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Sweateren er inspireret af de klassiske stribede sømandstrøjer. Pasformen er oversize med 
lange ærmer med opsmøg, rullekrave og slidser i siderne. Den er helt perfekt at putte sig i på 
de kolde dage i sommerhuset, eller på en gåtur ved vandet. Sweateren strikkes nedefra og op 
med vendepinde øverst på ryggen, der former de skrå skuldre.
  

SejlturDesign: Maria Bach Jensen

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 80-86 (87-96) 97-106 
(107-116) cm
Overvidde: 120 (130) 140 (150) cm
Ærmelængde: 46 (46) 47 (47) cm
Hel længde (fra midt på skulder til nederste kant 
på forstykket): ca. 63 (64) 65 (66) cm
OBS: Krops- og ærmelængde vil give sig 2-3 cm i brug.

STRIKKEFASTHED
16 m og 24 p i mønster på p 5,5 mm = 10 x 10 cm 
Strikkeprøven er målt efter vask og udspænding, 
vær opmærksom på at strukturen vil folde sig en del 
ud efter vask.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bundfarve: 
550 (600) 650 (750) g Peruvian fv. 145 (Navy Blue) 
og 125 (150) 150 (200) g Tilia fv. 145 (Navy Blue)
Mønsterfarve: 
50 (50) 100 (100) g Peruvian fv. 364 (Chai) og 
25 (25) 25 (25) g Tilia fv. 336 (Latte)
Hver farve strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt 
sammen arbejdet igennem.
Rundpind 5 og 5,5 mm, 40 cm og 80-100 cm
Strømpepinde 5 og 5,5 mm, Strømpepinde og kort 
rundpind kan udelades hvis der strikkes magic loop.
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd

Restegarn (bruges til det italienske opslag)
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Teknik
SÆRLIGE TEKNIKKER

Vendemaske
Tag 1. m vr løs af med garnet foran m (mod dig selv), 
før garnet over højre pind og ned bag arbejdet (væk fra 
dig selv) og træk i garnet, så der opstår ”en dobbelt-
maske”. Strik videre. 
Når vendemasken strikkes, stikkes højre p igennem 
begge ben på den dobbelte maske (r eller vr, som 
m viser).
Vendepinde strikket på denne måde kaldes German 
Short Rows.

DIAGRAM

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. 
Først strikkes de nederste ribkanter hver for sig, frem 
og tilbage. 
Kanterne samles og kroppen strikkes rundt på 
rundpind, indtil der deles til forstykke og ryg, som 
strikkes færdig for sig. 
På ryggen formes de skrå skuldre ved hjælp af 
vendepinde. Ryggens masker hviler på en maske-
holder, mens forstykket strikkes. 
Forstykkets og ryggens skuldermasker strikkes til 
sidst sammen på skulderen, således at der dannes en 
synlig skuldersøm ca. 1 cm nede på ryggens skuldre. 
Der strikkes masker op langs ærmegab til ærmer, som 
strikkes oppefra og ned. Til sidst strikkes m op langs 
halsåbningen og rullekraven strikkes. 
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Med bundfarven strikkes  der ret på 
retsiden og vrang på vrangsiden
Med mønsterfarven strikkes der ret 
på retsiden og vrang på vrangsiden
Med bundfarven strikkes m vr 
når der strikkes rundt på rundpind. 
Når der strikkes frem og tilbage, strikkes 
m ret på vrangsiden.

Begynd her
str. S

Begynd her 
str. M

Begynd her 
str. L og XL
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 Opskrift
RYGGENS RIBKANT
Slå 53 (57) 61 (65) m op på p 5,5 mm med 
restegarnet.

Strik 2 pinde ret og bryd garnet.

Skift til bundfarven og strik 3 pinde glatstrik (ret på 
retsiden, vrang på vrangsiden), 1. p er retsiden.

Næste p (vrangsiden): 1 vr, stik højre p under den 
nederste lænke (mellem m på højre p og første m på 
venstre p) strikket med bundfarven 3 p nede i arbejdet, 
og sæt lænken op på venstre p, strik lænken og næste 
m dr vr sm, *stik højre p under nederste lænke og strik 
ret i lænken, 1 vr*, gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 
strik ret i lænken, tag næste m løs af, stik højre p under 
nederste lænke og sæt lænken på venstre p, flyt den 
løse m tilbage og strik denne vr sm med lænken, 1 vr = 
103 (111) 119 (127) m. 

Fortsæt i bundfarven og strik frem og tilbage i rib 
således:
1. p (retsiden): 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *,
 til den sidste m, 1 r.

2. p: 2 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, til den sidste 
m, 1 vr.

Gentag disse 2 p, til ribben måler 13 (14) 14 (15) cm.
Slut med en p fra retsiden. 
Bryd garnet og klip forsigtigt opslagsgarnet af.

FORSTYKKETS RIBKANT
Strikkes som ryggens ribkant, blot 2 cm kortere = 11 
(12) 12 (13) cm.
Bryd ikke garnet, men saml de to ribstykker på samme 
pind 5,5 mm og strik nu rundt = 206 (222) 238 
(254) m.

Indsæt en markør for at markere omgangens 
begyndelse.

Strik 1 omgang ret samtidig med at der tages 
14 masker ind ved at strikke 2 ret sammen jævnt fordelt 
over omgangen = 192 (208) 224 (240) masker.

Fortsæt nu rundt i strukturmønster iflg. diagram, 
begynd ved markeringen til din størrelse og gentag 
diagrammets 20 pinde, til arbejdet måler 38 (39) 39 
(40) cm, målt på forstykket. 

Nu deles arbejdet til forstykke og ryg, således:
De første 96 (104) 112 (120) masker er ryggens 
masker og stykket med det højeste ribstykke, de sidste 
96 (104) 112 (120) masker sættes på en maskeholder 
til forstykke.

RYG
Første og sidste maske på hver pind strikkes ret på alle 
pinde (kantmaske). Strik frem og tilbage i 
strukturmønster iflg. diagram, til der er strikket 
5 striber. Fortsæt herefter iflg. diagrammet, blot uden 
striber, til ærmegabet måler 16 (17) 19 (20) cm. 
Slut med en p fra vrangsiden. 

Nu strikkes der vendepinde for at forme de skrå 
skuldre, således:
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1. vendep (retsiden): Strik strukturmønster 
iflg. diagram, til de sidste 5 m på p, vend. 

2. vendep: 1 vendem, strik strukturmønster 
iflg. diagram, til de sidste 5 m på p, vend. 

3. vendep: 1 vendem, strik strukturmønster
iflg. diagram, til de sidste 3 m før vendemasken på 
forrige p, vend. 

4. vendep: 1 vendem, strik strukturmønster 
iflg. diagram, til de sidste 3 m før vendemasken fra 
forrige p, vend 

Gentag 3. og 4. vendepinde, til der er vendt i alt 7 (7) 
8 (9) gange i hver side.

Sidste vendepind (retsiden): 1 vendem, strik struk-
turmønster til der er ialt 34 (36) 38 (42) m på højre p 
(hver vendemaske tælles kun som én m), luk de næste 
28 (32) 36 (36) m af til hals. 

Bryd garnet og sæt den sidste m fra aflukningen tilbage 
på venstre p.

Der er nu 34 (36) 38 (42) masker på hver skulder. 
Sæt skuldermaskerne til hvil på hver sin maskeholder. 

FORSTYKKE
Flyt forstykkets masker tilbage på pind 5,5 mm og 
strik frem og tilbage i strukturmønster, første og sidste 
maske på alle pinde strikkes ret (kantmaske). 
Strik til ærmegabet måler 16 (17) 19 (20) cm.
Tilpas striberne i strukturmønsteret, så de stopper på 
samme sted, som på ryggen. 
Slut med en p fra vrangsiden.

Næste p (retsiden): Strik 42 (44) 46 (50) m, luk de 
næste 12 (16) 20 (20) m af, strik strukturmønster 
pinden ud.
Fortsæt i strukturmønster iflg. diagram og luk af mod 
halssiden for at forme halsudskæringen således:

Højre side af halsåbningen
Næste p (vrangsiden): Strik iflg. diagram pinden ud.

I begyndelsen af de følgende retsidepinde lukkes der 
af for 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 3 gange = 34 (36) 
38 (42) m.

Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 24 (25) 27 
(28) cm. Slut med en p fra vrangsiden.

Strik nu forstykkets og ryggens højre skulder sammen, 
således (sammenstrikningen begynder ved 
halsåbningen):
Flyt ryggens skuldermasker over på pind 5,5 mm, læg 
stykkerne vrangside mod vrangside og hold de to pinde 
parallelt sammen i venstre hånd. *Stik højre pind ind 
i første maske fra forstykket og første maske fra ryggen 
og strik dem ret sammen*, gentag fra * til * 1 gang, 
træk den først strikkede maske på højre pind over den 
anden maske, som ved almindelig aflukning**, gentag 
fra * til **, til alle masker er lukket af.
OBS: Når du strikker igennem ryggens vendemasker 
stikkes højre pind igennem begge maskeben.
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Venstre side af halsåbningen
Næste p (vrangsiden): Sæt garnet til de hvilende m 
og luk 3 m af, strik iflg. diagram pinden ud.

Næste p: Strik iflg. diagram pinden ud.

I begyndelsen af de følgende vrangsidepinde lukkes der 
af for 2 m 1 gang og 1 m 3 gange = 34 (36) 38 (42) m.

Fortsæt lige op, til ærmegabet måler 24 (25) 27 (28) 
cm. Slut med en p fra vrangsiden.

Strik venstre skulder sammen med ryggens venstre 
skulder på samme måde som i højre side, blot begyndes  
sammenstrikningen i ærmegabssiden.
 
ÆRMER
Med pind 5,5 mm og bundfarven, strikkes der 60 (64) 
68 (72) masker op langs retsiden af ærmegabet. 
Begynd nederst i ærmegabet og indsæt en 
maskemarkør her til at markere omgangens start. 
Fordel maskerne ligeligt mellem forstykke og ryg, vær 
opmærksom på at skulderens sammenstrikning IKKE 
ligger lige på skulderen, men 1 cm nede af ryggen, 
læg evt. arbejdet fladt ned og vurder hvordan maskerne 
skal fordeles.

Begynd med diagrammets 1. omgang og strik struktur-
mønster, til hele ærmet måler 34 cm fra ærmegabet. 
Slut med en lige omg i diagrammet. 

Ærmerne er lange og beregnet til opsmøg, ønskes 
almindelig ærmelængde, strikkes ærmet 5-8 cm 
kortere inden ribkanten påbegyndes.

Strik rib (1 r, 1 vr), til ribkanten måler 12 (12) 13 
(13) cm. 

Luk af med italiensk skyet aflukning, således:
Bryd garnet med en garnende der er ca 3 gange 
ribkantens omkreds.Tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.

6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes 
vr og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til alle masker er syet af. 
Hæft enden grundigt.

Strik det andet ærme tilsvarende.

RULLEKRAVE
Med pind 5 mm og bundfarven, strikkes der ca. 92 
(100) 108 (114) m op langs retsiden af halsåbningen, 
masketallet skal være deleligt med 2.

Strik rib (1 r, 1 vr), til kraven måler ca. 18 (18) 19 
(19) cm.
Luk af med italiensk syet aflukning som på ærmerne.

MONTERING
Hæft ender.
Skyl sweateren op ifølge anvisningerne på 
banderolerne og lad den liggetørre fladt på et 
håndklæde.


