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S (M) L (XL)

Overvidde: 102 (109) 116 (123) cm
Hel længde: 60 (64) 68 (71) cm

 
350 (400) 450 (500) gram Gotlandsk Pelsuld fra 
Filcolana 
Rundpind nr. 3 og 3½, 80 cm til kroppen og 40 cm til 
ærmerne, og strømpepinde til ærmerne i samme 
størrelser. (Alternativt strikkes frem og tilbage på 
rundpindene.)  

22 masker og 28 pinde i glatstrik på pinde nr. 3½ = 
10x10 cm

Mønsteret er delbart med 16 (ekskl. kantmasker, hvor 
der skal sys sammen).
1. Pind: *8 ret, 8 vrang*. Gentag fra * til *.
2.-10. pind: Strik ret over ret og vrang over vrang.

 

Størrelser:

Færdige mål:

Materialer:

Strikkefasthed:

Ret-vrangmønster (”tern” )ved bærestykket:

Strik en skøn og uundværlig sweater. 
Modellen strikkes rundt på rundpind, og er 
stort set monteringsfri. Den bliver 
yndlingssweateren, så vær forsigtig med 
udlån til ungerne eller venner. Du risikerer at 
det bliver svært at få den tilbage! 

Garnet er 100% uld fra Gotlandske Pelsfår 
med en fin, glansfuld fiber, og det bliver 
blødere efter vask og smukkere og smukkere i 
brug.

Design: Hanne Pjedsted

 - en skøn og uundværlig sweater

Filcolana

Katrine

11. pind: *8 vrang, 8 ret*. Gentag fra * til *.
12.-20 pind: Strik vrang over vrang, ret over ret.
(Disse 20 pinde danner to ”tern” i højden og 16 
masker danner to ”tern” i bredden”.)

Modellen strikkes rundt til ærmegabet, derefter deles 
maskerne til ryg og forstykke. Hvert stykke strikkes 
færdig for sig, skulderen strikkes sammen. Ærmerne 
strikkes oppefra og ned, idet maskerne strikkes op i 
ærmegabet, så der stort set ingen montering er efter 
endt strikkearbejde.

Slå 200 (220) 240 (260) masker op på rundpind nr. 3 
og strik rundt i rib, 2 ret, 2 vang.
Når ribben måler 7 (7) 8 (8) cm skiftes til rundpind 
nr. 3½ og glatstrikning, idet der på 1. omgang tages 
24 (20) 16 (12) m jævnt ud til 224 (240) 256 (272) 
masker.
Strik rundt i glatstrikning til arbejdet måler 35 (38) 
41 (44) cm. Skift til ret-vrangmønsteret og strik 10 
omgange i dette (= en tern i højden).
Del nu arbejdet til ryg og forstykke med 112 (120) 
128 (136) masker til hvert stykke. 

Fortsæt i ret-vrangmønsteret som frem og 
tilbagestrikning på rundpinden, idet der til ærmegab i 
hver side lukkes for 4 masker på én gang. På de 
næste 6 pinde lukkes af for én maske i begyndelsen 
af hver pind - dvs at der er lukkes af for 4+1+1+1=7 
maske i hver side (= 98 (106) 114 (122) m på 
ryggen).
Fortsæt lige op, idet den yderste maske i hver side 

Arbejdsgang

Opskrift

Ryg 
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strikkes ret på alle pinde til kantmaske. (Her strikkes 
senere masker op til ærmer, så den yderste maske 
”forsvinder”.)

Når ærmegabet måler 18 (20) 22 (24) cm lukkes for 
de midterste 22 (24) 26 (28) masker og hver side 
strikkes færdig for sig. Luk i halssiden for yderligere 
3, 2 og 1 maske 2 gange (gælder størrelser S, M og 
L) og for 3, 2 og 1 maske 3 gange (str. XL) = 31 (34) 
37 (39) m tilbage på skulderen. Strik lige op til 
mønsteret slutter med en hel tern.
Lad skulderens masker hvile (sæt dem på en glat 
hjælpetråd), og strik den anden side på samme 
måde.

Strik som på ryggen til ærmegabet måler 12 (14) 16 
(17) cm. Luk for de midterste 14 (16) 18 (20) masker 
og strik hver side færdig for sig. Luk i halssiden for 
yderligere 4, 3, 2, 1 maske 2 gange (gælder 
størrelser S, M og L). Og for 4, 3, 2 og 1 maske 3 
gange (str. XL) = 31 (32) 37 (39) m tilbage på 
skulderen.  
Når ærmegabet måler som på ryggen, strikkes 
skulderens masker sammen med maskerne på den 
tilsvarende skulder på forstykket.
Strik den anden side på samme måde.

Langs ærmegabets lige stykker strikkes 76 (82) 88 
(94) masker op. Strik glat frem og tilbage på de 
første 6 pinde, idet der i begge sider slås yderligere 3 
masker og derefter 4 masker op (armhulen) = 90 
(96) 102 (108) m i alt. Strik nu rundt i glat og marker 
omgangens begyndelse midt under ærmet. 
(Alternativt fortsættes på rundpind, men som frem og 
tilbage-strikning i glat, og da slås 3 og 5 masker op 
under ærmet, idet den ekstra maske i hver side 
danner sømmerum.) 
På hver side af markeringen tages 1 maske ind én 
maske før markeringen: Tag 1 løs af. Strik den næste 
maske og træk den løse over. Og en maske efter 
markeringen laves indtagningen som 2 ret sammen. 
Gentag disse indtagninger på hver 4. omgang 6 
gange og derefter på hver 6. omgang til der er 52 
(56) 60 (60) masker. Fortsæt lige op til ærmet måler 
ca. 40 (42) 44 (46) cm eller ønsket længde til ribben. 
NB: Benyt strømpepinde, når maskerne ikke længere 
kan glide rundt på ærmepindens 40 cm.  
Skift til pind nr. 3 og rib, 2 ret, 2 vrang. Når ribben 
måler 7 (7) 8 (8) cm eller ønsket længde lukkes 
maskerne af i rib uden at stramme aflukningen.

Rundt i halsudskæringen strikkes med ærmepind nr. 3 
ca. 108 (112) 120 (124) masker op (maskeantallet 
skal være delbart med 4). Strik rundt i rib, 2 ret, 2 
vrang til kanten måler 3 (3,5) 3,5 (4) cm. Strik to 
omgange ret til lille rullekant. Luk maskerne af i ret 
uden at stramme aflukningen.

Forstykke

Ærmer

Halskant

Rullekrave:

Montering

Strik som til halskanten, men fortsæt i rib til 
rullekraven måler 16 (18) 20 (20) cm. Luk af i rib 
uden at stramme aflukningen.

Hæft alle ender. Sy åbningen i armhulen sammen. 
Damp arbejdet ganske let under et fugtigt stykke 
uden at presse mønsteret og ribkanterne flade. Eller 
vask arbejdet let i lunkent sæbevand med 
uldvaskemiddel, skyl grundigt og lade det liggetørre.
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