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Denne sweater er inspireret af de mange 
tårne og slotte, der blev bygget i 1600-tallets 
København, bl. a. spiret på Børsen der stræk-
ker sig mod himlen i en spiral og ornamenter 
der pynter Rosenborg Slots murværk. Det var 
en tid hvor dekoration var sat i system. Swea-
teren har et sirligt, dekorativt fletmønster på 
kroppen og er en rigtig hyggetrøje, blød og 
rummelig.
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Materialer
75 (75) 100 (100) g Tilia fra Filcolana i farve 354 
(Light Truffle)
150 (150) 200 (200) g Merci fra Filcolana i farve 3249 
(Terra)
- der strikkes med en tråd af hver kvalitet holdt sam-
men gennem hele arbejdet

Rundpind 4 mm og 4,5 mm, 80 cm
Evt. strømpepinde 4 mm og 4,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

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

Mål
Passer til brystvidde: 53-56 (57-60) 61-66 (67-70) 
cm
Overvidde: 70 (74) 78 (82) cm
Ærmelængde: 25 (27) 29 (31) cm
Hel længde: 36 (40) 44 (48) cm
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Strikkefasthed
20 m og 32 p i perlestrik på p 4,5 mm med 1 tråd af 
hver kvalitet holdt sammen = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere ma-
sker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har 
du færre masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere 
pinde. 

Arbejdsgang
Først strikkes sweaterens krop og bærestykket ne-
defra og op. Derefter samles masker op til ærmer 
og halskant, som strikkes på til sidst. Ærmekuplen 
formes vha. vendepinde.

Særlige forkortelser
Perlestrik: 
1. p: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *. 
Alle efterfølgende p: Strik vrangmaskerne ret og ret-
maskerne vrang.

Vendestrik: GSR (German Short Rows). Strik til der 
hvor du skal vende arbejdet, vend, tag første m vrang 
løs af med garnet foran arbejdet. Før garnet over pin-
den og ned bag arbejdet og træk i det, således at der 
opstår en dobbelt-m (maskens 2 ben kommer frem). 
Strik videre over de næste masker til der hvor du skal 
vende. Når du skal strikke hen over m igen, strikkes 
vendemasken (den dobbelte m) sammen som 1 m, 
enten r eller vr, alt efter hvad m anviser. 

Krop
Slå 81 (85) 89 (93) m op på p 4 mm med en tråd af 
hver kvalitet og strik frem og tilbage i rib (1 vr, 1 r) til 
arbejdet måler 5 (5) 6 (6) cm (1. pind er fra vrang-
siden). Bryd begge garner og læg arbejdet til side. 
Strik et stykke magen til, men bryd ikke garnerne.

Saml de to stykker på rundp 4,5 mm og strik rundt. 
Strik en omg glatstrik og tag samtidig 6 m ind jævnt 
fordelt over omg = 156 (164) 172 (180) m.

Sæt en markør de to stedet hvor ribben blev samlet, 
for at markere forstykke og ryg = 78 (82) 86 (90) m 
pr. side.

Næste omg: *Strik 8 (10) 9 (11) m perlestrik, sæt 
en markør, strik mønster efter diagram (= 62 (62) 68 
(68) m), sæt en markør, 8 (10) 9 (11) m perlestrik*, 
gentag fra * til * endnu en gang.

Fortsæt på denne måde med perlestrik og mønster 
efter diagram til arbejdet måler 23 (26) 29 (32) cm.

Sæt forstykkets m på maskeholder mens ryggen 
strikkes færdig. 

Ryg
Fortsæt i perlestrik og mønster efter diagrammet, idet 
der samtidig lukkes 2 m af i begyndelsen af de næste 
2 p og herefter tages 1 m ind i begyndelsen af de 
næste 4 p = 70 (74) 78 (82) m.

Fortsæt lige op i perlestrik og mønster efter diagram-
met til ærmegabet måler 13 (14) 15 (16) cm fra hvor 
de 2 m blev lukket af. Luk alle m af.

Forstykke
Tag ind som på ryggen og fortsæt herefter i perlestrik 
og mønster efter diagrammet til ærmegabet måler 6 
(7) 8 (9) cm.

Luk nu de midterste 22 (22) 26 (26) m af og strik 
hver side færdig for sig. 
Fortsæt i perlestrik og mønster over de 24 (26) 26 
(28) m i hver side og luk samtidig 2 m af ved hals-
kanten i begyndelsen p én gang og tag derefter 1 m 
ind ved halskanten i begyndelsen af hver 2.p i alt 2 
gange = 20 (22) 22 (24) m. Strik lige op i mønster og 
perlestrik til forstykket har samme længde som ryg-
gen. Luk af.

Den anden side strikkes på samme måde, blot spejl-
vendt. 

Ærmer
Sy forstykket og ryggens skuldre sammen. Strik der-
efter 50 (54) 56 (60) m op langs det ene ærmegab 
med p 4,5 mm. Begynd og slut øverst ved skulderen. 
Saml til en omg og sæt en markør for omg’s begyn-
delse (M1) og endnu en i bunden af ærmegabet efter 
(25) 27 (28) 30 m (M2).

Strik nu vendepinde således:
Strik 4 m perlestrik fra retsiden, vend, GSR, strik fra 
vrangsiden perlestrik til 4 m efter M1, vend, GSR, 
strik perlestrik til 4 m efter sidste vending fra retsi-
den, vend. Fortsæt sådan med vendepinde, hvor der 
hver gang vendes 4 m efter sidste vending i samme 
side til der vendes 5 (7) 7 (6) m før M2 i begge sider. 
Fortsæt derefter rundt i perlestrik fra retsiden og lad 
omg begynde ved M2. 

Fortsæt rundt i perlestrik til ærmet måler 22 (24) 25 
(27) cm fra ærmegabet. 
Strik en omg r, hvor der samtidig tages 14 m ind 
jævnt fordelt over omg.
Skift til p 4 mm og strik 6 (6) 8 (8) cm rib (1 r, 1 vr). 
Luk alle m af.

Strik det andet ærme på samme måde.

Halskant
Strik ca. 80 (80) 92 (92) m op rundt langs halskanten 
med rundp 4 mm (maskeantallet skal være deleligt 
med 2). Strik 6 (6) 8 (8) cm rundt i rib (1 r, 1 vr). 
Luk alle m af.

Montering
Hæft ender og fold halskant og ærmekanter dobbelt 
mod vrangsiden og sy fast med løse sting. 
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