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Du skal svømme hurtigt lille fisk, hvis du ikke skal fanges i fiskerens net. 
Det dekorative meshmønster, der er gennemgående i hele sweateren, leder tankerne hen på 
fiskenet. Strukturen gør sweateren både let, luftig og varm på samme tid.

Swim GoodDesign: Katja Dyrberg

STØRRELSER 
XS (S) M (L) XL 

MÅL
Passer til brystvidde: 80-87 (88-93) 94-99 (100-107) 
108-116 cm
Overvidde: 94 (100) 106 (114) 126 cm
Længde (målt midt bag på inkl. halskant): 49 (51) 53 
(56) 59 cm
Ærmelængde: 49 (48) 47 (46) 45 cm.

STRIKKEFASTHED 
21 m og 31 p i mønster på p 4 mm = 10 x 10 cm 
22 m og 27 p i drejet rib på p 3,5 mm = 10 x 10 cm
Målene er efter vask og udspænding.

Pindestørrelsen er 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. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
350 (350) 400 (400) 450 g Pernilla fv 831 (Tangelo)
125 (125) 150 (150) 175 g Tilia fv 362 (Autumn 
Leaves)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen 
arbejdet igennem.

Rundpind 3,5 mm (40 og 80-120 cm) og 
4 mm (60 og 80-120 cm)
(Rundpinde 40 og 60 cm og strømpepinde kan 
udelades hvis der strikkes med teknikken magic loop 
på lang rundpind).

Strømpepinde 3,5 og 4 mm

Maskemarkører
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

udt-h
Udtagning mod højre. Løft lænken mellem 2 masker 
op på pinden bagfra og strik den ret.
udt-v
Udtagning mod venstre. Løft lænken mellem 2 masker 
op på pinden forfra og strik den drejet ret.
dr r
Drejet ret. Strik masken ret gennem bagerste 
maskeløkke.
3-2
Tag 1 maske ret løs af, 2 ret, træk den løse maske over 
de 2 sidst strikkede masker.
fm
Flyt markør fra venstre til højre pind. 

Arbejdsgang
Sweateren strikkes i et meshmønster, der består af 
1 omslag og 3 masker, der strikkes sammen til 
2 masker. 

Der strikkes oppefra og ned. 

Først strikkes bærestykket frem og tilbage med 
udtagninger omkring raglanmasker og i halsudskæring. 

Arbejdet samles efter halsudskæringen er formet og 
der strikkes videre rundt, indtil arbejdet deles i krop 
og ærmer, som strikkes færdige hver for sig. 

Arbejdet afsluttes med kanter i drejet rib. 

Der strikkes m op til halskant og denne foldes om til 
vrangsiden og strikkes fast på opslagskanten. 
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 72 (72) 72 (75) 75 masker op på pind 4 mm, med 
1 tråd af hver kvalitet. 
Inddelingspind (vrangsiden): 1 vr (venstre 
forstykke), indsæt markør, 1 vr (raglanm), indsæt 
markør, 18 vr (venstre ærme), indsæt markør, 1 vr 
(raglanm), 30 (30) 30 (33) 33 vr (ryg), indsæt markør, 
1 vr (raglanm), Indsæt markør, 18 vr (højre ærme), 
indsæt markør, 1 vr (raglanm), indsæt markør, 1 vr 
(højre forstykke).

Strik frem og tilbage i mønster, således at der dannes 
en dybere halsudskæring fortil:
1. p (retsiden): 1 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, 
udt-v, slå om, strik [3-2, slå om] til næste markør, 
udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag fra * til * yderligere 
2 gange, fm, udt-v, 1 r = 83 (83) 83 (86) 86 m.

2. p: Strik vr pinden ud.

3. p: Strik r til markøren, udt-h, fm, 1 r (raglanm), 
*fm, udt-v, 3-2, strik [slå om, 3-2] til næste markør, 
udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag fra * til * yderligere 
2 gange, fm, udt-v, strik r pinden ud = 88 (88) 88 (91) 
91 m.

4. p: Strik vr pinden ud.

5. p: Strik r til markøren, udt-h, fm, 1 r (raglanm), 
*fm, udt-v, 2 r, slå om, strik [3-2, slå om] til 2 m før 
næste markør, 2 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag fra 
* til * yderligere 2 gange, fm, udt-v, strik r pinden ud 
= 99 (99) 99 (102) 102 m.

6. p: Strik vr pinden ud.

7. p: Strik r til markøren, udt-h, fm, 1 r (raglanm), 
*fm, udt-v, 2 r, 3-2, strik [slå om, 3-2] til 2 m før næste 
markør, 2 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag fra * til * 
yderligere 2 gange, fm, udt-v, strik r pinden ud = 104 
(104) 104 (107) 107 m.

8. p: Strik vr pinden ud.

Nu skal der ydermere laves udtagninger, der danner 
rundingen i halsen fortil:

9. p (retsiden): 1 r, udt-v, slå om, 3-2, slå om, 1 r, 
udt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, udt-v, 1 r, slå om, strik 
[3-2, slå om] til 1 m før næste markør, 1 r, udt-h, fm, 
1 r (raglanm)*, gentag fra * til * yderligere 2 gange fm, 
udt-v, 1 r, slå om, 3-2, slå om, udt-h, 1 r = 119 (119) 
119 (122) 122 m.

10. p: Strik vr pinden ud.

11. p: 1 r, udt-v, 3-2, slå om, 3-2, 1 r, udt-h, fm, 1 r 
(raglanm), *fm, udt-v, 1 r, 3-2,  [slå om, 3-2] til 1 m før 
næste markør, 1 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag fra 
* til * yderligere 2 gange, fm, udt-v, 1 r, 3-2, slå om, 
3-2, udt-h, 1 r = 124 (124) 124 (127) 127 m.

12. p: Strik vr pinden ud.

13. p: 1 r, udt-v, 2 r, slå om, strik [3-2, slå om] til 
markøren, udt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, udt-v, slå om, 
strik [3-2, slå om] til næste markør, udt-h, fm, 1 r 
(raglanm)*, gentag fra * til * yderligere 2 gange, fm, 
udt-v, strik [slå om, 3-2] til de sidste 3 m, slå om, 2 r, 
udt-h, 1 r = 139 (139) 139 (142) 142 m.
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14. p: Strik vr pinden ud.

15. p: 1 r, udt-v, 2 r, 3- 2, strik [slå om, 3-2] til 
markøren, udt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, udt-v, 3-2, 
strik [slå om, 3-2] til næste markør, udt-h, fm, 1 r 
(raglanm)*, gentag fra * til * yderligere 2 gange, fm, 
udt-v, strik [3-2, slå om] til de sidste 6 m, 3-2, 2 r, 
udt-h, 1 r = 144 (144) 144 (147) 147 m.

16. p: Strik vr pinden ud.

17. p: 1 r, udt-v, 1 r, slå om, strik [3-2, slå om] til 2 
m før markøren, 2 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm), *fm, 
udt-v, 2 r, slå om, strik [3-2, slå om] til 2 m før næste 
markør, 2 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag fra * til * 
yderligere 2 gange, fm, udt-v, 2 r, strik [slå om, 3-2] til 
de sidste 2 m, slå om, 1 r, udt-h, 1 r = 159 (159) 159 
(162) 162 m.

18. p: Strik vr pinden ud.Vend IKKE arbejdet.

Nu samles arbejdet midt for og der fortsættes i mønster 
rundt i omgange, således: 
I forlængelse af sidste vrangsidepind, slås der 16 (16) 
16 (19) 19 nye masker op = 175 (175) 175 (181) 181 
masker. Bryd garnet, og vend arbejdet. 
Fra retsiden flyttes de nyopslåede masker, samt 
maskerne fra venstre side af forstykket, maskerne fra 
venstre ærme og raglanmasken over på højre side af 
rundpinden. 
Omgangen begynder nu efter raglanmasken mellem 
venstre ærme og ryggen.

1. omg: *fm, udt-v, 2 r, 3-2, strik [slå om, 3-2] til 2 m 
før næste markør, 2 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag 
fra * til * 1 gang, fm, udt-v, 2 r, strik [3-2, slå om] 4 
gange, 2 r, de 16 (16) 16 (19) 19 nyopslåede masker 
strikkes ret og indgår først i mønsteret fra næste møn-
steromgang, 2 r, strik [slå om, 3-2] 4 gange, 2 r, udt-h, 
fm, 1 r (raglanm), udt-v, 2 r, 3-2, strik [slå om, 3-2] til 
2 m før næste markør, 2 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)
 = 180 (180) 180 (186) 186 m.

2. omg: Strik r omg ud.

3. omg: *fm, udt-v, 1 r, slå om, strik [3-2, slå om] til 
1 m før næste markør, 1 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, 
gent fra * til * omg ud = 192 (192) 192 (198) 198 m.

4. omg: Strik r omg ud.

5. omg: *fm, udt-v, 1 r, 3-2, strik [slå om, 3-2] til 1 m 
før næste markør, 1 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag 
fra * til * omg ud = 196 (196) 196 (202) 202 m.

6. omg: Strik r omg ud.

7. omg: *fm, udt-v, slå om, strik [3-2, slå om] til næste 
markør, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag fra * til * 
omg ud = 208 (208) 208 (214) 214 m.

8. omg: Strik r omg ud.

9. omg: *fm, udt-v, 3-2, strik [slå om, 3-2] til næste 
markør, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, gentag fra * til * 
omg ud = 212 (212) 212 (218) 218 m.

10. omg: Strik r omg ud.

11. omg: *fm, udt-v, 2 r, slå om, strik [3-2, slå om] til 
2 m før næste markør, 2 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, 
gent fra * til * omg ud = 224 (224) 224 (230) 230 m.

12. omg: Strik r omg ud.

13. omg: *fm, udt-v, 2 r, 3-2, strik [slå om, 3-2] til 
2 m før næste markør, 2 r, udt-h, fm, 1 r (raglanm)*, 
gent fra * til * omg ud = 228 (228) 228 (234) 234 m.

Gentag 2.-13. omgang, til der er strikket yderligere 
30 (34) 38 (46) 54 omgange (heraf 15 (17) 19 (23) 
27 omgange med udtagninger).
Der er nu 352 (368) 384 (422) 454 masker på 
omgangen fordelt på 81 (85) 89 (97) 105 masker på 
hvert ærme, 93 (97) 101 (112) 120 masker på hhv. 
forstykke og ryg, samt 4 raglanmasker.

På næste omgang sættes ærmemaskerne til hvil på 
maskeholdere, og krop og ærmer strikkes færdige hver 
for sig, således:

KROP
Strik ryggens 93 (97) 101 (112) 120 masker ret, 
strik raglanmasken ret, sæt ærmets 81 (85) 89 (97) 
105 masker  på en maskeholder, slå 4 (6) 8 (6) 10 
nye masker op i forlængelse af ryggens masker, strik 
raglanmasken ret, forstykkets 93 (97) 101 (112) 120 
masker og næste raglanmaske ret, sæt ærmets 81 (85) 
89 (97) 105 masker på en maskeholder, slå 4 (6) 8 (6) 
10 nye masker op i forlængelse af forstykkets masker, 
og indsæt samtidig en omgangsmarkør i midten af disse 
masker og strik den sidste raglanm ret.



5 af 6Swim Good

Der er nu 198 (210) 222 (240) 264 masker på omg.
Bryd garnet og flyt raglanm samt de 2 (3) 4 (3) 5 m 
frem til omgangsmarkøren over på venstre p. 
Sæt garnet til ved markøren så du kan begynde ved den 
nye omgangsstart.

Arbejdet skal nu strikkes rundt i mønster, således:
1. omg: *3-2, slå om*, gentag fra * til * omg rundt. 

2. omg: Strik r omg ud. 

3. omg: 1 r, *slå om, 3-2*, gentag fra * til *, til der er 
2 m tilbage på omg, slå om, tag 1 r løs af, 2 r, træk den 
løse m over de 2 sidst strikkede m (den sidste indtag-
ning strikkes således henover den 1. m på omg, derfor 
skal markøren tages af, mens indtagningen strikkes og 
sættes tilbage mellem de 2 m igen bagefter). 

4. omg: Strik r omg ud.

Gentag disse 4 omgange, til arbejdet måler 44 (46) 48 
(51) 54 cm (målt midt bag) eller ønsket længde.

KANT
Skift til pind 3,5 mm.

Strik drejet rib (1 drejet ret, 1 vrang) omgangen ud. 
Gentag denne omgang, til ribkanten måler 5 cm eller 
ønsket længde. 
Luk af med italiensk aflukning, således:
Bryd garnet med en længde der er ca 3 gange omkred-
sen af ribben. 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 (vr)m 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.

ÆRMER
Sæt de 81 (85) 89 (97) 105 masker fra maskeholderen 
tilbage på pind 4 mm. Strik fra retsiden 6 (8) 10 (8) 12 
masker op i opslagskanten under ærmet og indsæt en 
omgangsmarkør i midten af disse masker = 87 (93) 99 
(105) 117 masker. 

Strik 1 omgang ret. 

Nu strikkes der mønster, således:
1. omg: *3-2, slå om*, gentag fra * til * omg ud. 

2. omg: Strik r omg ud. 

3. omg: 1 r, *slå om, 3-2*, gentag fra * til *, til de 
sidste 2 m, slå om, 1 r løst af, 2 r, træk den løse m over 
de 2 sidst strikkede m (den sidste indtagning strikkes 
således henover den 1. m på omg, derfor skal markøren 
tages af, mens indtagningen strikkes og sættes tilbage 
mellem de 2 m igen bagefter). 

4. omg: Strik r omg ud.

Gentag disse 4 omgange, til ærmet måler 44 (43) 42 
(41) 40 cm fra ærmegabet, eller ønsket længde. 
Ærmet afsluttes med indtagninger, der giver en ballon-
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effekt og herefter ærmekant i drejet rib.

Skift til pind 3,5 mm.

1. omg: *2 dr r sm, 1 vr*, gentag fra * til * omg ud
 = 58 (62) 66 (70) 78 m.
2. omg: *1 dr r, 1 vr*, gentag fra * til omg ud.

Gentag den 2. omg, til ribkanten måler 5 cm eller 
ønsket længde. 
Afslut med italiensk aflukning som på kroppen.

Strik det andet ærme tilsvarende.

HALSKANT
Fra retsiden strikkes der med pind 3,5 mm 98 (98) 98 
(104) 104 masker op langs halsåbningen, således:
Begynd i nakkens højre side og strik 25 (25) 25 (28) 
28 masker op langs det lige stykke i nakken, 15 masker 
langs kanten ved venstre ærme, 15 masker langs det 
skrå stykke ned langs venstre side af halsen for, 13 (13) 
13 (16) 16 masker langs opslagsmaskerne midt for, 
15 masker langs det skrå stykke op langs højre side af 
halsen for, og 15 masker langs kanten ved højre ærme
Strik rundt i drejet rib (1 drejet ret, 1 vrang), til ribben 
måler 8 cm eller ønsket længde.

Nu skal halskanten lukkes af samtidig med at den 
strikkes fast på opslagskanten, således: 
Buk ribben om på vrangsiden og strik maskerne på 
pinden fast med maskerne fra den første omgang rib. 
Strik første maske på pinden ret sammen med den 
første ribmaske direkte under. Strik næste maske ret 
sammen med den næste ribmaske fra første omgang. 
Træk den første strikkede maske over den anden, så 
den lukkes af. Fortsæt rundt til alle masker er lukket af. 
Vær opmærksom på ikke at lave aflukningen for stram.
Bryd garnet og hæft alle ender.
Ribkanten kan også lukkes almindeligt af og sys fast på 
bagsiden til sidst.

MONTERING
Hæft alle ender.
Vask sweateren ifølge anvisninger på banderolerne og 
lad den tørre liggende fladt på et håndklæde.

 


