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Petrol:
75 (85) 90 (95) 100 g Grønlandsk uld fra Filcolana i 
farve 207 (Petrol) = G1
130 (135) 145 (155) 165 g Grønlandsk uld fra 
Filcolana i farve 973 (Grå) = G2
65 (70) 75 (85) 95 g Grønlandsk uld fra Filcolana i 
farve 110 (Brun) = G3
75 (80) 90 (95) 100 g Indiecita fra Filcolana i farve 
146 (Søgrøn) = IN1
55 (60) 65 (70) 75 g Indiecita fra Filcolana i farve 
508 (Ice Castle) = IN2

 

Materialer

En super blød og luftig sweater med næsten 
ingen sammensyninger og meget få ender at 
hæfte. Det flotte resultat er opnået ved at 
blande to meget forskellige garner: Den 
smukke Indiecita spundet af alpaka, der 
bløder op på den rustikke grønlandske uld.

Sweateren kan også bruges med vrangsiden 
udad (som vist på billedet), da der ikke er 
nogen sammensyninger, bortset fra et par 
masker ved ærmegabene. Farverne er 
sammensat således at de to garner danner 
striber, der skiftevis er ensfarvede og 
melerede, og netop fra vrangen er dette 
farvespil særdeles smukt og spændende!
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Alternativ farvekombination:
Grøn (billede side 2):
75 (85) 90 (95) 100 g Grønlandsk uld fra Filcolana i 
farve 124 (Grøn) = G1
130 (135) 145 (155) 165 g Grønlandsk uld fra 
Filcolana i farve 973 (Grå) = G2
65 (70) 75 (85) 95 g Grønlandsk uld fra Filcolana i 
farve 110 (Brun) = G3
75 (80) 90 (95) 100 g Indiecita fra Filcolana i farve 
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244 (Grøn) = IN1
55 (60) 65 (70) 75 g Indiecita fra Filcolana i farve 
507 (Earth Sea) = IN2

Blomme:
75 (85) 90 (95) 100 g Grønlandsk uld fra Filcolana i 
farve 130 (Blomme) = G1
130 (135) 145 (155) 165 g Grønlandsk uld fra 
Filcolana i farve 973 (Grå) = G2
65 (70) 75 (85) 95 g Grønlandsk uld fra Filcolana i 
farve 110 (Brun) = G3
75 (80) 90 (95) 100 g Indiecita fra Filcolana i farve 
807 (Fuchsia) = IN1
55 (60) 65 (70) 75 g Indiecita fra Filcolana i farve 
507 (Vineyard) = IN2

Rundpind 10 mm, 80 cm
Rundpind 9 mm, 80 cm
Hæklenål 5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Hjælpepind eller hjælpegarn

XS (S) M (L) XL
Tætsiddende model.

Passer til brystvidde: 86 (91) 96 (101) 106 cm
Overvidde: 93 (98) 102 (107) 111 cm
Ærmelængde: 42 (43) 44 (45) 46 cm
Hel længde foran: 60 (62) 64 (66) 68 cm
 

Med en tråd Grønlandsk uld og en tråd Indiecita: 9 m 
og 14 p i glatstrikning på p 10 mm = 10 cm x 10 cm.

 Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden, og strik den drejet ret eller vrang, som det 
passer med strikningen.

 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over den netop strikkede.

 Strik 2 m r sammen.

8 omg G2 og IN1
4 omg G3 og IN1
4 omg G3 og IN2
8 omg G2 og IN2
4 omg G1 og IN2
4 omg G1 og IN1

Ved farveskift splejses enderne sammen, så der 
næsten ikke er nogen ender at hæfte til slut. Bryd 
kun det garn, som skal udskiftes, idet det trækkes 
over uden brug af saks. Læg de to garnender hen 
over hinanden, så de overlapper med ca. 3-5 cm, 
fjern evt. en af trådene i hver garnenderne, så 
samlingen ikke bliver for tyk. Fugt enderne, og rul 

Størrelser

Mål

Strikkefasthed

Særlige forkortelser
Udt (udtagning):

O-indt (overtræksindtagning):

2 r sm:

Striber

Farveskift
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fjern evt. en af trådene i hver garnenderne, så 
samlingen ikke bliver for tyk. Fugt enderne, og rul 
dem fast mellem håndfladerne, indtil de er valket 
sammen. Prøv dig frem, garnerne er nemme at valke 
med. 

Magisk løkke bruges til strikning af ærmerne. Anvend 
en rundpind som min. er 80 cm lang, og slå det 
ønskede antal m op. Del arbejdet op i to lige store 
halvdele, der hver føres over på rundpindens pinde, 
så wiren mellem de to pinde danner en løkke. Hold 
pindene parallelt, og sørg for at arbejdet ikke er 
snoet. Træk nu i pinden med garnenden, så den 
kommer fri, og maskerne føres over på wiren, men 
uden at løkken mellem de to p helt forsvinder. Saml 
arbejdet til rundstrik, og strik m på den anden pind. 
*Træk nu i wiren (løkken), så den anden halvdel af 
arbejdet's m føres over på den første pind. Træk 
derefter i den anden pind, så den kommer fri, og 
maskerne (du lige har strikket) føres over på wiren, 
sørg for at wiren stadig danner en løkke mellem de to 
halvdele af arbejdet. Strik m på pinden.* Gentag fra 
* til *.

Kroppen og ærmerne strikkes rundt hver for sig 
nedefra og op til ærmegabene, hvor alle delene 
samles på én rundpind, og bærestykket strikkes 
rundt. Et stykke oppe på bærestykket deles arbejdet 
midtfor, og der strikkes frem og tilbage, så der 
dannes en slids midtfor. Nederst på kroppen strikkes 
4 ekstra pinde bagpå vha. vendestrik, således at 
sweateren får ekstra længde bagpå.

Med en tråd G1 og en tråd IN1 slås 83 (87) 91 (95) 
99 m op på rundp 10 mm, skift til rundp 9 mm. Sæt 
en markør for omg's begyndelse, og strik *1 r, 1 vr*, 
gentag omg rundt, slut med 1 r. Fortsæt næste omg: 
*1 vr, 1 r*, gentag omg rundt, slut med 1 vr. Gentag 
1. og 2. p, så der er strikket i alt 4 omg perlestrik. 
Skift til p 10 mm, og fortsæt i glatstrik.

Strik 34 (36) 38 (40) 42 r, vend, slå om, og tag 1 m 
løst af, strik 25 (27) 29 (31) 33 vr. Vend, slå om, og 
tag 1 m løst af, strik 24 (26) 28 (30) 32 m, strik 
omslag og m sm, strik 4 r. Vend, slå om, og tag 1 m 
løst af, strik 28 (30) 32 (34) 36 vr, strik omslag og m 
sm, strik 4 vr. Vend, slå om, og tag 1 m løst af, 
fortsæt med at strikke rundt indtil 1 m før markør, 
strik 1 udt, så der nu er 84 (88) 92 (96) 100 m. 

Fortsæt med striber som beskrevet ovenfor, husk på 
første omg at strikke omslag og m sammen. Gentag 
mønsteret indtil der er 49 (50) 51 (52) 53 omg 
glatstrik på forstykket. Bryd garnet, og sæt maskerne 
på en hjælpepind eller snor.

Magisk løkke 

Arbejdsgang

Krop

Vendepinde forneden på ryggen

Ærmer

Bærestykke

Raglan indtagning

Med en tråd G1 og en tråd IN1 slås 19 (21) 21 (23) 
23 m op på rundp 10 mm, 80 cm, skift til rundp 9 
mm, 80 cm. Ærmerne strikkes vha. magisk løkke, se 
beskrivelse ovenfor. Sæt en markør for omg's 
begyndelse, og strik *1 r, 1 vr*, gentag omg rundt, 
slut med 1 r. Fortsæt næste omg: *1 vr, 1 r*, gentag 
omg rundt, slut med 1 vr. Gentag 1. p og 2. p, til der 
er strikket i alt 10 omg perlestrik.

Skift til p 10 mm, og fortsæt i glatstrik, strik 
yderligere 0 (1) 2 (3) 4 omg med G1 og IN1, inden 
der fortsættes i striber som beskrevet ovenfor. 
Samtidig på første omg efter perlekanten tages 5 (3) 
5 (3) 5 m ud jævnt fordelt, så der er 24 (24) 26 (26) 
28 m. *Strik 7 (7) 7 (6) 6 omg, på næste omg tages 
ud således: 1 r, 1 udt, strik til 1 m før markør, 1 udt, 
1 r*. Gentag fra * til * i alt 5 (6) 6 (7) 7 gange, så 
der er 34 (36) 38 (40) 42 m. Fortsæt lige op indtil 
ærmet slutter ved samme stribe i mønsteret som på 
kroppen. Bryd garnet, så der er ca. 40 cm garnende 
til at sy maskerne sammen ved ærmegabene til slut. 
Strik et ærme mere.

Kroppen og ærmerne samles på rundpind 10 mm, 80 
cm således:
Start med kroppen, og sæt 2 m før og efter markøren 
på hjælpegarn. Sæt en markør for omg's begyndelse 
/ryg i højre side, og strik ryggens 38 (40) 42 (44) 46 
m. Fortsæt med venstre ærme, idet du sætter 2 m før 
og efter markøren på hjælpegarn. Sæt en markør 
mellem ryggens og venstre ærmes m og strik ærmets 
30 (32) 34 (36) 38 m. Fortsæt med kroppen; sæt 4 
m på hjælpegarn, sæt en markør mellem venstre 
ærme og forstykkets m, og strik forstykkets 38 (40) 
42 (44) 46 m. Slut med det højre ærme, idet 2 m før 
og efter markøren sættes på hjælpegarn. Sæt en 
markør mellem forstykkets og højre ærmes m, og 
strik ærmets 30 (32) 34 (36) 38 m. I alt 136 (144) 
152 (160) 168 m.

Næste omg: 1 r, 2 r sm, strik hen til 3 m før markør, 
1 o-indt, 2 r, 2 r sm, gentag disse indtagninger før og 
efter hver markør, således at der i alt tages 8 m ind 
på en omg, der er nu 128 (136) 144 (152) 160 m, 
strik en omg r. Gentag disse to omg yderligere 2 
gange. Der er nu 112 (120) 128 (136) 144 m. På 
næste omg tages 0 (2) 4 (6) 8 m ind, stadig lige før 
og efter markørerne fordelt således: 
Str XS: Ingen indtagninger
Str S: Strik kun indtagninger på forstykket,
Str M: Indtagninger på både for- og bagstykkerne,
Str L: Indtagninger på for- og bagstykkerne samt 
foran på ærmerne
Str XL: Indtagninger før og efter alle markører. 
Der er nu 112 (118) 124 (130) 136 m. 

Fjern alle markører, undtagen ved omg's begyndelse, 
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og sæt desuden en markør midtfor, hvor slidsen skal 
være. Strik lige op, fortsæt med striber, indtil der er 
strikket 16 (17) 18 (19) 20 omg fra ærmegabet.
På næste omg påbegyndes indtagning til hals og 
rundt bærestykke.

 Strik 0 (1) 0 (1) 0 r, *1 r, 2 r sm, 1 r*, 
gentag fra * til * omg rundt, afslut med 0 (1) 0 (1) 0 
r. Der er nu 84 (89) 93 (98) 102 m. 

 Bryd garnet, og fjern markør for omg's 
begyndelse. Flyt maskerne rundt på pinden, så næste 
pind starter ved markøren midtfor, hvor slidsen skal 
være. Resten af arbejdet strikkes glatstrik frem og 
tilbage på p. På næste p startes ved markøren 
midtfor på hhv. venstre (højre) venstre (højre) 
venstre forstykke, strik vr (r) vr (r) vr indtil 
markøren, vend, og strik tilbage. Strik i alt 5 (6) 7 (8) 
9 p glatstrik. 

 0 (1) 0 (1) 0 r, *1 r, 2 r sm*, gentag fra * til 
* p ud, slut med 0 (1) 0 (1) 0 r. Der er nu 56 (60) 62 
(66) 68 m. Strik 7 p glatstrik frem og tilbage.

 *1 r, 2 r sm, 2 r sm*, gentag fra * til * p ud, 
slut med 1 (0) 2 (1) 3 r. Der er nu 34 (36) 38 (40) 42 
m.

 Skift til G1 og IN2 og p 9 mm, strik 1 p 
glatstrik, og derefter 4 p perlestrik. Skift til p 10 mm, 
og luk løst af i perlestrik, til der er 1 m tilbage. Bryd 
ikke garnet, og luk ikke den sidste m af.

Med garnet fra halskanten og hæklenål 5 mm hækles 
en fastmaskekant rundt i slidsens åbning, så kanten 
ikke ruller. Start i den sidste m i halskanten, der ikke 
blev lukket af, og hækl en fastmaske i hver knude og 
en i hvert andet mellemrum.

Sy maskerne under ærmerne sammen med 
maskesting, brug garnenderne fra ærmerne.
Hæft ender.

Indtagning og slids
1. indt:

Slids:

2. indt:

3. indt:

Halskant:

Kantning af slids

Ærmegab
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