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Krat er en børnetrøje der udnytter den simple 
effekt, der kommer af at skifte farve ”midt” 
i en retrille. Det minder mig om effekten 
ved at kratte mønstre frem gennem flere lag 
oliekridt, så derfor hedder trøjen ”krat”. Der 
er mulighed for at vælge mellem to sider af 
trøjen, idet begge sider af mønsteret fungerer 
fint og flot som forside. Den ”endelige” for-
side vælges, inden den sidste kant strikkes og 
ærmerne syes sammen.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana
Farve A (976): 100 (150) 150 (150) g
Farve B (811): 50 (50) 100 (100) g
Farve C (808): 50 (50) 100 (100) g
Rundpinde 2,5 og 3 mm, 80 cm
6 knapper (alle str.)
En længde restegarn i en kontrastfarve til den midler-
tidige opslagning.

Størrelser
80 cl/1 år (92 cl/2 år) 104 cl/4 år (116 cl/6 år)

Mål
Overvidde: 60 (64) 72 (80) cm
Hel længde: 39 (43) 46 (49) cm
Ærmelængde: 21 (23) 27 (31) cm

Strikkefasthed
28 m og 42 p i mønster på p 3 mm = 10 x 10 cm.
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Særlige forkortelser
lsm (indtagning): 1 ret løs af, sæt m tilbage på ven-
stre p (stadig drejet) og strik 2 m drejet ret sammen
FM: flyt markør fra venstre til højre pind
1 udt: saml lænken mellem m op og strik den drejet 
ret

Særlige teknikker
Vendepinde med skyggetvillinger:
Vendepinde i ret: Strik til der, hvor du ønsker at ven-
de. Strik 1 r gennem masken under næste m (dvs. fra 
foregående p) og sæt den tilbage på venstre pind (= 
2m (tvillingemaske) i masken fra foregående p), vend 
og strik videre
Vendepinde i vrang: Strik til der, hvor du ønsker at 
vende. Strik 1 vr gennem masken under næste m 
(dvs. fra foregående p) og sæt den just strikkede m 
tilbage på venstre pind (= 2m (tvillingemaske) i ma-
sken fra foregående p), vend og strik videre
Når du skal afslutte og strikke henover der, hvor der 
er vendt, strikkes de dobbelte m (tvillingerne) sam-
men enten r eller vr som det passer.
 
Arbejdsgang
Trøjen strikkes frem og tilbage på rundpind. Der 
startes med en midlertidig opslagning i bunden af 
kroppen, hvorefter der strikkes op til ærmegabet. 
Ærmerne strikkes frem og tilbage og sættes på 
rundpinden, hvorefter bærestykket strikkes frem og 
tilbage op til halskanten. Kanten strikkes i ét stykke 
fra øverste hjørne af det ene forstykke over bunden 
af trøjen, hvor den midlertidige opslagning fjernes og 
de fremkomne masker strikkes med, og op langs det 
andet forstykke.

Om stribemønsteret
Hvis du bruger de ulige pinde som retside får du et 

mønster med retriller på glat baggrund (se alle bille-
derne af den færdige cardigan), mens hvis du bru-
ger de lige pinde som retside får du et mønster med 
tynde striber på en vrang-lignende baggrund (se bille-
det ovenfor). I modellen er de ulige pinde brugt som 
retside. På grund af den måde farveskiftene ligger på, 
vil garnet blive ført med op i begge sider af arbejdet.

Stribemønster
1. p: fv. A – strik alle m r
2. p: fv. A – 1r, strik vr til sidste m, 1r
3. p: fv. B – strik alle m r
4. p: fv. C – strik alle m r
5. p: fv. A – strik alle m r
6. p: fv. A – 1r, strik vr til sidste m, 1r
7. p: fv. C – strik alle m r
8. p: fv. B – strik alle m r

Krop
Slå 156 (168) 190 (210) m op med en midlertidig 
opslagning (fx med en hæklet opslagning, så den er 
nem at pille op igen senere) med en længde reste-
garn på p 3 mm. Første og sidste m strikkes r på 
alle p. Strik stribemønster, til arb. måler 23 (25) 27 
(29) cm (svarende til omtrent 13 (14) 15 (16) hele 
gentagelser af stribemønsteret). Slut med 1. eller 5. 
mønsterp (hvor der strikkes r med fv. A). På næste p 
lukkes til ærmegab (strik stadig stribemønsteret):
Strik 34 (36) 42 (46) m til forstykke, luk 6 (8) 8 (10) 
m af til ærmegab, strik til der er 76 (80) 90 (98) m 
på p efter de aflukkede (ryg), luk 6 (8) 8 (10) m af til 
ærmegab, strik til der er 34 (36) 42 (46) m på p efter 
de aflukkede (forstykke).
Lad kroppens m hvile, mens ærmerne strikkes.

Ærmer
Ærmerne strikkes frem og tilbage på rundp. Første 
og sidste m strikkes r på alle p (= kantmaske). Ved 
udtagninger tages der ud lige inden for kantmaskerne 
således: 1r, 1 udt, strik til der er 1 m tilbage på p, 1 
udt, 1r (= 2 nye m).
Slå 40 (44) 48 (52) m op på p 2,5 mm med fv. A og 
strik 10 p ret (= 5 retriller). Skift til p 3 mm og stri-
bemønster. Strik 8 p i stribemønster. Tag derefter ud 
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i hver side på hver 8. p 2 (2) 3 (3) gange (= 4 (4) 6 
(6) m taget ud), og dernæst på hver 4. pind 13 (13) 
13 (13) gange. Der er nu 70 (74) 80 (84) m på p.
Strik, til ærmet måler 21 (23) 27 (31) cm. Luk 3 (4) 
4 (5) m af i begyndelsen af de næste 2 p med fv. A. 
Sørg for at slutte ærmet på den samme p i stribe-
mønsteret som på kroppen, så stribemønsteret kom-
mer til at passe på bærestykket. 
Lad det første ærme hvile og strik et magen til.

Bærestykke
Strik delene sammen med den næste farve i stribe-
mønsteret: 34 (36) 42 (46) m til forstykke, sæt et 
mærke, 64 (66) 72 (74) m til ærme, sæt et mærke, 
76 (80) 90 (98) m til ryg, sæt et mærke, 64 (66) 72 
(74) m til ærme, sæt et mærke, 34 (36) 42 (46) m til 
forstykke (= 272 (284) 318 (338) m på p).
Husk fortsat at første og sidste m strikkes r på alle p.
Tag ind til raglan på alle ulige p i stribemønsteret 
således:
* Strik r til 3 m før markøren, lsm, 1r, FM, 1r, 2 r 
sm*, gentag fra * til * 3 gange mere, strik r pinden 
ud. 
Tag således 8 m ind på hver 2. p i alt 17 (18) 20 (22) 
gange (= 136 (140) 158 (162) m på p)
Strik herefter resten af bærestykket med fv. A. Fort-
sæt med raglanindtagninger som ovenfor, hvor det er 
muligt, og strik samtidig vendepinde med tvillinger 
således:
1. p: Strik til der er 6 m tilbage på p, vend.
2. p: Strik til der er 6 m tilbage på p, vend.
3. p: Strik til 4 m før sidste vending, vend.
4. p: Strik til 4 m før sidste vending, vend.
Fortsæt således, til der er 4 (5) 5 (6) vendinger i hver 
side
Strik derefter 2 p glatstrik, hvor der strikkes hen over 
alle vendingerne. Strik nu halskanten.
Skift til p 2,5 mm og fv. C og strik 1 p ret, skift til fv. 
B og strik 1 p ret. Strik i alt 10 p ret med fv. A (= 5 
retriller) og luk af.

Kanter og knaphuller
Vælg hvilken side, der skal være retsiden på trøjen. 
Strik m op med p 2,5 mm  og fv. C. Strik 94 (100) 
108 (120) m op langs venstre forstykke (ca. 5 m for 
hver gentagelse af stribemønsteret), marker hjørnet, 
pil opslagningskanten op, sæt maskerne på p og strik 
disse 155 (167) 189 (209) m r, marker hjørnet, strik 
94 (100) 108 (120) m op langs højre forstykke (= 
343 (367) 405 (449) m på p).
Skift til fv. B og strik r til 1 m før hjørnet, 1 udt, 1r, 
FM, 1r, 1 udt, strik r til 1 m før hjørnet, 1 udt, 1r, FM, 
1r, 1 udt, strik r pinden ud
Strik resten af kanten med fv. A. Strik 4 p i farve A 
(=2 retriller). Fortsæt med at tage ud ved hjørnerne 
på alle vrangsidep.
På næste p fra retsiden strikkes knaphuller i den 
ønskede forkant. Der er 97 (103) 111 (123) m på 
forkanterne, når knaphullerne strikkes. 
Knaphuller i venstre forkant (dreng): 5 (6) 6 (5) 
r, * luk 2 m af, strik til der er 14 (15) 17 (19) m på 

p efter de aflukkede * gentag fra * til * yderligere 
4 gange, luk 2 m af, 10 (10) 10 (11) r, FM, strik r 
pinden ud.
Knaphuller i højre forkant (pige): Strik r til mar-
køren, FM, strik r til markøren, FM, 10 (10) 10 (11) 
r, * luk 2 m af, strik r til der er 14 (15) 17 (19)  p på 
p efter de aflukkede * gentag fra * til * yderligere 
4gange, luk 2 m af, 5 (6) 6 (5)  r
På næste p slås 2 nye m op over de aflukkede. Strik i 
alt 5 retriller m fv. A og luk af fra retsiden.

Montering
Sy ærmerne sammen fra retsiden, og sy hullet under 
ærmegabet. Hæft alle ender og sy knapper i.
Vask trøjen og bred den ud på en plan flade, så stri-
bemønsteret åbner sig, og lad den tørre.


