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Erik har en flot sadelskulder, der går hen over 
ryggen og virkelig klæder drenge og mænd. 
Sweateren er strikket oppefra og ned, så 
ærmer og længde kan nemt tilpasses. Erik 
strikkes ud i ét, så du slipper for efterfølgende 
montering. Blandingen af alpaka og lammeuld 
giver en dejlig varm, men stadig let, sweater. 
Med det fine skulderparti er sweateren et sik-
kert, klassisk hit.
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Materialer
Saga fra Filcolana: 
150 (200) 200 (200) 250 (250) 250 (300) g 
Indiecita fra Filcolana: 
250 (300) 300 (350) 400 (450) 450 (500) g 
Rundpinde 3,5 og 4 mm, 40, 60 og 80 cm (gerne 100 
cm til de største størrelser)  
Maskemarkører
 
Grå version
Saga i farve 951 (Light Grey) og Indiecita i farve 401 
(Light Grey)

Blå version
Saga i farve 228 (Smoke Blue) og Indiecita i farve 
228 (Smoke Blue)

Størrelser  
12 år (14 år) XS/16 år (S) M (L) XL (XXL)

Mål 
Passer til brystvidde: 80 (84) 88 (94) 99 (104) 109 
(114) cm 
Overvidde: 90 (93) 98 (107) 112 (117) 120 (125) cm 
Ærmelængde: 43 (44) 45,5 (47) 48 (49) 50 (51) cm 
Længde til ærmegabet: 39 (41) 43 (45) 47 (50) 52 
(54) cm
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Strikkefasthed 
20 m og 26 p i glatstrikning på p 4 mm (med en tråd 
af hver kvalitet) = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser 
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på pin-
den 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.

Skulderstykker 
Slå 9 (9) 10 (10) 10 (11) 11 (12) m op midt bag med 
en tråd af hver garnkvalitet på rundp 4 mm, 80 cm 
til venstre skulderstykke. Strik 5 (5) 6 (6) 7 (7) 7,5 
(7,5) cm glatstrikning.
Tag 1 m ud i begyndelsen af hver retsidepind i alt 4 
(4) 4 (5) 5 (5) 5 (5) gange = 13 (13) 14 (15) 15 (16) 
16 (17) m. 
Slå nu 12 (13) 13 (13) 14 (14) 14 (15) m op i begyn-
delsen af næste retsidepind og strik derefter 7 (7,5) 
8,0 (9) 9,5 (10) 10,5 (11) cm lige op over de 25 (26) 
27 (28) 29 (30) 30 (32) m. 
Luk 1 m af i hver side (= m til sømmerum) og sæt 
maskerne på en maskeholder.

Strik højre skulderstykke på samme måde, men 
spejlvendt, idet der begyndes ved at strikke 1 m op i 
hver af de opslåede m fra venstre skulderstykke.

Bærestykke
Saml nu arbejdet, så der strikkes rundt i halsen og 
sæt samtidig 4 markører således (se illustration):  

Slå 34 (36) 36 (36) 36 (38) 38 (40) m op på rundp 4 
(80 cm) til halsudskæringen på forstykket, strik her-
efter m op fra retsiden langs skulderstykkerne sådan: 
Langs forsiden af venstre skulderstykke strikkes 15 
(16) 17 (18) 19 (20) 21 (22) m op, sæt 1. markør, 
strik r over de 23 (24) 25 (26) 27 (28) 28 (30) m fra 
venstre skulderstykkes maskeholdere, sæt 2. mar-
kør, langs hele rygsiden (både højre og venstre del) 
strikkes 66 (66) 68 (74) 78 (80) 84 (88) m op, sæt 
3. markør, strik r over de 23 (24) 25 (26) 27 (28) 28 
(30) m fra højre skulderstykkes maskeholder, sæt 4. 
markør, strik til sidst 15 (16) 17 (18) 19 (20) 21 (22) 
m op langs forsiden af højre skulderstykke. 
I alt 176 (182) 188 (198) 206 (214) 220 (232) m. 

Strik nu rundt i glatstrik (ret) og tag ud på følgende 
måde (A): Strik r til 1 m før 1. markør,* 1 udt, 2 r, 1 
udt*. Gentag fra * til * ved de næste 3 markører (= 8 
m taget ud på omg). 
Gentag udtagningerne på hver 2. omg i alt 4 gange 
(alle str.). Der er taget 32 m i alt =208 (214) 220 
(230) 238 (246) 252 (264) m.

Strik nu rundt med udtagninger (B - her tages kun ud 
på ærmerne i hver side således: 
Strik til 1. markør, 1 r, 1 udt, strik r til 1 m før 2. mar-
kør, 1 udt, 1 r, strik r til 3. markør, 1 r, 1 udt, strik r til 
1 m før 4. markør, 1 udt, 1 r (= 4 m taget ud). 
Gentag disse udtagninger (B) på hver 2. omg i alt 13 
(14) 15 (16) 17 (18) 19 (20) gange = 260 (270) 280 
(294) 306 (318) 328 (344) m.

Tag nu ud alene på ryggen og på forstykket (C), dvs. 
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1 m før 1. markør, 1 m efter 2. markør, 1 m før 3. 
markør og 1 m efter 4. markør. Gentag disse udtag-
ninger (C) på hver 2. omg i alt 4 (4) 4 (5) 5 (5) 5 
(6) gange. Der er i alt taget 16 (16) 16 (20) 20 (20) 
20 (24) m ud = 276 (286) 296 (314) 326 (338) 348 
(368) m. 
Sæt nu m til ærmerne, dvs. m mellem 1. og 2. mar-
kør og mellem 3. og 4. markør på en hjælpetråd eller 
en ekstra rundpind = 57 (60) 63 (66) 69 (72) 74 (78) 
m til hvert ærme.

Kroppen 
Strik rundt over de resterende 162 (166) 170 (182) 
188 (194) 200 (212) m til kroppen, idet der under 
hvert ærme slås 10 (10) 12 (16) 18 (20) 20 (20) nye 
m op. (Bemærk: der er 4 m mere på ryggen end på 
forstykket).

Strik lige op over de 182 (186) 194 (214) 224 (234) 
240 (252) m til arb fra ærmegabet måler 33 (34,5)
36 (38) 40 (42) 44 (46) cm (eller ønsket længde før 
ribben). 
Skift til rundp 3,5 mm og tag 2 (2) 2 (2) 0 (2) 0 (0) 
m ind, så maskeantallet er delbart med 4. 
Strik 5 (5) 6 (6) 7 (7) 7 (7) cm rib, 2 r, 2 vr. Luk af i 
rib uden at stramme kanten.

Ærmer 

Strik rundt på rundp 4 mm, 40 cm over ærmets m, 
idet der i ærmegabet strikkes 10 (10) 12 (16) 18 (20) 
20 (20) m op i de masker der blev slået op = 67 (70) 
75 (82) 87 (92) 94 (98) m i alt.
Sæt en markør midt under ærmet og tag nu ind så-
dan: Strik 1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før markøren, 1 
o-indt, 1 r (2 m taget ind). 
Gentag disse indtagninger på hver 8. (8.) 8. (7.) 7. 
(6.) 6. (6.) omg i alt 10 (10) 12 (14) 15 (16) 17 (17) 
gange = 47 (50) 51 (54) 57 (60) 60 (64) m. 
Når ærmet fra ærmegabet måler 38 (39) 40 (41) 42 
(43) 44 (45) cm (eller ønsket længde inden ribben), 
skiftes til rundp 3,5 og der tages 3 (2) 3 (2) 1 (0) 0 
(0) m ind, så maskeantallet er delbart med 4. 
Strik 5 (5) 5,5 (6) 6 (6) 6 cm rib og luk af i rib uden 
at stramme kanten.

Halskant 
Strik med rundp 3,5mm, m op fra retsiden langs 
halskanten således: Strik 1 m op for hver m ved 
skuldrene samt 3 m for hver 4 pinde, der er strikket 
langs skulderstykket bag samt 1 m for hver opslået m 
langs halsudskæringen midt for. Juster maskeantallet 
på 1. omg til 92 (96) 96 (100) 100 (100) 104 (104) 
m, f.eks. sådan: I halsudskæringens hjørner kan der 
strikkes 2 m sammen for at undgå at kanten flaner i 
hjørnerne.
Strik 3 (3,5) 3,5 (4) 4 (4) 4 (4) cm rib, 2 r, 2 vr. Luk 
af i rib uden at stramme kanten.

Montering 
Hæft ender og damp arbejdet let eller vask det i 
lunkent vand tilsat flydende uldsæbe, skyl og lad det 
tørre liggende.


