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Materialer
100 (150) 150 (150) g Arwetta Classic fra Filcolana i 
farve 234 (antrazit, fv A) 
100 (100) 100 (150) g Arwetta Classic fra Filcolana i 
farve 192 (mellemblå, fv B)
50 (50) 50 (50) g  eller en rest  Arwetta Classic fra 
Filcolana i farve 255 (limelight, fv C)
Jumperpinde 2½ mm
Rundpind 3 mm, 60-80 cm (NB! Selv om der strikkes 
frem og tilbage, er det nødvendigt med en pind med 
spids i begge ender til dette mønster, derfor 
rundpind.)

98 cl/2 år (110 cl/4 år) 122 cl/6 år (134 cl/8 år)

Passer til brystvidde: 55 (57) 61 (67) cm
Overvidde: 70 (74) 78 (86) cm
Ærmelængde: 31 (33½) 35 (37) cm
Hel længde: 33 (38) 44 (48) cm
 

Størrelser

Mål

Her er en rigtig hverdagssweater i en enkel og 
alligevel usædvanlig struktur. Der er tale om 
dobbelt perlestrik i 2 farver som giver et 
meleret look, og som er usædvanligt men 
samtidig nemt at strikke. Prikken over i'et er 
den smalle, neongule kontraststribe som rigtig 
kan lyse op på en gråvejrsdag!
Vælg gerne bundfarver tone i tone, men der 
skal være en vis kontrast for at mønsteret 
træder frem.
Strukturen opstår ved at man skiftevis 
strikker 1 pind i hver farve. For at få 
farveskiftene til at gå op, strikkes frem og 
tilbage på rundpind - først 2 pinde fra den ene 
side af arbejdet, så 2 pinde fra den anden 
side. Teknikken er forklaret nedenfor.
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Strikkefasthed

Dobbelt perlestrik i 2 farver

1. p (retsiden): B
Vend ikke

30 m og 37 p i dobbelt perlestrik på p 3 mm = 10 x 
10 cm (måles efter at strikkeprøven er vasket).

Strikkes over et ulige maskeantal
Strik med fv  1 r, *1 vr, 1 r, gentag 

fra * pinden hen. , men skub maskerne 
hen i den modsatte ende af pinden og strik næste p 



Zapus
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Side 2

fra samme side af arb.
 Strik med fv  ret over ret og vrang 

over vrang pinden hen. .
 Strik med fv  ret over vrang og 

vrang over ret. .
 Som 2. p. .

Gentag 1.-4. p.
(1. og 3. p strikkes med den lyseste farve, 2. og 4. 
med den mørkeste  så bliver mønstret pænest.)

Slå 99 (103) 107 (115) m op på p 2½ mm med fv A 
og strik 9 (11) 13 (15) p ret (1. p er vrangsiden). 
Skift til fv C og strik yderligere 2 p ret.
Skift til p 3 mm og fv A og strik 1 p ret, derefter 1 p 
vrang hvor der tages 8 (10) 12 (16) m ud jævnt 
fordelt til 107 (113) 119 (131) m.
Fortsæt nu i dobbelt perlestrik i 2 farver som angivet 
ovenfor. Strik lige op til arb måler 20 (24) 28 (31) 
cm.
Luk nu 5 (6) 7 (8) m af i hver side til ærmegab = 97 
(101) 105 (115) m. Fortsæt lige op til arb måler 32 
(36½) 42 (46) cm.
Luk de midterste 35 (35) 35 (37) m løst af til 
halsudskæring og strik hver side færdig for sig. Luk 
mod halsen på hver 2. p yderligere 2, 1 (2, 2) 3, 1, 1 
(3, 2, 1) m af. Når arb måler 33 (38) 44 (48) cm, 
lukkes de resterende 28 (29) 30 (33) m af.
Strik den anden side færdig magen til, blot 
spejlvendt.

Strik som ryggen til arb måler 28½ (33) 39 (42) cm.
Luk de midterste 19 (19) 21 (21) m af til 
halsudskæring og strik hver side færdig for sig.
Luk mod halsen på hver 2. p yderligere 4, 3, 2, 1 (4, 
3, 2, 1, 1) 4, 3, 2, 1, 1 (5, 3, 2, 2, 1) m af, og 
derefter på den følgende 4. p 1 (1) 1 (1) m. Når arb 
måler 33 (38) 44 (48) cm, lukkes de resterende 28 
(29) 30 (33) m af.

Slå 41 (43) 47 (51) m op på p 2½ mm med fv A og 
strik 9 (11) 13 (15) p ret (1. p er vrangsiden). Skift til 
fv C og strik yderligere 2 p ret.
Skift til p 3 mm og fv A og strik 1 p ret, derefter 1 p 
vrang hvor der tages 4 (6) 10 (10) m ud jævnt fordelt 
til 45 (49) 57 (61) m.
Fortsæt nu i dobbelt perlestrik i 2 farver som angivet 
ovenfor. Tag samtidig 1 m ud i hver side på hver 5. p 
(skiftevis hver 4. og 6. p) skiftevis hver 4. og 6. p 
(skiftevis hver 4. og 6. p) p i alt 18 (19) 21 (23) 
gange = 81 (87) 99 (107) m.
Fortsæt lige op til arb måler 31 (33½) 35 (37) cm. 
Luk af.
Strik det andet ærme magen til.

Sy højre skuldersøm.
 Strik med p 2½ mm og fv C ca. 53 (55) 

2. p (retsiden): A
Vend

3. p (vrangsiden): B
Vend ikke

4. p (vrangsiden): Vend

Ryg

Forstykke

Ærmer

Montering

Halskant:

57 (61) m op fra retsiden jævnt fordelt langs 
halskanten foran og 47 (49) 51 (53) m langs 
halskanten på ryggen, i alt ca. 100 (104) 108 (114). 
Strik 1 p ret. Skift til fv A og strik yderligere 10 (12) 
14 (16) p ret, og tag  3 m ind jævnt fordelt 
på hver 4. p i alt 2 (2) 3 (3) gange. Luk af i ret.
Sy venstre skuldersøm. Sy ærmerne i. Sy side- og 
ærmesømme, og til sidst ærmegabene.
Pres ikke arbejdet, men skyl det evt. op og lad det 
liggetørre.

samtidig
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