disse 4 omgange i alt 7 gange. 

Strik 1. mønsteromgang yderligere 1 gang.

Næste omg (mønsterets 2. omg): Strik 37 m i 
mønster (= ryg), sæt en markør i næste vrangmaske, 
13 r (= skulder), sæt en markør i næste vrangmaske, 
41 m i mønster (= forstykke), sæt en markør i næste 
vrangmaske, 13 r (= skulder) sæt en omgangsmarkør 
i den sidste vrangmaske.

Den høje hals er nu færdigstrikket og består af 8 struk-
turriller

BÆRESTYKKE
Nu skal der strikkes vendepinde frem og tilbage på 
rundpinden, samtidig strikkes der udtagninger på 
begge sider af skuldrene, således: 
1. vendepind: Strik 35 r, vend til vrangsiden.

2. vendepind: Slå om p, 33 vr, vend til retsiden. 

3. vendepind: Slå om p, 33 r, strik omslaget og næste 
m r sm, 1 r, 1 vr, 3 r, vend til vrangside.

4. vendepind: Slå om p, 3 vr, 1 r, 35 vr, strik omslaget 
og næste m dr vr sm, 1 vr, 1 r, 3 vr, vend til retsiden.

5. vendepind: Slå om p, 3 r, 1 vr, v-udt, [1 r, 1 omslvr] 
18 gange, 1 r, h-udt, 1 vr , 3 r, strik omslaget og næste 
m r sm, 6 r, vend til vrangsiden.

6. vendepind: Slå om p, 10 vr, 1 r, 2 vr, [1 db-r, 1 vr] 
18 gange, 1 vr, 1 r, 3 vr, strik omslaget og næste m dr 
vr sm, 6 vr, vend til retsiden.

7. vendepind: Slå om p, 10 r, 1 vr, v-udt, 39 r, h-udt, 
1 vr, 10 r, strik omslaget og næste m r sm, 2 r, 1 vr, 3 r, 
vend til vrangsiden.

8. vendepind: Slå om p, 3 vr, 1 r, 13 vr, 1 r, 41 vr, 1 r, 
10 vr, strik omslaget og næste m dr vr sm, 2 vr, 1 r, 
3 vr, vend til retsiden.

9. vendepind: Slå om p, 3 r, 1 vr, 13 r, 1 vr, v-udt, 
41 r, h-udt, 1 vr, 13 r, 1 vr, v-udt, 3 r, strik omslaget og 
næste m r sm, 3 r, vend til vrangsiden.

10. vendepind: Slå om p, 8 vr, 1 r, 13 vr, 1 r, 43 vr, 
1 r, 13 vr, 1 r, 1 h-udt-vr, 3 vr, strik omslaget og næste 
m dr vr sm, 3 vr, vend til retsiden.

11. vendepind: Slå om p, 8 r, 1 vr, 13 r, 1 vr, v-udt, 
[1 omslvr, 1 r] 21 gange, 1 omslvr, h-udt, 1 vr, 13 r, 
1 vr, v-udt, [1 omslvr, 1 r] 4 gange, strik omslaget og 
næste m r sm, 3 r, vend til vrangsiden.
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12. vendepind: Slå om p, 5 vr, [1 db-r, 1 vr] 4 gange, 
1 r, 13 vr, 1 r, [1 vr, 1 db-r] 22 gange, 1 vr, 1 r, 13 vr, 
1 r, h-udt vr, [1 omslvr, 1 vr] 4 gange, strik omslaget og 
næste m dr vr sm, 3 vr, vend til retsiden.

13. vendepind: Slå om p, 5 r, [1 db-vr, 1 r] 4 gange, 
1 vr, 13 r, 1 vr, v-udt, 45 r, h-udt, 1 vr, 13 r, 1 vr, 
v-udt, 13 r, strik omslaget og næste m r sm, 3 r, vend til 
vrangsiden.

14. vendepind: Slå om p, 18 vr, 1 r, 13 vr, 1 r, 47 vr, 
1 r, 13 vr, 1 r, h-udt-vr, 13 vr, strik omslaget og næste 
m dr vr sm, 3 vr, vend til retsiden.

15. vendepind: Slå om p, 18 r, 1 vr, 13 r.

Nu er vendepindene færdigstrikkede og der fortsættes 
rundt i omgange i strukturriller med 4 omgange glat-
strik imellem hver. 

Fortsæt med udtagninger på hver 2. omgang på begge 
sider af de 13 skuldermasker, således:
Næste omg: 1 vr (den markerede m), v-udt, 47 r, 
h-udt, 1 vr (den markerede m), 13 r, 1 vr (den markere-
de m), v-udt, 18 r, strik omslaget og næste m r sm, 
9 r, 1 m løs af forfra i m, strik omslaget r, løft den løse 
m over, 18 r, h-udt, 1 vr (den markerede m), 13 r.
Næste omg: 1 vr, strik r, til den markerede m, 1 vr, 
13 r, 1 vr, strik r til den markerede m, 1 vr, 13 r. 
1. mønsteromg: 1 vr, *v-udt, [1 r, 1 omslvr] 24 gange, 
1 r, h-udt, 1 vr, 13 r, 1vr*, gentag fra * til * 1 gang 
mere.

2. mønsteromg: *1 vr, 2 r, [1 db-vr, 1 r] 24 gange, 
1 r, 1 vr, 13 r*, gentag fra * til * 1 gang mere. 

3. omg: *1 vr, v-udt, strik r til den markerede m, h-udt, 
1 vr, 13 r*, gentag fra * til * en gang mere.

4. omg: *1 vr, strik r til den markerede m, 1 vr, 13 r*, 
gentag fra * til * 1 gang mere.

5. omg: *1 vr, v-udt, strik r til den markerede m, h-udt, 
1 vr, 13 r*, gentag fra * til * 1 gang mere.

6. omg: 1 vr, strik r til den markerede m, 1 vr, 13 r, 
1 vr, strik r til den markerede m, 1 vr, 13 r.

Gentag disse 6 omgange,til der er taget ud 8 (9) 10 
(11) gange på forstykket og 10 (11) 12 (13) gange på 
ryggen. 
OBS: Når du begynder på en ny omgang, skal  omslvr 
ligge lige over omslvr fra forrige mønsteromgang.

Begynd herefter på raglanudtagninger også over 
ærmernes masker, således: 
Strik h-udt før den markerede vrangmaske og strik 
v-udt efter den markerede maske. 
Gør dette omkring alle 4 markerede masker på hver 
2. omgang = 8 masker taget ud. SAMTIDIG fortsættes 
rillemønsteret over ryg og forstykke, mens ærmernes 
masker strikkes i glatstrik. 

Fortsæt således, til der er taget ud 8 (9) 10 (11) gange 
på begge sider af de markerede masker. Der er nu være 
73 (77) 81 (85) masker på ryg og forstykke, samt 29 
(31) 33 (35) masker på hvert ærme.

Strik herefter 16 omgange (alle str) hvor der på hver 
2. omgang foretages udtagninger KUN på ærmerne = 
45 (47) 49 (51) masker på hvert ærme.

Fortsæt igen raglanudtagninger på begge sider af alle 
de markerede masker, på hver 2. omgang. Strik 8 (9) 9 
(10) omgange med udtagninger. Slut med en omgang 
uden udtagninger.

Der er nu 89 (95) 99 (105) masker på ryg og forstyk-
ket og 61 (65) 67 (71) masker på hvert ærme.

Bærestykket er færdigstrikket og arbejdet deles til krop 
og ærmer, således:
Næste omg: Strik den markerede maske, ryggens 
masker, og den næste markerede maske, *flyt ærmets 
masker til en maskeholder og slå 11 (13) 17 (19) nye 
masker op med løkkeopslagning*, strik den markerede 
maske, forstykkets masker og den næste markerede 
maske, gentag fra * til *. 
Indsæt en omgangsmarkør.

KROP
Strik rundt i rillemønster over kroppens 204 (220) 
236 (252) masker, de markerede masker strikkes ret. 
Ønskes der taljering, strikkes der ifølge nedenstående 
anvisning. Ønskes der ikke taljering fortsættes der lige 
ned, til arbejdet måler ca. 30 cm fra ærmegabet. 

Taljering
Strik mønster, til 1 omgang ret efter struktur-
omgangene.
Næste omg: Strik omgangen ret og indsæt samtidig en 
sidemarkør efter 102 (110) 118 (126) masker.
Næste omg (indtagningsomg): *1 r, 2 r sm, strik ret 
til 3 m før sidemarkør, o-indt, 1 r*, gentag fra * til * 1 
gang mere.
Strik 11 omgange mønster.
Gentag disse 12 omgange yderligere 4 gange.
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Strik 1 omgang ret.

Næste omg (udtagningsomg): *1 r, v-udt, strik ret 
til 1 m før sidemarkør, h-udt, 1 r*, gentag fra * til * 1 
gang mere.
Strik 11 omgange mønster.
Gentag disse 12 omgange yderligere 4 gange.
Fortsæt lige op til arbejdet måler 30 cm fra ærmegabet.

Begge versioner
Skift til pind 3 mm.

Strik 6 cm rillemønster som på kraven, det vil sige med 
kun 2 omgange glatstrik i mellem hver strukturrille. 
Slut med 1 omgang ret lige efter en strukturrille.

I-cord kant
Slå 4 masker op i forlængelse af kroppens masker ved 
omgangens start og flyt disse 4 masker over på venstre 
pind. Strik 3 r, strik næste maske drejet ret sm med 
første maske på kroppen. Flyt de 4 masker tilbage på 
venstre pind uden at vende arbejdet, og strik igen 3 ret, 
strik næste maske drejet ret sm med næste maske fra 
kroppen. Fortsæt på denne måde til der er 4 masker 
tilbage. 
Luk de sidste 4 masker af og sy  I-cord kanten sammen 
med opslagskanten. 

ÆRMER
Flyt ærmets 61 (65) 67 (71) masker til pind 3,5 mm 
og strik 11 (13) 17 (19) masker op i de ny-opslåede 
masker under ærmet på kroppen = 72 (78) 84 
(90) masker, indsæt samtidig en omgangsmarkør i 
mellem de midterste af de opstrikkede masker.

Strik 4 omgange glatstrik.

Næste omg (indtagningsomg): 1 r, o-indt, strik ret til 
de sidste 3 m, 2 r sm, 1 r.

Strik 3 omgange.

Gentag disse 4 omgange  i alt 10 (10) 11 (12) gange = 
52 (58) 62 (66) masker.

Skift til pind 3 mm.

Fortsæt i strukturrille-mønster med 2 omgange glat-
strik imellem hver strukturrille, til ærmet måler 43 (43) 
44 (44) cm eller ønsket længde. 

Strik I-cord kant som nederst på kroppen. 

Strik det andet ærme på samme måde.

MONTERING
Fjern forsigtigt restegarnet fra halskraven, og sæt 
maskerne på rundpind 3 mm. 
Strik I-cord kant som nederst på krop og ærmer. 

Hæft alle ender og vask sweateren iflølge. anvisning på 
banderolen og lad den tørre liggende fladt på et hånd-
klæde.


