
Alvi - en klassisk nordisk sweater
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En fantastisk lækker sweater, spændende at 
strikke og fantastisk varm og dejlig at have 
på. Inspiration til Alvi fandt Hanne Pjedsted 
blandt andet i Vibeke Linds bog ”Strik med 
nordisk tradition”.
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Materialer
Fv A: 250 (250) 300 (350) 400 g Pernilla fra Filcolana 
i fv. 956 (Charcoal melange)
Fv B: 250 (300) 350 (350) 400 g Pernilla fra Filcolana 
i fv. 957 (Very Light Grey melange) 

Rundpinde 3½ mm 80 cm og 40 cm
Strømpepinde 3½ mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
XS (S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: 76-80 (82-88) 92-98 (102-108) 
110-120 cm
Overvidde: 80 (90) 100 (110) 122 cm
Ærmelængde: 45 cm
Hel længde: 64 (68) 70 (72) 73 cm
Bemærk: Modellen er designet med meget lidt mer-
vidde, hvilket vil sige, at den sidder tæt til kroppen. 
Ønsker du en løsere pasform, skal du vælge en stør-
relse større.

Strikkefasthed
24 m og 26 p i glatstrik med mønster på p 3½ mm = 
10 cm x 10 cm.
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Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den og strik den drejet ret.
O-indt (overtræksindtagning): Tag 1 r løst af, 1 r, 
træk den løse m over den netop strikkede.

Arbejdsgang
For- og bagstykke strikkes rundt i ét stykke op til 
ærmegabene. Derefter strikkes ærmerne, som sæt-
tes ind i ærmegabene, og raglanbærestykket strik-
kes samlet. Eneste montering er en lille søm under 
ærmene.      
    
Krop
Slå 192 (216) 240 (264) 288 m op på den lange 
rundp 3½ mm med fv A og strik rundt, begynd med 4 
omg rib (1r, 1 vr).
Sæt nu markør ved omg’s begyndelse (= venstre 
side) og efter 96 (108) 120 (132) 144 m (= højre 
side).
Strik mønster efter diagram A. Strik først den neder-
ste mønsterbort over 12 omg og fortsæt herefter med 
de 4 omg ”sildebensmønster”, som gentages. 
Strik lige op til arb måler 42 (42) 41 (41) 40 cm.
Luk nu 11 m til ærmegab i begge sider således:
Luk 6 m i starten af omg, strik forstykkets m til der 
mangler 5 m før næste sidesømsmarkør, luk 11 m, 
strik ryggens m til der mangler 5 m og luk disse af. 
(Aflukningerne ligger mellem de lodrette, fv A m i 
mønstret).
Marker hvilken p af mønstret der blev lukke af på. Lad 
arb hvile og strik ærmerne.

Ærmer
Slå 49 (52) 61 (67) 73 m op på med fv A på strøm-
pep 3½ og strik 2 omg rib (1r, 1 vr). Slut omg med 1 
r på str. XS, M og XL. 
Skift til glatstrik med mønster efter diagram A på 
samme måde som på bullen, idet omg sluttes på flg. 
måde:
Str. S: Slut omg med m 13 i diagram A (i fv A), strik 
derefter m 4, 5 og 6 i diagram B (ærmesøm).
Str. XS, M og XL: Slut omg med m 13 i diagram A (i 
fv A).
Str. L: Slut omg med m 13 i diagram A (i fv A), strik 
derefter de 6 m i diagram B (ærmesøm).

Alle str: Strik de første 12 omg lige op. Sæt en mar-
kør på hver side af ærmesømmen, dvs. på hver side 
af de 0 (3) 0 (6) 0 diagram B-masker + 1 fv A m på 
hver side (som følger uændret hele vejen op) = 2 (5) 
2 (8) 2 m. Tag nu 1 m ud på hver side af disse m, 
dvs. lige efter den første lodrette ærmesøms-m i fv. A 
og lige før sidste ærmesøms-m i fv. A. Lad de nye m 
indgå i sildebensmønstret efterhånden.
Gentag disse udtagninger på hver 5. omg i alt 18 
gange = 85 (88) 97 (103) 109 m. (Skift til den korte 
rundpind, når der er m nok). 
Når ærmet måler 41 cm (eller ca. 4 cm før ønsket 
længde) tages der ud på hver 2. omg i alt 4 (3) 4 (3) 
4 gange = 93 (94) 105 (109) 117 m. Disse nye m 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

6 5 4 3 2 1

6
5
4
3
2
1

Diagram A (Sildebensmønster)

Diagram B (ærmesøm)

Mønsterbort

Maske 13
kun på ærme

Maskerne gentages

Gentag omg

Sildebensmønster

Str. S 
Str. L 

strikkes i fv A og indgår ikke i mønsteret.
Når ærmet måler 45 cm sluttes mønstret på samme 
omg som på bullen og der lukkes 10 (11) 10 (11) 10 
m af under ærmet (m midt mellem de 2 markører). 
Der er nu 83 (83) 95 (98) 107 m tilbage på p.
Lad arb hvile og strik det andet ærme på samme 
måde.

Raglanbærestykke
Sæt ærmernes m ind over de aflukkede m på bullen. 
Strik 1 omg i mønster og marker samtidig de 4 
raglan: Strik højre ærmes 83 (83) 95 (98) 107 m i 
mønster, marker første m på ryggen til raglan (de 
4 raglan-m strikkes med fv A på alle omg), strik 83 
(95) 107 (119) 131 m i mønster, marker sidste m 
på ryggen til raglan, strik venstre ærmes 83 (83) 95 
(98) 107 m i mønster, marker første m på forstykket 
til raglan, strik 83 (95) 107 (119) 131 m i mønster, 
marker sidste m på forstykket til raglan. Dette er 
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samtidig omg begyndelse. 
Der er i alt 336 (360) 408 (438) 480 m.

Strik nu rundt i sildebensmønsteret med ragla-
nindtagninger: *2 r sm, strik i mønster til 2 m før 
næste raglan-m, 1 o-indt, strik raglan-m r med fv A*. 
Gentag fra * til * omg ud. (= 8 m taget ind).
Gentag disse indtagninger på hver 2. omg til der er 
taget ind i alt 26 (28) 31 (34) 37 gange.
Der er nu 128 (136) 160 (166) 184 m på p. 
Sæt de midterste 23 (25) 27 (29) 33 m på forstykket 
på en maskeholder og strik frem og tilbage i møn-
ster, idet der fortsat laves raglanindtagninger på hver 
retsidepind.
Luk på samme tid 5 m til hals i begge sider, luk der-
efter 4 m i begyndelsen af hver p indtil der kun er 
nakkens m tilbage. Lad disse sidde på pinden.

Halskant
Strik m op langs halskanten med fv A:
Strik nakkens m, strik derefter 1 m op for hver afluk-
ket m på ærme og i halssiden, strik alle forstykkets m 
fra holderen og strik igen de aflukkede m i hals og på 
det andet ærme op. Sørg for at have et lige antal m 
på p.
Strik 2 omg rundt i rib (1 r, 1 vr) idet der stadig laves 
raglanindtagning på 2. omg (for at undgå at kanten 
flaner). Tag evt. et par ekstra m ind, hvis halskanten 
ønskes strammere. Luk af i rib på næste omg.

Montering
Hæft ender og sy sømmen under ærmerne med ma-
skesting.
Damp let eller skyl arbejdet op og lad det liggetørre.


