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Ungernes yndlingstrøje med hætte og ”helt 
på tværs”! Den er stikket i perlestrik med 3 
forskellige nuancer af Arwetta Classic og med 
finurlig afslutning på hætten. 
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana i 3 nuancer; her: rød 
(138), blodrød (140) og multifarve rød (512).
Str. 1 år: 100 g 138, 50 g 140 og 50 g 512
Str. 2 år: 100 g 138, 100 g 140 og 100 g 512
Str. 4 år: 150 g 138, 100 g 140 og 100 g 512
Str. 6 år: 150 g 138, 150 g 140 og 150 g 512
Rundpinde 3 mm (60 cm), hjælpep eller maskeholder, 
samt to strømpepinde 3 mm (til hættens afslutning)
Markører og/eller kontrastfarvet tråd
4 knapper

Størrelser
1 (2) 4 (6) år

Mål
Passer til brystvidde: 54 (58) 64 (68) cm
Overvidde: 62 (66) 72 (76) cm 
Ærmelængde: 23 (26) 30 (34) cm inkl. opslag
Hel længde: 30 (32) 34 (37) cm

Strikkefasthed
27 m og 54 p  i perlestrik på p 3 mm = 10 cm 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 i mønsteret).
Lænkekant (lænkekantmasker): Alle retsidep: strik de 
2 første og de 2 sidste m ret
Alle vrangsidep: tag de 2 første og de 2 sidste m vr 
løs af med garnet foran m

3-farvet perlestrik 
Mønsteret strikkes over ulige maskeantal
1.p: rød 138 *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til sidste m, 
slut med 1 r.
2.p: blodrød 140, som 1. p.
3.p: multifarvet rød 512, som 1. p.
Gentag disse 3 pinde arbejdet igennem

Arbejdsgang
Modellen strikkes fra ærme til midt ryg i to halvdele 
(selvfølgelig spejlvendt ved halsudskæringen), så alle 
kanter bliver ens. Midt bag strikkes den sammen. 
Der strikkes en fin lænkekant langs alle åbne kanter. 
Hættens masker strikkes op i halsudskæringen og 
den strikkes sammen for oven. Trøjen sys sammen i 
ærmesømme og i sidesømme til sidst. 
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Venstre ærme og ryg/for til halsen
Slå 39 (41) 43 (45) m på med rødt garn på p 3 mm 
og strik 3 p r. Skift til 3farvet perlestrik i de 3 farver 
og strik 4 (4,5) 5 (5,5) cm lige op. Tag derefter ud i 
begge sider af ærmet (1 udt) lige efter første m og 
lige før sidste m på retsiden af arbejdet.
Gentag dette på hver 8. p, (skiftevis hver 8. og 10. 
p) hver 10. p (hver10. p) yderligere 10 (11) 12 (14) 
gange( = 61 (65) 69 (75) m). Når ærmet måler 23 
(26) 30 (34) cm, slås 46 (50) 56 (62) m op til side-
sømme i begge sider (= i alt 153 (165) 181 (199) 
m). Der strikkes lige op i perlestrik og nu med 2 m 
lænkekant i begge sider!

Når sidesømmen måler 9,5 (10) 11 (12) cm, deles 
arb på midten til halsudskæring (sæt en mærketråd 
midt på) og strik hver side videre for sig. 

Venstre ryghalvdel 
Luk i halssiden for 2, 1, 1 (2, 1, 1) 3, 1, 1 (3, 1, 1, 
1) m. Strik perlestrik lige op (i halssiden uden læn-
kekant), til rygdelen fra opslagning af maskerne til 
sidesømmen måler 15 (16) 17,5 (18,5) cm. Slut med 
p 1 i perlestrikmønsteret (rødt garn) og strik derefter 
2 p r med rødt, idet første p strikkes fra retsiden. 
Lad m hvile på en hjælpep.  

Venstre forstykke
Luk i halssiden for 4, 2, 1 (4, 2, 1) 4, 2, 1, 1 (4, 2, 1, 
1) m. Strik perlestrik lige op uden at strikke lænke-
kant i halssiden, indtil stykket fra sidesømmen måler 
14 (15) 16,5) 17,5) cm. Strik nu også lænkekant 
over de yderste 2 m i halssiden. Når arb fra sidesøm-
men måler 16 (17) 18,5 (19,5) cm sluttes med 1. p i 
perlestrikmønsteret (rødt garn) og derefter 2 p r med 
rødt, (1. p strikkes fra retsiden).
Luk alle m af i ret uden at stramme kanten.

Højre ærme og ryg/for
Strik som venstre halvdel til halsen. Del arbejdet på 
midten og strik hver halvdel færdig for sig. 

Højre ryghalvdel strikkes på samme måde som højre.

Højre forstykke strikkes som venstre indtil arb fra 
sidesømmen måler 15 (16) 17,5 (18,5) cm. Nu strik-
kes 4 knaphuller idet der startes I halssiden sådan: 2 
m lænkek, 1 m, * luk for 5 m, (alle str.) og strik 8 (9) 
10 (11) m perlestrik*. Gentag fra * til * i alt 4 gange. 
Resten af p strikkes i perlestrik. 
På næste p slås 6 m op over de aflukkede m, idet 
den sidste nye m flyttes over på venstre p og strik-
kes dr ret sammen med den næste m (for at undgå 
en løs maske i kanten af knaphullet). Alternativt laves 
knaphuller som ”det perfekte knaphul” (á la Elisabeth 
Zimmermann) - se ovenfo
Når arb fra sidesømmen måler 16 (17) 18,5 (19,5) 
cm sluttes med 1. p i perlestrikmønsteret (rødt garn) 
og derefter 2 p r med rødt, (1. p strikkes fra retsi-
den).
Luk alle m af i ret uden at stramme kanten.

Sammenstrikning af ryggen midt bag
Strik rygdelene sammen fra vrangen, idet de to hjæl-
pep holdes i venstre hånd med rygdelene liggende ret 
mod ret. Strik 1. m på forreste p r sm med 1. m på 
bagerste p, *strik næste m på forreste p r sm med 
næste m på bagerste p, træk den førte m på højre p 

Det perfekte knaphul
Strik hen til det sted, hvor knaphullet skal 
være
- Tag 1 maske vrang løs af med tråd foran 
arbejde. Før tråden bag om masken når den 
er taget af.
- Tag 1 maske vrang løs af (lad tråden hæn-
ge, hvor den er!)
- Løft første maske over anden maske = 1 
maske aflukket
- Tag en ny maske vrang løs af, træk den 
forrige maske over den nye maske. Luk på 
denne måde det antal masker, som knaphul-
let skal bestå af.
- Sæt sidste maske over på venstre pind. 
Vend arbejdet.
- Strikke-opslå (mellem masker) 1 maske 
MERE end der er lukket af.  Vend arbejdet.
- Tag sidst opslåede maske over på venstre 
pind med tråd foran arbejdet.
- Strik 2 masker drejet ret sammen.

Med herlig inspiration fra Elisabeth Zimmer-
mann og Britt Marie Christoffersson samt 
hjælp fra strikkere på Langeland, som var 
dejlige prøveklude. 
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over den 2. m*. Gentag fra * og luk således alle ma-
skerne af efterhånden. Der dannes herved en ”kæde” 
af aflukningsmasker på vrangen midt på ryggen.

Hætte
Strik 35 (37) 39 (41) m op i hver halvdel af halsud-
skæringen samt 1 m midt bag med rødt garn, idet 
der startes og sluttes ved lænkekantens m, ca. 2 cm 
inden for aflukningskanterne foran (i alt 71 (75) 79 
(83) m). Strik perlestrikmønster med 2 m lænkekant 
i begge sider.
Sæt et mærke ud for delingen ved hver skulder og 
et mærke ved midtermasken midt bag. Tag på næste 
retsidep ud denne måde: Strik til 1 m før 1. skulder-
mærke, 1 udt, 1 r, 1 udt. Strik til midterm midt bag, 
1 udt, 1 r, 1 udt, og strik til det andet skuldermærke, 
hvor der igen strikkes 1 udt, 1 r, 1 udt (= 6 m taget 
ud). 
Gentag denne udtagning på hver 4. p i alt 6 gange (= 
107 (111) 115 (119) m. Tag derefter kun ud midt bag 
på hver 12. p, i alt 5 (5) 6 (6) gange = 117 (121) 127 
(131 m) 
Strik lige op, til hætten måler 21,5 (22) 23,5 (25)cm. 
Slut med mønsterets 1. p og rødt garn og strik deref-
ter 2 p ret (1. p fra retsiden af arb). 
Del nu hættens m op i 2 og luk den af sammen fra 
kanten og indad på samme måde som midt bag på 
ryggen, til der er 6 m tilbage. Vend arb. og strik en 
lille snor på 3-4 cm over disse sidste m. (Strik glat og 
lad arb rulle eller strik som en hestetømme på strøm-
pep, men i vrang). Strik m sm 2 og 2 og bryd garnet 
og træk det igennem de sidste m.

Montering 
Hæft alle ender. Sy fra retsiden ærmesømmene sam-
men med madrassting og sidesømmene sammen med 
maskesting. Sy 4 knapper i venstre forstykke ud for 
knaphullerne.
Vaks arb ved 30 grader på uldprogram og lad det 
tørre liggende. 


