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Materialer

Størrelser

Mål

Strikkefasthed

Rudemønster i striber

100 (100) 150 (150) g Cinnia fra Filcolana af hver af 
farverne turkisgrøn (fv. 280) og petrol (fv. 289).   
Pinde 3 og 3½ mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
4 (5) 5 (6) knapper

110 cl/ca. 4 år (120 cl/ca. 6 år) 130 cl/ca. 8 år (142 
cl/ca. 10 år)

Passer til brystvidde: 56 (58) 64 (70) cm
Overvidde: 64 (68) 74 (80) cm
Ærmelængde: 26 (30) 34 (38) cm til ærmegabet
Hel længde: 33 (38) 43 (48) cm
 

24 m og 40 p i rudemønster på p 3½ mm = 10 x 10 
cm.

Mønster delbart med 12 m 
1.p: (retsiden af arbejdet) : *6 r, 6 vr*. Gentag fra * 
til *.

Holger. En rigtig retro ”morfartrøje” til raske 
drenge i et superblødt og elastisk merinogarn. 
Modellen er strikket i to dele fra håndled til 
midt på ryggen og strikkes sammen midt bag. 
Det giver fuldstændig ens opslagningskanter 
på ærmerne, en superlet montering samt en 
fin detalje på ryggen. Masker til knapkant og 
halskant strikkes op hele vejen rundt og 
kanten strikkes i ét stykke. 
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2.-10.p: r over r og vr over vr.
11.p: *6 vr, 6 r*. Gentag fra * til *.
12.-20.p: r over r, vr over vr.

 strikkes striber: Skiftevis 2 p 
turkisgrøn og 2 p petrol. (Farveskiftet foretages 
på retsiden af arbejdet).

 Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden, og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).

 De 2 yderste kantmasker strikkes som ”dobbelt 
lænkekant”: 
Retsidep:  strikkes r både i beg. og i slutn. af p. 
Vrangsidep:  strikkes som 2 vr løs af med 
garnet  arbejdet både i beg. og i slutn. af p. 
(NB: i slutningen af vrangsidep sidder garnet to 
masker inde og tages herfra, næste gang farven skal 
bruges!).

Modellen strikkes ”på tværs” i to halvdele. Der 
begyndes ved håndleddet og sluttes hhv. midt på 
ryggen/ midtfor. Til sidst samles delene midt på 
ryggen med en sammenstrikning. Halskant og 
forkant/knapkant strikkes til sidst på i ét stykke.

Slå 42 (44) 46 (48) m op med petrol på p 3 mm, og 
strik 11 (11) 13 (15) p rib, 1 r, 1 vr.( 1. p = 
vrangsidep). Skift til p 3½ mm og turkisgrøn, og tag 
6 (4) 8 (6) m ud jævnt fordelt på p (= 48 (48) 54 
(54) m). Strik rudemønster i striber som beskrevet 
ovenfor (NB: i de to største str. slutter mønsteret med 
6 r på 1. p).
Tag nu 1 m ud i begge sider af ærmet på hver 6. p 
(lav udt lige inden for den yderste m) i alt 12 (18) 20 
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(24) gange (= 72 (84) 94 (102) m). 
Når ærmet måler 26 (30) 34 (38) cm slås på de 
næste 2 pinde 44 (50) 56 (64) m op til sidesøm. ( 
Der er nu i alt 160 (184) 206 (230) m). De yderste 8 
(8) 10 (10) m i begge sider danner ”rib” for neden på 
trøjen og strikkes sådan: 2 , 6 r (2 , 6 r) 2 , 
8 r (2 , 8 r) på alle pinde.
Strik lige op i stribet rudemønster med ”ribkant” i 
begge sider, til arbejdet fra sidesømmen måler 9 (10) 
11 (12) cm.
Del nu arbejdet til forstykke og ryg på midten af 
næste retsidep, og strik hver halvdel færdig for sig.

I begyndelsen af p fra halssiden lukkes for 3 m 10 
(11) 13 (15) gange (= 50 (59) 64 (70) m). 
Når arbejdet fra sidesømmen måler 14 (15) 17 (19) 
cm sættes m på en hjælpep imens ryggen strikkes.

Luk i begyndelsen af p fra halssiden for 2 m og for 1 
m 3 gange (gælder alle str). Strik lige op til arbejdet 
måler 15 (16) 18 (20) cm fra sidesømmen, og strik 
derefter 4 p ret med petrol (beg fra retsiden). Sæt m 
på en hjælpep.

Strikkes om højre ærmedel til arbejdet er delt på 
midten til forstykke og ryg. Forstykket strikkes som 
højre forstykke, blot spejlvendt. Rygdelen strikkes 
som højre rygdel, men også spejlvendt. 

Strik rygdelene sammen fra retten, idet de to hjælpep 
holdes i venstre hånd. *Tag 1. m af forreste p r løs af, 
strik 1. m fra bagerste p vr, træk den løse m over.  
Gentag fra *, og luk samtidig alle maskerne af 
efterhånden (dvs. at den første m på højre p trækkes 
over den næste, når der er to m på pinden). Der 
dannes herved en ”kæde” af aflukningsmasker midt 
på ryggen.

Sy ærmesømme og sidesømme med 
madrassting/maskesting.

Med petrol og p 3 mm strikkes alle masker op fra 
højre forstykke, derefter strikkes 1 m op for hver 
aflukket maske langs V-udskæringen og i nakkens 
aflukkede masker samt 1 m for hver stribe i nakken. 
Fortsæt på venstre halvdel på samme måde, så der 
er samme maskeantal på hver halvdel.
Strik 5 p ret. Marker derefter hvor de 4 (5) 5 (6) 
knaphuller skal placeres (det nederste midt i 
”ribkanten” og det øverste lige under V-udskæringen, 
de øvrige jævnt fordelt derimellem) Strik 
knaphullerne således: Luk 4 m af, og slå på næste p 
5 nye m op over hullet med strikkeopslagning. Sæt 
den sidste m tilbage på venstre p, og strik den dr. r 
sammen med den næste m. Strik alt 12 p r til kant, 
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og luk af i r uden at stramme.
Hæft alle ender og sy knapper i ud for knaphullerne.
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