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Denne skønne julesweater med gran og sne er inspireret af teksten i sangen ”Let It Snow”, 
Sangen handler om at få det absolut bedste ud af en smuk snevejrsdag, nyde julestemningen og 
være sammen med dem man elsker.

Let it SnowDesign: Hanne Rimmen

STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL (3XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 88-98 (98-108) 108-116
(116-124) 124-132 (132-138) cm
Overvidde: 100 (110) 118 (126) 134 (140) cm
Ærmelængde: 45 (46) 47 (48) 48 (46) cm
Hel længde: 66 (70) 72 (74) 75 (76 ) cm

STRIKKEFASTHED
20 masker og 26 pinde i glatstrik på pind 4 mm 
= 10 x 10 cm. 
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Rammer du bredden, men ikke højden, kan det hjælpe 
at skifte pindemateriale, f.eks. fra metal til træ eller 
omvendt.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at skifte pinde når 
du strikker med flere farver, i forhold til når du strik-
ker med kun 1 farve. Vær opmærksom på, at strikke-
fastheden skal være den samme på både glatstrik og 
mønsterstrik.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A: 
350 (400) 400 (450) 450 (500) g Pernilla farve 818 
(Fisherman Blue) og
 350 (400) 450 (450) 500 (550) g Vilja farve 229 
(Sailor Blue)
Farve B: 100 (100) 100 (100) 150 (150) g Pernilla 
farve 977 (Marzipan) og
100 (100) 100 (150) 150 (200) g Vilja farve 100 
(Natural White)

Hver farve strikkes med 1 tråd Pernilla og 1 tråd 
Vilja holdt sammen, arbejdet igennem.

Rundpind 3,5 mm, 40 og 80-100 cm 
Rundpind 4 mm, 80-100 cm.
Strømpepinde 3,5 og 4 mm (kan undlades hvis du 
bruger Magic Loop teknik)

Maskemarkører eller tråd i kontrastfarve
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt (venstrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

o-indt (overtræksindtagning)
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Vendemaske
Tag 1. maske vrang løs af med garnet foran masken 
(mod dig selv). Før garnet over højre pind og ned bag 
arbejdet (væk fra dig selv) og træk i garnet så der opstår 
”en dobbeltmaske”. Strik videre.
Når du skal strikke igennem vendemasken, strikkes 
denne som én maske, henholdsvis i ret eller vrang som
arbejdet viser. Denne teknik kaldes German Short 
Rows.

Løkkeopslagning
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende 
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den 
tråd der sidder fast på pinden, strik højre pind ind 
forfra i ringen, stram garnet så ringen bliver til en 
maske. Gentag til det ønskede antal masker.

Italiensk aflukning
Bryd garnet med en længde, der er ca 3 gange 
ribkantens omkreds, og luk af med italiensk aflukning 
således:
Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 

i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)maske tilbage på 
venstre p.
Afslutning:
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6.
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

Arbejdsgang
Let It snow strikkes oppefra og ned. 

Der strikkes vendepinde i nakken. 
Bærestykket strikkes efter diagram og deles efter-
følgende til krop og ærmer. 
Ærmemaskerne sættes på en tråd og hviler, mens 
kroppen strikkes til den angivne længde og lukkes af. 
Derefter strikke ærmerne og der afsluttes med ribkant. 
Til sidst samles maskerne op rundt i halsen og der 
strikkes ribkant og lukkes af med Italiensk aflukning

DIAGRAM
Se side 4.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 96 (100) 104 (110) 116 (120) masker op på pind 
4 mm med farve A, Pernilla og Vilja holdt sammen.
Saml omgangen og indsæt en omgangsmarkør (midt 
bag). 

Strik 1 omgang glatstrik (ret på alle omgange).

Strik nu vendepinde for at forhøje nakken, således:
1. vendepind (retsiden): Strik 6 r, vend (se særlige 
teknikker).
2. vendepind: 1 vendemaske, strik 11 vr, vend.
3. vendepind: 1 vendemaske, strik ret til 8 m efter 
vendemasken på foregående pind, vend.
4. vendepind: 1 vendemaske, strik vrang til 8 m efter 
vendemasken på foregående pind, vend.

Gentag 3. og 4. vendepind yderligere 4 (4) 4 (4) 5 (5) 
gange.

Sidste vendepind (retsiden): 1 vendemaske, strik ret 
til omgangsmarkør.

Kun str. (M) L (XL) 2XL og (3XL)
Næste omg: Strik - (0) 0 (0) 4 (0) r, *udt-v, - (25) 13 
(11) 9 (10) r*, gentag fra * til *, til de sidste - (0) 0 (0) 
4 (0) m, - (0) 0 (0) 4 (0) r =  - (104) 112 (120) 128 
(132) masker.

Alle størrelser
Strik mønster og udtagninger ifølge diagram.

Når de to rækker juletræer i diagrammet er færdig-
strikket, er der 288 (312) 336 (360) 384 
(396) masker på pinden.

Herefter gentages de øverste 10 rækker i diagrammet, 
resten af arbejdet.

Strik i alt 5 (8) 10 (14) 14 (16) 18 (18) omgange og 
del arbejdet til krop og ærmer således:
Næste omg: Strik 44 (48) 52 (56) 60 (62) r (halv ryg), 
sæt de næste 56 (60) 64 (68) 72 (74) m på en maske-
holder (ærme), slå 12 (14) 14 (14) 14 (16) nye masker 
op med teknikken løkkeopslagning i forlængelse af 
maskerne på højre side af rundpinden og indsæt en 
sidemarkør i midten af disse nye masker, strik 88 (96) 
104 (112) 120 (124 r (forstykke), sæt de næste 56 
(60) 64 (68) 72 (74) masker på en maskeholder 
(ærme), slå 12 (14) 14 (14) 14 (16) nye m op i for-
længelse af maskerne på højre side af pinden og indsæt 
en sidemarkør i midten af disse nye m, strik 44 (48) 52 
(56) 60 (62) r (halv ryg) = 200 (220) 236 (252) 268 
(280) masker.

KROP
Fortsæt rundt i glatstrik ifølge de 10 øverste rækker i 
diagrammet, til kroppen måler ca. 30 (32) 33 (34) 34 
(34) cm fra ærmegabet. 

Bryd farve B og fortsæt udelukkende med farve A.

Skift til rundpind 3,5 mm. 

Rib
Strik 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm rib (1 r, 1 vr). 

Luk af med Italiensk aflukning (se særlige teknikker).

ÆRMER
Sæt ærmets 56 (60) 64 (68) 72 (74) masker på 
strømpepinde 4 mm (eller brug en lang rundpind og 
Magic Loop-teknik), strik 12 (14) 14 (14) 14 (16) nye 
masker op i de opslåede masker i ærmegabet og indsæt 
en omgangsmarkør i midten af de nyopstrikkede m = 
68 (74) 78 (82) 86 (90) masker.
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Marker de 2 midterste masker under ærmet, disse 
strikkes i farve A resten af arbejdet og indgår ikke i 
mønstret.

Følg fortsat de øverste 10 rækker i diagrammet og strik 
20 (20) 16 (16) 14 (14) omgange glatstrik.

Næste omg (indtagningsomg): Strik 1 r, 2 r sm, strik 
til de sidste 3 m, o-indt, 1 r.

Gentag indtagningsomgangen på hver 9. (9.) 8. (8.) 8. 
(7.) omgang i alt 7 (7) 9 (9) 9 (11) gange = 54 (60) 60 
(64) 68 (68) masker. 

Fortsæt lige op, til ærmet måler 40 (41) 42 (41) 42 
(40) cm.
Bemærk: Ønsker du at ændre ærmelængden, skal 
længden reguleres inden du strikker ribkanten.

Skift til rundpind 3,5 mm. 

Rib
Strik 5 (5) 5 (6) 6 (6) cm rib (1 r, 1 vr).

Luk af med i Italiensk aflukning.

Strik det andet ærme magen til.

HALSKANT
Begynd midt bag og strik med rundpind 3,5 mm og 
farve A 96 (100) 104 (110) 116 (120) masker op 
langs retsiden af halsåbningen.

Strik 1 omgang vrang og 1 omgang ret. 

Strik herefter rib (1 r, 1 vr) til ribkanten måler 4 cm. 

Luk af med Italiensk aflukning.

MONTERING
Hæft alle ender. 

Vask sweateren efter vaskeanvisningen på banderolen 
og lad den tørre liggende fladt på et håndklæde.

 

DIAGRAM
Diagrammet læses nedefra og op, og fra højre mod 
venstre på alle omgange.

Farve A
Farve B

Gentag 
v-udt


