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Min yngste søn er utrolig glad for tog, og han 
bestemte derfor, at jeg skulle strikke en ”tog-
trøje” til ham. Efter at jeg havde indvilliget, 
gik han og spurgte til sin sweater flere gange 
om dagen og kom ofte med strikketøjet, hvis 
jeg tillod mig at strikke på noget andet. 
Resultatet af hans ønsker blev Futfut - en fin 
togsweater. Sweateren er let, men lun og er 
også hurtig at strikke, da flerfarvestrikken 
kun er en lille del af sweateren. Det grafi-
ske element med skinnerne kan sagtens stå 
alene, hvis man ikke ønsker at have en hel 
togstamme kørende rundt på maven. Men for 
alle togglade drenge og piger er denne swea-
ter et must. 
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Materialer
New Zealand lammeuld fra Filcolana:
Bundfv 1 (fv 129): 35 (40) 45 (50) 60 g 
Bundfv 2 (fv 951): 75 (75) 100 (100) 100 g
Ca. 15 g af hver af fv 111 (sveller), fv 115 (skinner og 
hjul mv.) og fv 249 (tog)
Rundpind 2½ mm og 3 mm, 60 cm
Strømpepinde 2½ mm og 3 mm
Markører og en længde kontrastfarvet tråd

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 
10år/140 cl

Mål
Overvidde: 60 (65) 70 (75) 79 cm
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Ærmelængde: 25 (28) 31 (34) 38 cm
Længde under ærme: 21 (23) 27 (29) 31 cm

Strikkefasthed
29 m og 37 p i glatstrikning (og flerfarvestrik) på 
rundp 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
LLR (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage 
på venstre pind og strik dem ret sammen.
dr r sm: strik 2 m drejet ret sammen (gennem bager-
ste maskeled)

Arbejdsgang
Kroppen strikkes rundt i et stykke nedefra og op til 
ærmegabene, hvor der sættes masker af til ærme-
gab. Ærmerne strikkes nedefra og op, og sættes til 
kroppen. Herefter strikkes bærestykket rundt med 
indtagninger. Herefter formes bærestykket med ven-
depinde, før halskanten strikkes. Alle mønstrene til 
flerfarvestrik er vist i diagrammer.

Krop
Slå 176 (188) 204 (216) 228 m op på rundp 2½ mm 
med bundfv 1 og strik rundt i rib, (2r, 2vr) i alt 12 
(15) 15 (15) 15 omg.
Skift til rundp 3 mm og sæt et markør ved omg 
begyndelse. Strik rundt i glatstrik til arbejdet måler 
7 (8) 8 (9) 10 cm. Strik nu mønster efter diagram A 
(spor). Diagrammet strikkes i alt 44 (47) 51 (54) 57 

gange på en omg. Efter diagrammet strikkes 3 omg r 
i bundfv 2. Herefter strikkes toget som følger: 
Diagram B (vogn) 1 (2) 2 (2) 2 gange, Diagram C 
(kulvogn) 1 gang (alle str), Diagram D (lokomotiv) 
1 gang (alle str), strik 0 (0) 4 (4) 4 r med bundfv 2, 
Diagram B (vogn) 4 (4) 4 (5) 5 gange, Diagram C 
(kulvogn) 1 (0) 1 (0) 1 gang.
Sæt evt. markører ind mellem de forskellige motiver 
for at hjælpe med at holde dem adskilt.
Strik over disse diagrammer til alle 20 omg fra dia-
grammerne er strikket.
Strik nu videre i glatstrikning med bundfv 2 til arbej-
det måler 22 (24) 28 (30) 32 cm.

Del nu arb i forstykke og ryg og luk af til ærmegab 
således: Luk 10 (10) 12 (12) 14 m af, strik 78 (84) 
90 (96) 100 r, luk 10 (10) 12 (12) 14 m af, strik 78 
(84) 90 (96) 100 r.
 
Lad kroppens m hvile, mens ærmernes strikkes.

Ærmer
Slå 44 (48) 52 (56) 56 m op på pind 2½ mm med 
bundfv 1 og strik rundt i rib (2r, 2vr) i alt 12 (15) 15 
(15) 15 omg. Sæt en markør for omg’s begyndelse.
Skift til pind 3 mm og strik nu videre i glatstrik. Strik 
1 omg og begynd så at tage ud på hver side af om-
gangsstart som følger: 1 r, 1 udt, strik r til der er 1 m 
tilbage på omg, 1 udt, 1 r.

Gentag udtagningen hver 7. (8.) 8. (8.) 8. omg. Strik 
til arbejdet måler 7 (8) 8 (9) 10 cm. Strik derefter 
mønster efter diagram A (det kan være, at der skal 
strikkes et halvt mønster til sidst på omg for at få det 
til at gå op med maskeantallet). Fortsæt med udtag-
ningerne, også mens du strikker diagram A.
Strik videre med bundfv 2 og fortsæt udtagningerne 
til der er taget ud i alt 13 (13) 14 (14) 15 gange = 70 
(74) 80 (84) 86 m på pinden.
Strik lige op i glatstrik til ærmet måler 25 (28) 31 
(34) 38 cm, og luk så af til ærmegab således: luk 5 
(5) 6 (6) 7 m af, strik r til de 5 (5) 6 (6) 7 sidste m 
og luk disse af.

Lad m til første ærme hvile på en ekstra rundpind el-
ler et stykke restegarn og strik et ærme magen til.

Bærestykke
Saml ærmer og krop på rundp 3 mm med bundfv 2 
således:
Strik 60 (64) 68 (72) 72 m fra første ærme (omg’s 
begyndelse er således på venstre skulder), strik 
dernæst 78 (84) 90 (96) 100 m fra kroppens forside 
(den side med lokomotivet), strik 60 (64) 68 (72) 72 
m fra andet ærme, og strik endelig 78 (84) 90 (96) 
100 m fra kroppen (ryggen).
Der er nu 276 (296) 316 (336) 344 m på pinden. 
Strik rundt i glatstrik og juster maskeantallet til 275 
(295) 310 (330) 340 på den første omg ved at tage 1 
(1) 6 (6) 4 m ind.
Strik 3 (4) 5 (5) 5 cm lige op og begynd nu indtagnin-
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Diagram A

Diagram C

Diagram C

Diagram B

Signaturforklaring
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gerne.

1. indtagningsomg: *3 r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
omg ud = 220 (236) 248 (264) 272 m på pinden.

Strik nu diagram E (omvendt spor). 
Fortsæt i glatstrik med bundfv 1 til bærestykket måler 
6,5 (7) 8 (9) 10 cm målt fra ærmegabet.

2. indtagningsomg: *2 r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
omg ud = 165 (177) 186 (198) 204 m på pinden.

Strik videre i glatstrik til bærestykket måler 8,5 (10) 
12 (13,5) 14,5 cm.

3. indtagningsomg: *1 r, 2 r sm*, gentag fra * til * 
omg ud.

Der er nu 110 (118) 124 (132) 136 m tilbage. Strik 1 
omg glatstrik efter sidste indtagningsomg. Strik der-
næst endnu en omg glatstrik og marker samtidig de 
midterste 12 (12) 14 (16) 16 m på forstykket.

Næste omg: Strik r til 1 m før de markerede m, vend.
1. vendepind (VS): Slå om, strik vr til 1 m før de 
markede m, vend.
2. vendepind (RS): Slå om, strik r til 2 (2) 3 (3) 3 m 
før omslag, vend.
3. vendepind (VS): Slå om, strik vr til 2 (2) 3 (3) 3 m 
før omslag, vend.

Strik 2. og 3. vendepind i alt 2 (3) 3 (3) 3 gange 
(dvs. 3 (4) 4 (4) 4 omslag i alt i hver side). Dernæst 
vendes 1 m før omslag (i begge sider) i alt 1 (1) 2 (2) 
3 gange.

Strik nu 1 omg r, hvor omslagene strikkes r sm med 
den efterfølgende m før de markede m, og dr r sm 
med de foregående m efter de markede m. 
På næste omg justeres masketallet til 104 (112) 116 
(124) 128 - dvs. der tages 6 (6) 8 (8) 8 m jævnt ind.
Skift til pind 2½ mm og strik rib (2r, 2vr) i alt 8 (8) 
10 (10) 10 omg.
 
Luk elastisk af i rib på følgende måde: strik 2 m (r 
over r, vr over vr), *sæt de sidste 2 m tilbage på 
venstre pind, strik disse 2 m dr r sm, strik 1 m fra 
venstre pind*, gentag fra * til * hele vejen rundt til 
alle m er lukket af.

Afslutning
Sy hullerne under ærmerne sammen. Broder de sid-
ste masker på lokomotivets hjul med maskesting med 
en længde i farven til hjul og skinner. Hæft alle ender. 
Vask trøjen blidt og lad den tørre fladt.


