
OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

filcolana © 2021 filcolana.dk

3. udgave - oktober 2021 © filcolana

Skippers sømandssweater er nok strikken over dem alle, en rigtig klassiker, der går langt 
tilbage i historien. Denne type strik var oprindelig tiltænkt søfolk, der skulle ud på havet og 
derfor havde et helt særligt behov for varmt og modstandsdygtigt tøj. Skipper sweateren er 
derfor også strikket i teknikken Fair Isle, der gør at den er dobbelt isolerende og vil kunne 
holde til al slags vind og vejr.

SkipperDesign: Hanne Rimmen

STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL 
MÅL
Passer til brystvidde: 90-98 (98 -14) 104 -110 
(110-116) 116-124) cm
Overvidde: 108 (115) 122 (125) 136 cm
Hel længde: 66 (70) 73 (74) 79 cm  
Ærmelængde: 47 (47) 48 (48) 48 cm

STRIKKEFASTHED
23 m og 23 p i glatstrik og mønster på p 4 mm 
= 10 x 10 cm.
Målene er taget efter vask og udspænding.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere masker 
på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har du færre 
masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere pinde. 
Hvis du rammer bredden men ikke højden, kan det 
hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. skifte fra metal til 
træ eller omvendt.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A: 150 (150) 200 (200) 200 g Saga fv. 953 
(Charcoal)
Fv. A: 250 (250) 250 (300) 350 g Indiecita fv. 404 
(Charcoal)
Fv. B: 150 (150) 200 (200) 200 g Saga fv. 950
 (Very Light Grey)
Fv. B: 250 (250) 250 (300) 350 g Indiecita fv. 401 
(Light Grey) 
Fv. C: 50 g i alle størrelser Saga fv. 311 (Turmeric) 
Fv. C: 50 g i alle størrelser Indiecita fv. 827 (Dijon)
Hver farve strikkes med 1 tråd Saga og 1 tråd Indiecita 
holdt sammen, arbejdet igennem.
Rundpind 3,5 mm, 40 cm og rundpinde 4 mm, 40, 80 
og 100 cm. 
Strømpepinde 3,5 og 4 mm. Strømpepinde og korte 
rundpinde kan udelades hvis der strikkes magic loop.
Maskemarkører 
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER 

fm: Flyt markør fra venstre til højre pind.

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 r.

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

SÆRLIGE TEKNIKKER

Fair Isle (strik med dominans): Fv. A er den 
dominante farve gennem hele arbejdet, dvs. den ligger 
forrest på fingeren, tættest på hjertet når du holder 
garnet på fingrene. Dette er yderst vigtigt for at opnå et 
ensartet maskebillede.

Tofarvet krydsopslag: Hold trådene som ved 
almindeligt krydsopslag, den farve der ligger omkring 
pegefingeren, er den farve den opslåede m bliver. Slip 
garnet og byt trådene rundt, så den anden farve ligger 
om pegefingeren når m på pinden skal bytte farve.

DIAGRAMMER 

Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned, uden forskel på 
forstykke og ryg. 
Når bærestykket har den ønskede længde, deles 
arbejdet til krop og ærmer. Ærmemaskerne sættes til 
hvil på en tråd og kroppen strikkes færdig. Derefter 
strikkes ærmerne. 
Til sidst strikkes der masker op langs halsåbningen og 
halskanten strikkes færdig.
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Diagram A
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Diagram B

Farve B

Farve A

Gentag
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Opskrift
Inden du begynder
Alle overgange med striber passer sammen på denne 
sweater. Vær derfor særlig opmærksom på, at 
fordelingen af masker og mønster går op, for at opnå et 
smukt resultat.

Hvor der kun er angivet ét tal, gælder dette for alle 
størrelser.

BÆRESTYKKE
Slå 112 (112) 112 (120) 128) m op på p 4 mm med 
Fv. A (1 tråd af hver kvalitet holdt sammen) og inddel 
samtidig maskerne således:
Slå 10 m op (raglan), indsæt markør, slå 10 m op 
(højre ærme), indsæt markør, slå 10 m op (raglan), 
indsæt markør, slå 26 (26) 26 (30) 34 m op 
(forstykke), indsæt markør, slå 10 m op (raglan), 
indsæt markør, slå 10 m op (venstre ærme), indsæt 
markør, slå 10 m op (raglan), indsæt markør, slå 26 
(26) 26 (30) 34 m op (ryg), indsæt markør.
 

1. omg: *Strik iflg. diagram B til markøren, fm, strik 
iflg. diagram A til næste markør, fm*, gentag fra * til * 
omg ud.

2. omg (udtagningsomg): *Strik iflg. diagram B til 
markøren, fm, v-udt, strik iflg. diagram A til næste 
markør, h-udt, fm*, gentag fra * til * omg ud. 
De nye masker inkluderes i mønstret iflg. diagram A.

Gentag disse 2 omg i alt 32 (36) 40 (40) 44 gange, 
sidste udtagning foretages med fv. B. 
Der er nu 368 (400) 432 (440) 480 m på pinden.

Nu deles arb til krop og ærmer, således:
Næste omg: *Strik til markøren, fjern markør og flyt 
alle ærmemaskerne frem til næste markør over på en 
maskeholder, fjern markør og slå 14 nye m op med 
tofarvet krydsopslag (se særlige teknikker) dvs. 2 m
i hver fv således at farverne passer i mønsteret, indsæt 
en sidemarkør i midten af disse m*, gentag fra * til * 
1 gang. 
Der er nu 248 (264) 280 (288) 312 m på pinden.

KROP
Der er 124 (132) 140 (144) 156 m på hhv. ryg og 
forstykke, omg begynder ved maskemarkøren under 
højre ærme.
Følg mønstret, til arbejdet måler 32 (34) 34 (35) 36 
cm fra ærmegabet.

RIBKANT
Bryd fv. A, sæt fv. C til arbejdet og strik rib således:
Næste omg: *Strik 2 r med fv. C, 2 vr med fv. B*, 
gentag fra * til * omg ud.

Gentag denne omg yderligere 11 gange.

Bryd fv. B.

Skift til p 3,5 mm og fortsæt udelukkende med fv. C, 
således:
Strik 1 omg glatstrik og 3 omg rib (2 r, 2 vr).

Luk af i rib som m viser. 

ÆRMER
Sæt ærmemaskerne tilbage på p 4 mm.
Begynd i den midterste stribe med fv. A i ærmegabets 
bund og strik 1 m op med fv. A, strik herefter 2 m op 
med hver farve, til du har strikket 7 m op, strik 
yderligere 2 m op med fv. A i siden hvor krop og ærme 
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mødes, strik ærmemaskerne i mønster, strik 2 m op 
med fv. A i siden hvor ærme og krop mødes og strik 
7 m op, skiftevis med 2 m i hver farve, til den sidste m 
der strikkes med fv. A = 92 (100) 108 (108) 116 m.
Mønsteret passer nu igen med diagram A.

Næste omg: Strik 1 r med fv. A, indsæt markør, følg 
mønsteret til den sidste m, indsæt markør, 1 r med 
fv. A.

Følg mønsteret og strik 4 (2) 2 (2) 2 cm lige op.

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

Gentag denne indtagningsomg på hver 6. (5.) 4. (4.) 4. 
omg ialt 14 (14) 18 (18) 22 gange = 64 (72) 72 (72) 
72 m.  

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

RIBKANT
Bryd fv. A, sæt fv. C til arbejdet og strik rib således:
Næste omg: Strik 1 r med fv. B, *strik 2 r med fv. C, 
2 vr med fv. B*, gentag fra * til * til de sidste 3 m, 2 r 
med fv. C, 1 r med fv. B.
Næste omg: Strik 1 vr med fv. B, *strik 2 r med fv. C, 
2 vr med fv. B*, gentag fra * til * til de sidste 3 m, 2 r 
med fv. C, 1 vr med fv. B.

Gentag den sidste omg yderligere 10 gange.

Bryd fv. B.

Skift til p 3,5 mm og fortsæt udelukkende med fv. C, 
således:
Strik 1 omg glatstrik og 3 omg rib (2 r, 2 vr).

Luk af i rib som m viser

Strik det andet ærme magen til.

HALSKANT
Begynd midt bag, ved den A-farvede stribe i bære-
stykket, der er til venstre for den midterste stribe (fv. B) 
og strik med p 3,5 mm og fv. A 112 (112) 112 (120) 
128) m op langs retsiden af halsåbningen, 1 m for hver 
af de opslåede m. 

1. omg: Strik vr omg ud.

2. omg: *Strik 2 r med fv. A, 2 r med fv. B*, gentag fra 
* til *, omg ud.

3. omg: *Strik 2 r med fv. A, 2 vr med fv. B*, gentag 
fra * til * omg ud.

Gentag den sidste omg yderligere 7 gange.

Bryd fv. B og luk af i rib som m viser med fv. A.

MONTERING
Hæft alle ender. 
Vask trøjen efter vaskeanvisningerne på banderolen, 
og lad den tørre, liggende fladt på et håndklæde.


