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Aricia er en fnuglet og blød T-shirt, der strik-
kes oppefra og ned og ud i ét med raglanud-
tagninger på bærestykket. Dette feminine 
design er inspireret af klassisk vintagestrik 
med korte ærmer og et rudeformet hulmøn-
ster nederst på kroppen.
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Materialer
150 (200) 200 (200) 250 (250) 300 (350) g Merci fra 
Filcolana i fv. 611 (Honeydew)
Rundpind 3,5 mm og 4 mm, 60 og 100 cm 
3,5 mm og 4 mm strømpepinde
4 markører 
Maskeholdere
Maskemarkører

Størrelser
XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL)

Mål
Overvidde, krop: 81 (86) 91 (96) 101 (111) 122 
(132) cm 
Overvidde, sweater: 80 (85) 90 (95) 100 (110) 120 
(130) cm 
Hel længde: 54 (56) 58 (58) 62 (65) 68 (71) cm 
Ærmelængde: 16 (16) 17 (17) 18 (18) 19 (19) cm 
Sweateren er designet til at have en overvidde er 0-2 
cm større end kroppen

Strikkefasthed
24 m og 29 p i glatstrik på p 4 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
v-udt: Før højre pind forfra og bagud under lænken 
mellem to m, løft lænken op på pinden og strik den 
drejet ret. 
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h-udt: Før højre pind bagfra og forud under lænken 
mellem to m, løft lænken op på pinden og strik den 
ret.
dbl indt: Tag 1 m vrang løst af, 2 r sm, løft den løse 
m over de sammenstrikkede.
klynge 5: Før højre pind ind mellem 5. og 6. (om-
slag fra forrige pind) m på venstre pind, træk garnet 
igennem til forsiden som skulle du strikke en m og 
sæt denne m forrest på venstre pind, strik denne nye 
m sammen med den første m på venstre pind, strik 
derefter 4 r.
llr (indtagning): Tag 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage 
på venstre pind og strik dem ret sammen.

Særlige teknikker
Vendepinde (German Short Rows): 
- på pinde fra retsiden: Strik til det sted, hvor der 
skal vendes. Vend arbejdet til vrangsiden og tag 1. 
vr løs af med garnet foran pinden. Før garnet over 
pinden og ned bag arbejdet og træk i garnet, så der 
opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p 
strikkes den dobbelte maske som én maske (i ret el-
ler vrang, som arbejdet viser).
- på pinde fra vrangsiden: Strik til det sted, hvor der 
skal vendes. Vend arbejdet til retsiden og tag 1. vr løs 
af med garnet foran pinden. Før garnet over pinden 
og ned bag arbejdet 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).
- når vendemasken skal strikkes: Strik hver ”dobbelt-
maske” som én maske. Fra retsiden: Strik ret gen-
nem begge masken ”ben” (som 2 r sm). Fra vrang-
side: Strik vr gennem begge masken ”ben” (som 2 vr 
sm).

Arbejdsgang
Designet er strikket oppefra og ned i ét stykke uden 
montering og med et bærestykke formet med vende-
pinde og raglan-udtagninger. Først strikkes bærestyk-
ket med til bunden af ærmegabene. Derefter sættes 
ærmernes masker på maskeholdere og kroppen strik-
kes færdig. Til sidst strikkes ærmerne.

Bærestykke
Slå 90 (94) 98 (102) 106 (118) 126 (134) m op på p 
3,5 mm. Saml til en omg og sæt en markør for omg’s 
begyndelsen (midt på nakken).
1. og 2. omg: Strik r.
3. omg: Strik 15 (16) 16 (17) 17 (19) 20 (21) r, sæt 
en markør, 12 (12) 14 (14) 16 (18) 20 (22) r, sæt en 
markør, 36 (38) 38 (40) 40 (44) 46 (48) r, sæt en 
markør, 12 (12) 14 (14) 16 (18) 20 (22) r, sæt en 
markør, 15 (16) 16 (17) 17 (19) 20 (21) r, flyt markør 
over (markør for omg’s begyndelse).
Der er nu 30 (32) 32 (34) 34 (38) 40 (42) m på ryg-
gen, 36 (38) 38 (40) 40 (44) 46 (48) m på forstykket 
og 12 (12) 14 (14) 16 (18) 20 (22) m på hvert ærme.

Skift til p 4 mm.

Vendepinde
1. vendep (retsiden): Strik r til markør, h-udt, flyt 
markør over, 1 r, v-udt, 3 r, vend.
2. vendep (vrangsiden): 1 vendem, strik vr til markør 
for omg’s begyndelse, flyt markør over, strik vr til næ-
ste markør, flyt markør over, 4 vr, vend. 
3. vendep: 1 vendem, strik r til 1 m før markør, h-
udt, 1 r, flyt markør over, v-udt, strik r til markør for 
omg’s begyndelse, flyt markør over, strik r til næste 
markør, h-udt, flyt markør over, 1 r, v-udt, strik r til 
vendem, strik vendem r, 3 r, vend. 
4. vendep: 1 vendem, strik vr til vendem, strik ven-
dem vr, 3 vr, vend. 
5. og 6. vendep: Strik som 3. og 4. vendep. 
7. vendep: 1 vendem, strik r til 1 m før markør, h-
udt, 1 r, flyt markør over, v-udt, strik r til markør for 
omg’s begyndelse, strik r til næste markør, h-udt, flyt 
markør over, 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markør, h-
udt, 1 r, flyt markør over, v-udt, 2 r, vend.
8. vendep: 1 vendem, strik vr til vendem, strik ven-
dem vr, strik vr til næste markør, flyt markør over, 2 
vr, vend. 
9. vendep: 1 vendem, strik r til markør, h-udt, flyt 
markør over, 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markør, h-
udt, 1 r, flyt markør over, v-udt, strik r til markør for 
omg’s begyndelse, flyt markør over, strik r til næste 
markør, h-udt, flyt markør over, 1 r, v-udt, strik r til 1 
m før markør, h-udt, 1 r, flyt markør over, v-udt, strik 
r til vendem, strik vendem r, 3 r, vend. 
10. vendep: 1 vendem, strik vr til vendem, strik ven-
dem vr, 3 vr, vend.
11. og 12. vendep: Strik som 9. og 10. vendep. 
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13. vendep: 1 vendem, strik r til markør, h-udt, flyt 
markør over, 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markør, h-
udt, 1 r, flyt markør over, v-udt, strik r til markør for 
omg’s begyndelse, flyt markør over, strik r til næste 
markør, h-udt, flyt markør over, 1 r, v-udt, strik r til 1 
m før markør, h-udt, 1 r, flyt markør over, v-udt, strik 
r til vendem, strik vendem r, 4 r, vend. 
14. vendep: 1 vendem, strik vr til vendem, strik ven-
dem vr, 4 vr, vend.
15. vendep: 1 vendem, strik r til markør, h-udt, flyt 
markør over, 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markør, h-
udt, 1 r, flyt markør over, v-udt, strik r til markør for 
omg’s begyndelse, flyt markør over. 
Der er nu 44 (46) 46 (48) 48 (52) 54 (56) m på ryg-
gen, 44 (46) 46 (48) 48 (52) 54 (56) m på forstykket 
og 23 (23) 25 (25) 27 (29) 31 (33) m på hvert ærme.

Raglan-udtagninger 
Strik rundt fra retsiden og tag ud til raglan således: 
1. omg: *Strik r til markør, h-udt, flyt markør over, 1 
r, v-udt, strik r til 1 m før markør, h-udt, 1 r, flyt mar-
kør over, v-udt*, gentag fra * til * endnu en gang. 
2. og 4. omg: Strik m som de viser (dvs. strik retma-
skerne ret og vrangmaskerne vrang).
3. omg: *Strik r til markør, h-udt, flyt markør over, 
strik r til næste markør, flyt markør over, v-udt*, gen-
tag fra * til * endnu en gang. 
Gentag de sidste 4 p yderligere 5 (5) 7 (9) 9 (9) 9 (9) 
gange. 
Der er nu 68 (70) 78 (88) 88 (92) 94 (96) m på ryg-
gen, 68 (70) 78 (88) 88 (92) 94 (96) m på forstykket 
og 35 (35) 41 (45) 47 (49) 51 (53) m på hvert ærme.

Næste omg 1: *Strik r til markør, h-udt, flyt markør 
over, 1 r, v-udt, strik r til 1 m før markør, h-udt, 1 r, 
flyt markør over, v-udt*, gentag fra * til * endnu en 
gang.
Næste omg 2: Strik m som de viser.
Gentag de sidste 2 p yderligere 12 (14) 13 (9) 12 

(16) 19 (22) gange. 
Der er nu 94 (100) 106 (108) 114 (126) 134 (142) m 
på ryggen, 94 (100) 106 (108) 114 (126) 134 (142) 
m på forstykket og 61 (65) 69 (65) 73 (83) 91 (99) 
m på hvert ærme.

Del m til ærmer og krop på næste omg: Strik r til 
markør, flyt markør over, slå 2 (2) 2 (6) 6 (6) 10 
(14) nye m op i forlængelse af m på p til ærmegab, 
flyt ærmets m på en maskeholder, strik r til næ-
ste markør, slå 2 (2) 2 (6) 6 (6) 10 (14) nye m op i 
forlængelse af m på p til ærmegab, flyt ærmets m på 
en maskeholder, strik r til markøren for omg’s begyn-
delse, fjern markøren, strik r til næste markør (dette 
er nu omg’s begyndelse). 
Der er nu 192 (204) 216 (228) 240 (264) 288 (312) 
m på kroppen.

Krop
Strik rundt over kroppens m i glatstrik til arbejdet 
måler ca. 20 (20) 21 (21) 22 (23) 24 (25) cm fra 
hvor m blev delt til ærmer og krop, eller ca. 12 cm 
kortere end den ønskede endelige længde. 
Strik hulmønster således:
1. omg: *1 r, slå om, 4 r, dbl indt, 4 r, slå om*, gen-
tag fra * til * omg rundt.
2. omg: strik r.
3. omg: *2 r, slå om, 3 r, dbl indt, 3 r, slå om, 1 r*, 
gentag fra * til * omg rundt.
4. omg: Strik r.
5. omg: *3 r, slå om, 2 r, dbl indt, 2 r, slå om, 2 r*, 
gentag fra * til * omg rundt.
6. omg: *4 r, klynge 5, 3 r*, gentag fra * til * omg 
rundt. Fjern markøren for omg’s begyndelse, 6 r, sæt 
en ny markør for omg’s begyndelse. 
Gentag 1. – 6. omg yderligere 6 gange. 

Strik 3 omg i glatstrik. Luk alle m r af.

Ærmer
Flyt ærmets m til strømpep 4 mm og strik m op i de 
nye m der blev slået op i ærmegabet på kroppen. 
Strik 1 (1) 1 (3) 3 (3) 5 (7) m op, sæt en markør, 
strik yderligere 1 (1) 1 (3) 3 (3) 5 (7) m op, strik r 
over m på pinden, strik derefter r til markøren (omg’s 
begyndelse). 
Der er nu 63 (67) 71 (71) 79 (89) 101 (113) m på p.

Strik 10 omg glatstrik. 

Indtagningsomg: Llr, strik r til der er 3 m tilbage på 
omg, 2 r sm, 1 r.
Fortsæt i glatstrik og strik en indtagningsomg på hver 
8. omg yderligere 3 gange. 
Der er nu 55 (59) 63 (63) 71 (81) 93 (105) m på p.

Strik lige ned i glatstrik til ærmet måler ca. 14 (14) 
15 (15) 16 (16) 17 (17) cm fra ærmegabet eller 2 cm 
kortere end den ønskede endelige længde. 
Skift til p 3,5 mm. 
1. omg: *2 r sm, slå om*, gentag fra * til * til den 

Diagram

klynge 5

dbl indt
slå om

ret
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sidste m, 1 r.
2 til 4. omg: Strik r.
Luk alle m r af.

Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Hæft alle ender. Vask det færdige arbejde efter anvis-
ningerne på garnet og spænd hulmønsteret ud.
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