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Sweateren er strikket i to nuancer i et sjovt
lille ternet ”vævestrik-mønster”. Mønster er 
er superlet, fordi der kun strikkes med én 
farve garn ad gangen. 
Modellen er med V- hals og ribkanter til rede, 
og med rund hals og retstrikkede kanter til 
Frederikke.
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Materialer
Frede (afbilledet): 150 (150) 200 (200) g Arwetta 
Classic fra Filcolana i petrol (farve nr. 679) og 100 
(100) 150 (150) g forårsgrøn (farve nr. 220).
(Til Frederikke (ikke afbilledet) erstattes petrol af 
rødlilla (farve nr. 153) og forårsgrøn af rosa (farve nr. 
187)
Pinde 3 mm. (+ lille rundp 3 mm til Frederikke mo-
dellen)

Størrelser
2 (4) 6 (8) år

Mål
Passer til brystvidde: 54 (56) 58 (64) cm
Overvidde: 58 (62) 66 (72) cm 
Ærmelængde: 26 (30) 34 (39) cm
Hel længde: 36 (40) 44 (48) cm
 
Strikkefasthed
27 m og  56 p i mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm.

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.



Frede og Frederikke Side 2

www.filcolana.dk Filcolana

Arbejdsgang
Modellen strikkes ”traditionelt ”nedefra med ryg og 
forstykke hver for sig. Masker til ærmer strikkes op i 
ærmegabet, hvorefter ærmet strikke oppefra og ned 
(så kan man lige prøve blusen på barnet og rette 
ærmelængden til!) 

Frede (v-hals og ribkanter)
Ryg 
Slå 78 (84) 92 (96) m op med petrol på p 3 mm og 
strik 3,5 (4) 4,5 (5) cm rib (1 r, 1 vr), idet yderste m 
i begge sider strikkes r på alle p (= kantm til sømme-
rum).
Tag på sidste p rib 8 (9) 8 (11) m ud jævnt fordelt (= 
i alt 86 (93) 100 (107) m).

Skift til mønsterstrik efter diagrammet, hvor kantm 
i hver side ikke er indtegnet. Begynd mønsterpinden 
ved 1. maske (alle str.) og slut den efter 14. (7.) 14. 
(7.) maske.

Strik mønster lige op til arb måler 24 (27) 31 (34) 
cm. Luk nu til ærmegab for 6 (7) 7 (8) m i hver side 
= 74 (79) 86 (91) m.
Strik lige op til arb måler 34 (38) 42 (46) cm. Luk for 
de midterste 18 (19) 20 (23) m til halsudskæring, og 
strik hver skulder færdig for sig, idet der i halssiden 
lukkes for yderligere 2 m og for 1 m 2 gange (alle 
str). 
Ærmegabet måler nu 10 (11) 12 (13) cm og det sva-
rer til  at ærmegabet i alt  har 5 ( 5½) 6 (6½) ”tern” 
i  mønsteret.

 Sæt skuldermaskerne på en maskeholder (= 24 (26) 
29 (30)m) og strik den  anden side magen til, blot 
spejlvendt.

Forstykke
Strik som ryggen, men for at få mønsteret til at passe 
i sidesømmene startes efter ribben med 1 kantm, og 
derefter 1. (8.) 1. (8.) m i diagrammet. Slut med 14. 
m (og en kantm) i alle str.

Strik som på ryggen til ærmegabet måler 4 (4,5) 5 
(5,5) cm. Luk til hals for de midterste 12 (13) 14 (15) 
m, og strik hver side færdig for sig, idet der i halssi-
den tages 1 m ind på hver 6. p i alt 7 (7) 7 (8) gange 
(som en V-udskæring).

Når ærmegabet måler som på ryggen sættes m på 
maskeholder. Strik den anden side på samme måde, 
men spejlvendt.

Strik nu forstykkets skuldermasker sammen med ryg-
gens skuldermasker: Læg de to strikkepinde parallelt 
i venstre hånd med arbejdet vrang mod vrang, og 
strik gennem en m både fra forreste p og en m fra 
bageste p samtidig. Luk af efterhånden. Skulderen 

1. pind (retsiden)

2. pind (vrangside)

3. pind

7. pind

6. pind

5. pind

4. pind

På retsiden: ret.
På vrangsiden: vrang.

Farve: Petrol

Farve: Forårsgrøn

På retsiden: 1 maske vrang løs af, med garnet bag arbejdet.
På vrangsiden: 1 maske vrang løs af, med garnet foran arbejdet.

På retsiden: vrang.
På vrangsiden: ret.
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kan evt. syes sammen med maskesting i stedet for. 
Strik den anden side på samme måde, blot spejl-
vendt.

Ærmer
Strik 72 (79) 86 (93) m op til ærme langs det lodrette 
stykke i ærmegabet (dvs. fra aflukning til aflukning). 
Der strikkes 7 m op langs hver ”tern” i mønsteret, så 
mønsteret på ryg/forstykke og ærmer kommer til at 
passe sammen.
Strik mønster - 3 cm lige op (dette stykke syes til 
ærmegabets aflukkede m bagefter). Tag derefter 1 m 
ind i hver side af ærmet sådan: 1 r, 2 r sm, strik til de 
sidste 3 m, 1 O-indt, 1 r.
Gentag denne indtagning i begge sider af ærmet på 
hver 8. p i alt 14 (16) 19 (20) gange (= 44 (47) 48 
(53) m. Når ærmet måler 23 (27) 31 (35) cm skiftes 
til farve mørk oliven og rib. Strik 3 (3,5) 3,5) 4 cm, 
og luk af i rib uden at stramme kanten.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Hæft ender og sy blusen sammen i sidesømmene 1 
maske inde - sy fra retsiden med madrassting.
Sy ærmets øverste lige stykke til ærmegabsafluk-
ningen, og sy ærmesømmene på samme måde som 
sidesømmene.

Krave
I halsudskæringen strikkes m op til krave sådan: Sæt 
garnet til i hjørnet ved højre side af halsudskæringen, 
og strik fra retsiden m op langs V-udskæringen, idet 
der strikkes 8 m op for hver ”tern” langs udskærin-
gens skrå sider. I nakken strikkes 1 m op for hver m, 
der er lukket af. Sørg for at strikke lige mange m op 
langs begge skrå sider.
Strik i alt 10 (10) 12 (12) p rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib 
uden at stramme, og læg de to kanter, så de over-
lapper med ca. 2/3, og sy dem til halsudskæringens 
aflukkede masker midtfor.
Damp arb let eller vask blusen på et uldprogram med 
maksimum 30 grader. Lad blusen tørre liggende.

Frederikke (rund hals og retstrikkede kanter)
Ryggen
Slå 82 (89) 96 (103) m op med rødlilla på p 3 mm, 
og strik 5 p ret. Den yderste m i begge sider er 
kantm, der strikkes ret på alle p (= sømmerum). Tag 
på sidste p 4 m ud jævnt fordelt på p (= 86 (93) 100 
(107) m). Skift til mønsterstrik, og strik ryggen som 
på Frede-modellen.

Forstykke
Strik som på ryggen til ærmegabet måler 9 (9,5) 10 
(11) cm. Luk for de midterste 12 (13) 14 (17) m til 
halsudskæring og strik hver skulder færdig for sig, 
idet der i halssiden lukkes for yderligere 3 m, 2 m og 
for 1 m 2 gange (alle str). Strik lige op til ærmegabet 
måler som på ryggen.
Strik nu forstykkets skuldermasker sammen (som på 
Frede modellen), eller sy dem sammen med maske-
sting.
Strik den anden side på samme måde, blot spejl-
vendt.

Ærmer
Strik ærmet som på Frede modellen, til det måler 25 
(29) 33 (35) cm. Skift til ret (med rødlilla), og tag på 
første p 3 (3) 4 (4) m ind jævnt fordelt. Strik i alt 5 p 
r, og luk af.

Montering 
(som på Frede modellen).

Halskant
Strik fra retsiden m op rundt i halsen med rødlilla og 
lille rundp 3 mm. Strik 1 m op for hver aflukket m 
både for og bag, og strik 7 m op for hver ”tern” langs 
de lodrette sider. Strik 6 omg r. Luk af uden at stram-
me, og lad kanten ”rulle”.


