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Denne bløde og varme sweater med det karakteristiske nordiske runde bærestykke er 
inspireret af livet ved strande med de store kontraster. Storm og stilhed, rækker af marehalm 
så langt øjet kan se, og det evige hav.

NordstrandDesign: Hanne Rimmen

STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL (3XL)
MÅL
Passer til brystvidte: 80-86 (86-94) 94-102 
(102-110) 110-124 (124-134) cm
Overvidde: 92 (98) 106 (115) 128 (138) cm 
Ærmelængde: 45 (46) 46 (47) 47 (46) cm 
Hel længde: 54 (57) 60 (61) 63 (63) cm
STRIKKEFASTHED
17 m og 23 p i glatstrik på p 4,5 mm = 10 x 10 cm. 
Pindetykkelsen er kun vejledende. Hvis du rammer 
bredden men ikke højden, kan det hjælpe at skifte pin-
demateriale, f.eks. skifte fra metal til træ eller omvendt.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at skifte pinde når 
du strikker mønsterstrik i forhold til når du strikker 
med kun 1 farve. Mål din strikkefasthed løbende ig-
ennem arbejdet, så du eventuelt kan justere pindestør-
relse når du skifter imellem teknikkerne.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bundfv: 400 (450) 500 (550) 600 (650) g Peruvian
fv. 956 (Charcoal melange) og
Bundfv: 100 (125) 125 (150) 150 (175) g Tilia
fv. 331 (Steel)
Mønsterfv: 50 (100) 100 (100) 100 (100)g Peruvian 
fv. 101 (Natural White) og
Mønsterfv: 25 (25) 25 (25) 25 (25) g Tilia 
fv. 101, (Natural White)
Hver farve strikkes med 1 tråd Peruvian og 1 tråd Tilia 
holdt sammen, arbejdet igennem.

Rundpind 4 mm 40 og 80-100 cm og 4,5 mm 
80-100 cm. 
Strømpepinde 4 mm og 4,5 mm

Maskemarkører eller tråd i kontrastfarve
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt
Venstrevendt udtagning. Løft lænken op mellem 2 m 
forfra og strik den dr r.

h-udt
Højrevendt udtagning. Løft lænken op mellem 2 m 
bagfra og strik den dr r.

o-indt
Overtræksindtagning. 1 r løs af, 1 r, træk den løse m 
over den strikkede m.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Vendemaske
Tag 1. m vr 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. 

DIAGRAM
Se side 4.
 

Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned. 

Der strikkes vendepinde i nakken. 

Bærestykket strikkes efter diagram og deles 
efterfølgende til krop og ærmer. 

Ærmemaskerne sættes på en tråd og hviler, mens 
kroppen strikkes til den den angivne eller ønskede 
længde og lukkes af. 

Derefter strikke ærmerne og der afsluttes med ribkant. 
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Opskrift
HALSKANT
Slå 84 (90) 100 (100) 106 (106) m op på p 4 mm med 
bundfarven. Saml omg og indsæt en markør til 
markering af omgangens begyndelse (midt bag). 

Strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 18 (20) 20 
(20) 20 (20) cm, eller ønsket længde.

BÆRESTYKKE
Skift til p 4,5 mm 
Strik nu vendepinde for at forhøje nakken, således: 
1. vendep (retsiden): Strik 5 r, vend (se særlige 
teknikker).

2. vendep: 1 vendemaske, strik 9 vr, vend.

3. vendep: 1 vendemaske, strik r til 8 m efter 
vendemasken på foregående p, vend.

4. vendep: 1 vendemaske, strik vr til 8 m efter 
vendemasken på foregående p, vend.

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

Sidste vendep: 1 vendemaske, strik r til omg markør. 

Næste omg: Strik glatstrik og tag 0 (0) 2 (8) 14 
(20) m ud (v-udt) jævnt fordelt = 84 (90 (102) 108 
(120) 126 m.

Strik nu mønster og udtagninger iflg. diagrammet. 
Når diagrammet er færdigstrikket brydes mønster-
farven = 224 (240) 272 (288) 320 (336) m.

Strik 0 (2) 4 (6) 8 (8) 8 omg glatstrik i bundfarven. 

Del m til krop og ærmer således: 
Næste omg: Strik 34 (36) 40 (43) 48 (52) r (halv ryg), 
sæt de næste 44 (48) 56 (58) 64 (64) m på en 
maskeholder (ærme). Slå 10 (10) 10 (12) 12 (14) nye 
m op med teknikken løkkeopslagning i forlængelse 
af m på højre side af rundp og indsæt en sidemarkør 
i midten af disse m, strik 68 (72) 80 (86) 96 (104) r 
(forstykke), sæt de næste 44 (48) 56 (58) 64 (64) m 
på en maskeholder (ærme), slå 10 (10) 10 (12) 12 
(14) nye m op i forlængelse af m på højre side af p og 
indsæt en sidemarkør i midten af disse m, strik 34 (36) 
40 (43) 48 (52) r (halv ryg).
Der er nu 156 (164) 180 (196) 216 (236) m på p.

KROP
Fjern omgangsmarkøren og strik rundt i glatstrik over 
kroppens m, omgangens start er nu under venstre 
ærme.

Den viste model er strikket med taljering (ønsker du 
ikke taljering, springer du videre til #):

Strik 5 (5) 6 (6) 6 (7) 7 cm. 
Næste omg (indtagningsomg): *Strik 1 r, 2 r sm,
strik til de sidste 3 m før næste markør, o-indt, 1 r*. 
Gentag fra * til * 1 gang = 4 m taget ind.

*Strik 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm og strik 1 omgang med 
indtagninger som beskrevet ovenfor*, gentag fra * til * 
yderligere 1 gang.
Der er nu 144 (152) 168 (184) 204 (224) m på p.

Strik 3 (3) 4 (4) 4 (4) cm lige op
Næste omg (udtagningsomg): *Strik 1 r, h-udt, strik 
til 1 m før næste markør, v-udt, 1 r*, gentag fra * til * 
1 gang = 4 m taget ud.

*Strik 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm og strik 1 omgang med 
udtagninger som beskrevet ovenfor*, gentag fra * til * 
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yderligere 1 gang.
Der er igen 156 (164) 180 (196) 216 (236) m på p.

#
Strik lige op, til arbejdet måler ca. 26 (28) 30 (30) 32 
(32) cm fra ærmegabet, eller til ønsket længde inden 
rib.

Skift til rundp 4 mm.

Strik 6 cm rib (1 r, 1 vr). 
Luk af i rib.

ÆRMER
Sæt ærmets 44 (48) 56 (58) 64 (64) m på strømpe-
pind 4,5 mm (eller brug en lang rundpind og Magic 
Loop-teknik), strik 10 (10) 10 (12) 12 (14) nye m op
i de opslåede m under ærmet og indsæt en markør i 
midten af de opstrikkede m 

Der er nu 54 (58) 66 (70) 76 (78) m på pinden.

Strik 20 (20) 16 (16) 14 (14) omg glatstrik. 

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

Strik 9 (9) 8 (6) 5 (5) omg lige op.

Strik disse 10 (10) 9 (7) 6 (6) omg i alt 5 (5) 8 (10) 12 
(12) gange =  44 (48) 50 (50) 52 (54) m.

Fortsæt lige op, til ærmet måler 39 (40) 40 (41) 41 
(40) cm.

Bemærk: Ønsker du at ændre ærmelængden, skal 
længden reguleres inden du strikker ribkanten. 

RIBKANT
Skift til rundp 4 mm.

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

Luk af i rib.

Strik det andet ærme tilsvarende

MONTERING 
Hæft alle ender. Vask sweateren efter vaskeanvisnin-
gen på banderolen og lad den tørre liggende på et 
håndklæde.
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