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Alisterus er farverige papegøjer, og det er 
dem, der har givet navn til denne skønne 
børnetrøje. Her vises to versioner - en i 
klare farver og en i mere støvede efterårs-
farver. Trøjen er let at strikke og er stort 
set uden montering.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana i 8 farver i alt:
50 (50) 50 (100) g til fv. B (også til kanter)
20 (30) 35 (40) g hver til fv. A, C, D, E og F
20 (20) 20 (20) g hver til fv. G og H
- se farvenumre til de to modeller på side 3.

OBS: Vælger du at strikke dine egne striber, skal der 
bruges 200 (250) 300 (350) g Arwetta Classic - heraf 
skal der være mindst 50 g i farven, du vil bruge til 
kanter 

Rundpind 2,5 mm, 60 cm til forkanter 
Rundpind 3 mm, 60 cm eller 80 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd
5 (5) 6 (6) små knapper i forskellige farver

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl)

Mål
Passer til brystvidde: 54-56 (58-60) 62-64 (65-66) 
cm
Overvidde 66 (70) 76 (80) cm
Ærmelængde: 24 (27) 30 (33)cm
Hel længde til ærmegabet 20 (22) 25 (28) cm

Strikkefasthed
27  m og 50 p i retstrik  3 mm = 10 x 10 cm.
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Strikketeknik
Der strikkes i retriller i skiftende farver, som angivet i 
diagrammerne nedenfor. De to diagrammer anvendes 
samtidig. 
Se hvilken farve du skal strikke med i diagrammet 
kaldet Farvesekvens. 
Se hvor mange retriller du skal strikke i hver farve i 
diagrammet kaldet Stribesekvens.
Begynd på begge diagrammer nedefra og start forfra 
når hele diagrammet er strikket.

Farvesekvens

Fv. H

Fv. F

Fv. E

Fv. D

Fv. C

Fv. B

Fv. A

Fv. G

Fv. F

Fv. E

Fv. D

Fv. C

Fv. B

Fv. A

Stribesekvens

3 retriller (6 p)

1 retrille (2 p)
1 retrille (2 p)
1 retrille (2 p)

2 retriller (4 p)

1 retrille (2 p)
1 retrille (2 p)
1 retrille (2 p)
1 retrille (2 p)

1 retrille (2 p)

start
ærme

Man begynder altså med at strikke 1. retrille i den 
farve man har slået op med (fv. A) og herefter strik-
kes 3 retriller i fv. B, 1 retrille i fv. C, 1 retrille i fv. D, 
1 retrille i fv. E, 2 retriller i fv. F osv.
Når du har strikket alle 13 retriller i stribesekvensen, 
starter du forfra.
Når du har strikket alle 14 farver i farvesekvensen 
starter du ligeledes forfra på denne.
Når der strikkes ærmer, begynder du ved markerin-
gen i stribesekvensen og nederst i farvesekvensen.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede.
v-indt: Stik højre p ind i 1. m som skulle den strik-
kes r, lad m blive på pinden, før derefter højre pind 
ind i bagerste maskeben på 2. m og strik ret igennem 
begge m, lad begge m glide af pinden.
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Kantm: Kantmasker, 2 m lænkekant langs knapkant 
og knaphulskant: De to yderste m strikkes 2 r på alle 
retsidepinde. 
På alle vrangsidepinde tages de to yderste m vrang 
løs af med garnet foran m. (Garnet sidder i 3. m når 
du vender for at strikke tilbage!)

Særlige teknikker
Knaphul (retsiden): 2 m lænkekant, 2 r sm, 2 slå om, 
1 O-indt. De 2 omslag strikkes som 1 dr r og 1 r på 
følgende p.
Strikkeopslagning: *Strik 1 r uden at tage m af ven-
stre p. Sæt den nye maske drejet tilbage på venstre p 
og gentage fra *
Hestetømmeafukning: Strik 2 r, *sæt begge m tilbage 
på venstre p og strik 1 r, 1 O-indt *, gentag fra * til 
*, til der er 2 masker tilbage (af halskantens m). Strik 
2 dr r sm og bryd garnet. 
 
Arbejdsgang
Trøjen strikkes frem og tilbage i et stykke op til ær-
megabene og arbejdet deles derefter til forstykke og 
ryg. Ærmerne strikkes, sættes ind i ærmegabene og 
hele raglanstykket strikke på én gang. 

Krop
Slå 170 (186) 202 (210) m op på rundp 3 mm med 
fv. A og strik retriller efter arbejdstegningen. 
Sæt en markør ud for ”sidesømmene” sådan:
Strik 40 (44) 48 (50) m (= forstykke), sæt markør til 

sidesømsmærke, strik 90 (98) 106 (110) m (= ryg), 
sæt markør til sidesømsmærke og strik de sidste 40 
(44) 48 (50) m (= forstykke).

Strik retriller og striber efter arbejdstegningen, til 
arbejdet måler 20 (22) 25 (28) cm. Luk til ærme-
gab for 10 m i hver side: 5 m før markøren og 5 m 
efter markøren ved begge sidesømme (= 150 (166) 
182(190) m tilbage)
Lad arbejdet hvile og strik ærmerne.

Ærmer
Slå med fv. A 44 (46) 48 (50) m op på p 3 mm og 
strik r og striber som vist i diagrammerne (bemærk: 
begynd hvor ærme-pilen)
Strik 9 p lige op og tag derefter 1 m ud i hver side af 
ærmet på hver 8. p i alt 14 (16) 18 (20) gange = 72 
(78) 84 (90) m. 
Strik lige op, til ærmet måler 24 (27) 30 (33) cm.
Slut med samme farve som på kroppen uanset om 
antallet af retriller i farven passer. 
Luk 5 m af i beg af de næste 2 p til ærmegab (= 62 
(68) 74 (80) m) og sæt ærmet ind i det ene ærmegab 
på kroppen.
Strik det andet ærme på samme måde, sæt det ind i 
det andet ærmegab og sæt en markør ved hvert sted, 
hvor ærmets m møder ryg og forstykke (der er i alt 
274 (302) 330 (350) m).

Raglanstykket
Strik nu frem og tilbage over alle m med raglanind-
tagning ved hver markør sådan: Strik til 3 m før 1. 
markør, 2 r sm, 2 r, 1 O-indt (2 m taget ind). 
Gentag disse 2 indtagninger ved alle 4 markører 
på hver 2. omg, til der er taget ind 16 (18) 20 (22) 
gange. Sæt en markør midt på hvert ærme. 
Luk til halsudskæringen i begge sider for 5 (5) 6 (6) 
m, derefter 3 m og endelig 2 m i begge sider (alle 
str.) Fortsæt raglanindtagninger samtidig med!

Farvesekvens
for model på side 1

Farvesekvens
for model på side 2

139 (Deep Red)

198 (Tagerine)

101 (Natural White)

135 (Straw)

243 (Basswood Green)

266 (Misty Lagoon)

245 (Bordeaux)

245 (Bordeaux)

236 (Red Clover)

198 (Tagerine)

101 (Natural White)

135 (Straw)

243 (Basswood Green)

266 (Misty Lagoon)

973 (Nougat)

234 (Slate)

234 (Slate)

192 (Steel Blue)

812 (Granite)

957 (Very Light Grey)

679 (North Atlantic)

679 (North Atlantic)

146 (Deep Sea)

146 (Deep Sea)

352 (Red Squirrel)

192 (Steel Blue)

812 (Granite)

957 (Very Light Grey)

Farvevalg
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Luk derefter 1 m af i beg af hver p, til alle m på for-
stykket er lukket af. Luk i begge sider for for halvde-
len af ærmets masker på én gang (hen til markør). 
Luk derefter de resterende m på ærmet og i nakken 
af på én gang. 
Tip: for at få en ”blødere” overgang mellem afluknin-
gerne tages 1. m r løs af ved hver aflukning.   

Forkanter
Venstre forstykkes kant (knapkant): Strik med rundp 
3 mm og fv. B 1 m op for hver retrille (hver 2 p) langs 
trøjens venstre forkant, oppefra og ned fra retsiden. 
Vend og strik 1 p r tilbage. Bryd garnet og start ne-
defra med rundp 2,5 mm. Slå 7 m op med strikkeop-
slagning forneden til knapkant, og strik retriller med 2 
m lænkekant. Strik knapkanten fast langs forstykket 
sådan:
Strik de 7 masker frem og tilbage og strik den sidste 
maske sammen med en af de opstrikkede masker 
langs forstykket på vrangsidep således: 
Vrangsidepinde: 2 m lænkekant (2 vr løs af), 4 r, v-
indt (sidste m på kanten strikket sammen med første 
m af de opstrikkede m langs forstykket).
Retsidep: Vend og strik r tilbage 

Gentag disse 2 p, til alle de opstrikkede masker langs 
forstykket er strikket sammen med kantens 7 masker. 
Slut med en vrangsidep. Sæt de 7 m på en maskehol-
der. 
Marker nu i alt 4 (4) 5 (5) knaphuller i knapkanten 
med fx tråd/sikkerhedsnåle. Det øverste skal placeres 
i halskanten 2-3 riller oppe over den netop strikkede 
kant. (Tæl ”riller i retstrikningen” mellem markerin-
gerne til knaphullerne, så afstanden mellem dem 
bliver ens).

Højre forstykkes kant (knaphulskant)
Strik m op langs kanten som på venstre forstykke 
fra retsiden, men start nedefra, vend og strik 1 p ret. 
Skift til rundp 2,5 mm. Slå 7 m op til knaphulskanten 
for neden på forstykket og strik knaphulskanten fast 
sådan:
Retsidep: 6 r, 2 r sm (= 7. m fra knaphulskanten og 
1. m fra de opstrikkede m)
Vend og strik r tilbage med lænkekant over de yder-
ste 2 m (vr løs af med garnet foran m).
Gentag disse 2 pinde og strik 4 (4) 5 (5) knaphuller 
ud for markeringerne på det andet forstykkes knap-
kant. Slut med en vrangsidep. Bryd ikke garnet.

Halskanten
Med rundp 2,5 mm strikkes de 7 m fra højre forstyk-
ke, strik 1 m op for hver af de aflukkede m i halsud-
skæringen og strik de 7 m fra venstre forkant. Vend 
arbejdet og strik ret med lænkekant over de yderste 
2 m i hver side. Tag på hver 4. p 6 m ind fordelt 
jævnt over p for at mindske kanten opefter, så den 
ikke bliver for vid. Strik det sidste knaphul efter 4-6 p 
r (som det passer med afstanden), og strik i alt 8 (8) 
10 (10) p r. 

Luk nu m af med en hestetømmeaflukning med de 2 
yderste m fra højre forstykke.

Montering
Hæft alle ender og sy ærmernes indersømme sam-
men. Sy sammen med maskesting under ærmerne. 
Sy små knapper i ud for knaphullerne. Damp ganske 
let eller vask trøjen og lad den tørre liggende.


