
Mejse - en klassisk og moderne sweater 

Design: Hanne Rimmen
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Med inspiration fra 1950´ernes feminine de-
taljer og store kontraster er denne på èn gang 
klassiske og moderne sweater et stilsikkert 
valg til både bukser og nederdel. 
Den sort-hvide bort er karakteristisk og smukt 
placeret som smykker rundt om hals og 
skuldre, samt på håndleddene.
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Materialer
Anina fra Filcolana
Bundfv.: 200 (200) 200 (200) 250 (250) g i fv. 332 
(Warm Olive)
Mønsterfv. 1: 50 (50) 50 (50) 100 (100) g i fv. 102 
(Black)
Mønsterfv. 2: 50 g (alle str.) i fv. 101 (Natural White)
Tilia fra Filcolana
Bundfv.: 100 (100) 100 (100) 125 (125) g i fv. 136 
(Mustard)
Mønsterfv. 1: 25 (25) 25 (25) 50 (50) g i fv. 102 
(Black)
Mønsterfv. 2: 25 g (alle str.) i fv. 100 (Snow White)
- sweateren strikkes i én tråd Anina og én tråd Tilia 
holdt sammen

Rundpind 3,5 mm, 40 cm
Rundpind 3,5 mm og 4 mm, 80 cm
Strømpepinde 3,5 mm og 4 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL)

Mål
Passer til brystvidde: 75-80 (80-86) 87-94 (95-102) 
103-110 (111-122) cm
Overvidde: 80 (86) 94 (102) 110 (122) cm
Ærmelængde: 43 (44) 44 (46) 47 (48) cm
Længde til ærmegab: 36 (36) 38 (40) 40 (42) cm
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Strikkefasthed
20 m og 30 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm

Forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken op mellem 2 m op og 
strik den drejet ret
dr r.: strik ret i bagerste maskeløkke

Arbejdsgang
Mejse strikkes oppefra og ned. Bærestykket deles til 
krop og ærmer. Maskerne til ærmerne sættes på en 
tråd og hviler mens kroppen strikkes til den passende 
længde og lukkes af. Derefter strikke ærmerne. 

Læs inden du begynder
Dette design har indtagninger i taljen, for at give 
modellen en tilpasset og smuk pasform til kvinder. 
Ønsker du ikke at talje i din sweater, strikkes der bare 
lige op efter ribben.

Særlige strikketeknikker
Dominans: Når man strikker med to farver garn 
samtidig, vil en af farverne stort set altid fremstå 
tydeligere end det andet i det færdige arbejde. Det 
kaldes den dominante farve. Hvilken der fremstår 
tydeligst afhænger at den trådspænding man strikker 
hver farve med, dvs. hvordan man holder hvert garn. 
Typisk er det den farve der ligger forrest på fingeren, 
som bliver den dominante.
Vær opmærksom på at der strikkes med mønsterfv. 2 
som dominant.

Bærestykke
Slå 84 (90) 96 (105) 111 (120) m op på p 3,5 mm 
med mønsterfv. 1 og stik 2 omg glatstrik. 
Strik derefter rib i to farver på følgende måde: *1 r 
med mønsterfv. 2, 2 vr med mønsterfv. 1*, gentag fra 
* til * omg rundt. 
Strik i alt 10 (10) 10 (12) 12 (14) omg rib. 
Skift til rundp 4 mm og strik derefter alle pinde af 
diagram A.
Efter diagram A, strikkes der 18 (20) 24 (26) 28 (30) 
omg i bundfv.
Der er nu 224 (240) 256 (280) 296 (320) m på pin-
den. 
Arbejdet deles til krop og ærmer på følgende måde: 
*Sæt 44 (48) 50 (54) 54 (56) m på en maskehol-
der til ærme, slå 12 (14) 16 (16) 16 (18) nye m op i 
forlængelse af m på pinden, strik 68 (72) 78 (86) 94 
(104) r*, gentag fra * til * endnu én gang.

Krop
Strik rundt i glatstrik over kroppens 160 (172) 188 
(204) 220 (244) m.
Sæt en maskemarkør i arbejdet i hver side, midt i de 
nye m slået op i hvert ærmegab.

Ønsker du at strikke talje i din sweater skal du nu 
gøre på følgende måde:
Strik 2 (2) 3 (4) 4 (4) cm glatstrik. 
Tag 1 m ind på hver side af de 2 maskemarkører, 1 m 

Diagram A Diagram B

Mønsterfv. 2

Bundfv.

Udtagning

Mønsterfv. 1

fra markøren – i alt 4 m.
Tag ind på denne måde for hver 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm i 
alt 3 gange.
Strik nu 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm glatstrik og strik heref-
ter udtagninger med samme interval i alt 3 gange.

Ønsker du ikke talje i din sweater strikke du lige ned.

Strik lige ned til arbejdet måler ca. 31 (32) 32 (34) 
36 (37) cm, eller 4 cm kortere end den ønskede 
længde.
Skift til p 3,5 mm.
Næste omg: *1 r i mønsterfv. 2, 3 r i mønsterfv. 1*, 
gentag fra * til * omg rundt.
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Strik nu 10 omg rib på følgende måde: *1 r i møn-
sterfv. 2, 3 vr i mønsterfv. 1*, gentag fra * til * omg 
rundt.
Slut af med 2 omg glatstrik i mønsterfv. 1. Luk løst af.

Ærmer
Sæt maskerne til ærmet over på strømpep 4 mm (el-
ler strik med magic loop) og slå 12 (14) 16 (16) 16 
(18) nye m op under ærmet. Der er nu 56 (62) 66 
(70) 70 (74) m på pinden.
Sæt en maskemarkør midt i de nye m slået op i ær-
megabet.
Indtagningsomg: 1 r, 2 r sm, strik r til 3 m før mar-
køren, 2 r sm, 1 r. 
Strik til ærmet måler 29 (30) 30 (32) 33 (34) cm og 
tag samtidig ind på hver 16. (20.) 14. (16.) 16. (20.) 
omg. Der er nu 48 (54) 54 (60) 60 (66) m på pinden. 
Strik diagram B. 
Skift til 3,5 mm strømpep og strik 10 omg rib: *1 r 
med mønsterfv. 2, 2 vr med mønsterfv. 1*, gentag fra 
* til * omg rundt.
Strik til sidste 2 omg glatstrik i mønsterfv. 1 og luk 
løst af.
Ærmet måler nu 43 (44) 44 (46) 47 (48) cm.  Ønsker 
du at ændre ærmelængden, skal længden reguleres 
inden du strikker mønsterborten.
Strik det andet ærme magen til.

Montering
Sy trøjen sammen under ærmerne. Hæft alle ender. 
Vask trøjen efter vaskeanvisningerne på garnet, cen-
trifuger let og lad sweateren tørre liggende.


