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Den smukke pukkelhval er meget majestæ-
tisk at se på. Hvalglade børn (og deres foræl-
dre) vil elske denne trøje, hvor pukkelhvalen 
svømmer glad på maven, og præsenterer en 
fin række halefinner på ryggen. 
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana:
Bundfarve (BF): 100 (150) 150 (200) g i farve 726 
(Jeans Blue (melange))
Mønsterfarve (MF): 100 (100) 150 (150) g i farve 195 
(Blue Nights)

Rundpind 2½ mm og 3 mm, 60 cm
Strømpepinde 2½ mm og 3 mm til ærmestrik
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl) 12 
år/152 cl

Mål
Passer til brystvidde: 54-58 (58-62) 62-68 (68-74) 
74-80 cm
Overvidde: 65 (70) 75 (80) 85 cm
Længde under ærme: 25 (28) 32 (34) 36 cm
Ærmelængde: 32 (35) 38 (40) 42 cm
Hel længde: 35 (39) 43 (46) 50 cm

Strikkefasthed
30 m og 34 p i flerfarvestrik på p 3 mm = 10 x 10 
cm.

Særlige forkortelser
Lsm (indtagning): 1 ret løs af, flyt masken tilbage på 
venstre pind og strik 2 m drejet ret sammen.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt i et stykke nedefra og op. 
Ærmerne strikkes for sig og sættes til kroppen, hvor-
efter bærestykket formes af raglanindtagninger. Ved 
halsen strikkes frem og tilbage i flerfarvestrik.
Ribben strikkes med en farve, mens der strikkes med 
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to farver i flerfarvestrik igennem resten af arbejdet. 
Det kan være nødvendigt at sikre trådene på bag-
siden ved lange segmenter af en farve ved at sno 
trådene om hinanden.
Alle flerfarvemønstrene er vist i diagrammer. Be-
mærk, at størrelserne starter forskellige steder i 
diagrammerne.

Krop
Slå 192 (208) 220 (236) 248 m op på rundp 2½ mm 
med MF. Markér omg start og strik rundt i rib (1 r, 1 
vr) i alt 10 omg. Skift til pind 3 mm og strik 1 omg r, 
hvor maskeantallet justeres til 196 (208) 224 (240) 
252 m, og sæt samtidig en sidemarkør ind efter 98 
(104) 112 (120) 126 m.

Strik nu mønster som følger:

Strik sidesøm fra diagram A over 5 (5) 11 (11) 11 
m, sæt markør, strik mønster fra diagram B over 93 
(99) 101 (109) 115 m (ryg), flyt markør over, strik 
sidesøm fra diagram A over 5 (5) 11 (11) 11 m, sæt 
markør, strik mønster fra diagram C over 93 (99) 101 
(109) 115 m (forstykke).

Strik lige op til og med omg. 72 i diagram C. Fra næ-
ste omg strikkes efter diagram D til ryggen.
Strik videre til hele diagram C er strikket færdig. 
Fortsæt med at strikke bølgemønster (fra diagram B) 
på både ryg og forstykke, samt sidesøm fra diagram 
A, til kroppen måler 26 (28) 32 (34) 36 cm eller har 
den ønskede længde under ærmet. Slut med omg 3 
af bølgemønsteret.

På næste omg lukkes af til ærmegab som følger:
Strik 1 r med MF, luk 3 (3) 9 (9) 9 m af, strik 95 
(101) 103 (111) 117 m i bølgemønster, luk 3 (3) 9 
(9) 9 m af, strik 94 (100) 102 (110) 116 m i bølge-
mønster.

Lad kroppen hvile mens du strikker ærmerne

Ærmer
Slå 48 (52) 56 (56) 60 m op på pind 2½ mm med MF 
og strik rundt i rib (1 r, 1 vr) i alt 6 (6) 8 (8) 10 omg. 
Skift til pind 3 mm og strik 1 omg r.

Strik nu mønster og ærmesøm som følger:
Strik 3 m efter diagram E (ærmesøm), strik 45 (49) 
53 (53) 57 m efter diagram F (bølgemønster til 
ærme).

Efter 4 omg mønster begyndes udtagningerne på ær-
met. Der tages 1 m ud på hver side af ærmesømmen 
med MF (= 2 m taget ud per omg). De nye m strikkes 
efterhånden ind i mønsteret.
Der tages ud på hver 7. omg i alt 15 (15) 16 (18) 19 
gange. Der er nu 78 (82) 88 (92) 98 m på pinden.
Strik lige op i bølgemønster og ærmesøm til ærmet 
måler 32 (35) 38 (40) 42 cm. Slut med omg 3 af 
bølgemønsteret.

På næste omg lukkes 3 (3) 9 (9) 9 m af, centreret 
omkring ærmesømmen.

Lad første ærme hvile og strik et ærme magen til.

Bærestykke
Sæt ærmerne ind over aflukningen på kroppen. Mar-
kér en raglansøm ved hver overgang bestående af 1 
m fra kroppen og 2 m fra ærmet. De 3 m i raglan-
sømmen strikkes efter diagram E (ærmesøm).

Strik ærmerne ind som følger:
Sæt markør, strik 1 m fra krop og 2 m fra første 
ærme efter diagram E (= raglansøm), sæt markør, 
strik 71 (75) 75 (79) 85 m fra ærmet efter diagram 
B (bølgemønster), sæt markør, strik 2 m fra første 
ærme og 1 m fra kroppen efter diagram E (= rag-
lansøm), sæt markør, strik 93 (99) 101 (109) 115 
m i bølgemønster (= ryg), sæt markør, strik 1 m fra 
kroppen og 2 m fra andet ærme efter diagram E (= 
raglansøm), sæt markør, strik strik 71 (75) 75 (79) 
85 m fra ærmet i bølgemønster, sæt markør, strik 2 
m fra første ærme og 1 m fra kroppen efter diagram 
E (= raglansøm), sæt markør, strik 93 (99) 101 (109) 
115 m i bølgemønster (= forstykke).

Der er nu 340 (360) 364 (388) 412 m på pinden.

Strik 4 omg lige op i mønster. Strik herefter raglan-
indtagninger som følger.

Der tages ind på hver side af raglansømmen som 
følger: *Strik frem til 2 m før markør, Lsm (med den 
farve, som den første m ville have i mønsteret), flyt 
markør over, strik diagram E, flyt markør over, 2 r 
sm (med den farve, som den anden m ville have i 
mønsteret)*, gentag fra * til * ved de 3 andre raglan 
sømme. Der tages således 8 m ind på hver indtag-
ningsomg.

Tag ind på hver 2. omg i alt 18 (20) 19 (21) 23 
gange. Slut med en omg uden indtagninger. Der er nu 
196 (200) 212 (220) 228 m på pinden. Bryd begge 
garner.

Sæt nu de midterste 19 (21) 21 (25) 27 m af forstyk-
ket på en maskeholder eller et stykke restegarn til 
halsudskæring. 

Sæt garnet til lige efter de hvilende masker til hals-
udskæringen og strik nu frem og tilbage i mønster, 
SAMTIDIG med at der fortsat tages ind til raglan på 
alle retsidep (bemærk, at den første p er en indtag-
ningsp).
Luk af til halsudskæring i begge sider for 4, 2, 2 m 
og derefter for 1 m ad gangen, til alle forstykkets m 
er lukket af/taget ind i raglanindtagningerne. Bryd 
begge garner.
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Halskant
Flyt maskerne, så garnet (MF) sættes til ved venstre 
skulder. Med en pind 2½ mm strik r hen til halsud-
skæringen, dog strikkes 3 r sm ved alle raglansøm-
me, strik m op langs halsudskæringens aflukkede m 
(1 m per aflukket m), strik r henover m fra maskehol-
deren, strik m op langs de aflukkede m til halsudskæ-
ring, strik r frem til venstre skulder (dog strikkes 3 r 
sm ved alle raglansømme).
Der skal ende med at være et lige maskeantal, i alt 
ca. 140 (144) 150 (158) 166 m.
Strik rundt i rib (1 r, 1 vr) i alt 8 (8) 10 (10) 10 omg. 
Luk løst af i rib (evt. med en større pind).

Montering
Sy sammen under ærmegabene med maskesting. 
Hæft alle ender. Vask eller damp sweateren og lad 
den tørre liggende.

Diagram A 

10 20
9 19
8 18
7 17
6 16
5 15
4 14
3 13
2 12
1 11

10
9

Størrelse 4 (6) år 8
7
6
5
4
3
2
1

Størrelse 8 (10) 12 år

SIDESØM



Pukkelhval Side 4

www.filcolana.dk Filcolana

D
iag

ram
 D

 

D
iag

ram
 B

æ
rm

esøm

D
iag

ram
 E

D
iag

ram
 F



Pukkelhval Side 5

www.filcolana.dk Filcolana

Diagram C - højre halvdel

4 år

10 år

8 år
6 år

12 år
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Diagram C - venstre halvdel

4 år

10 år

8 år
6 år

12 år


