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En populær klassiker strikket i lækkert lam-
meuld. 
Designet inspirerer til at lege med de mange 
lækre farver i New Zealand lammeuld, og 
gøre sweateren unik og personlig.
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Materialer
New Zealand Lammeuld fra Filcolana 
100 gram farve 101 - Farve A
100 gram farve 950 – Farve B
100 gram farve 952 – Farve C
100 gram farve 953 – Farve D
2,5 mm rundpind

Størrelse
One Size

Mål
Overvidde: 60 cm
Længde: 70 cm
Ærmelængde: 45 cm

Strikkefasthed
30 m og 45 p i glatstrikning på 2,5 mm rundpind = 10 
x 10 cm

Teknikker
Glatstrik: Strik ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
Retriller: Strik ret på alle pinde.
Sammenstrik: Strik 2 masker sammen i slutningen af 
retpinden, 1 maske fra  maskerne fra retrillerne, og 1 
maske fra det glatstrikkede. Hver ny ”bane” sammen-
strikkes på denne måde.

Bagstykke
Du begynder i nederste venstre hjørne på ryggen.
Slå 20 m op på pind 2,5 med farve A - strik 50 p glat-



Mathilde Side 2

www.filcolana.dk Filcolana

strik, skift til farve D, strik 10 p retriller. Skift til farve 
B, strik 230 p glatstrik. Luk de 20 m af.

Strik 145 m op fra retsiden langs højre side af arbej-
det med farve D. Strik 10 p retriller.

Slå 40 nye m op med farve B i højre side af arbejdet 
(set fra retsiden) og strik 50 p glatstrik, mens der 
sammenstrikkes med retrillerne (se teknikker på side 
1). Skift til farve D, strik 10 p retriller. Skift til farve 
C, strik 230 p glatstrik. Luk de 40 m af.

Strik igen 145 m op med farve D langs højre side af 
arbejdet og strik 10 p retriller, på sidste p lukkes 5 m 
af i venstre side af arbejdet (til hals).

Slå 40 nye m op i farve C i højre side af arbejdet, 
strik 50 p glatstrik (husk sammenstrikning) skift til 
farve D, strik 10 p retriller, skift til farve A, strik 210 
p glatstrik, skift til farve D, strik 10 p retriller. Luk de 
40 m af.

Strik 140 m op langs højre side af arbejdet med farve 
D, slå yderligere 5 m op i venstre side af arbejdet (til 
hals). Strik 10 p retriller.

Slå 40 m op i farve B i højre side af arbejdet, strik 50 
p (husk sammenstrikning). Skift til farve D, strik 10 
p retriller. Skift til farve C, strik 230 p glatstrik mens 
der stadig sammenstrikkes i slutningen af hver ret-
pind. Luk de 40 m af.

Strik 145 m op fra retsiden langs højre side af arbej-
det med farve D. Strik 10 p retriller.

Slå 20 m op i farve A - strik 50 p glatstrik (husk sam-
menstrikning), skift til farve D, strik 10 p retriller. 
Skift til farve B, strik 230 p glatstrik. Luk de 20 m af.

Forstykke
Slå 20 m op med farve C, strik 50 p glatstrik. Skift 
til farve D, og strik 10 p retriller. Skift til farve B, og 
strik 50 p glatstrik, derefter 10 p retriller i farve D. Nu 
strikkes 50 p glatstrik i farve A, 10 p retriller i farve 
D, 50 p glatstrik i farve C, 10 p retriller i farve D, og 
sidst 50 p glatstrik i farve B. Luk de 20 m af.

Strik 145 m op fra retsiden langs højre side af arbej-
det med i farve D. Strik 10 p retriller.

Slå 40 m op i højre side af arbejdet med farve A, og 
strik 80 p glatstrik (husk sammenstrikning). Skift til 
farve D og strik 10 p retriller. Herefter farve B, 80 p 
glatstrik, igen 10 p retriller i farve D. Skift til farve A, 
strik 20 p glatstrik, 10 p retriller med farve D og slut-
teligt 80 p glatstrik i farve C. Luk de 40 m af.

Strik igen 145 m op med farve D, strik 10 p retriller. 
På sidste pind lukkes 25 m af i venstre side af arbej-
det (til hals). 

Slå 40 m op med farve C i højre side af arbejdet, strik 
110 p glatstrik (husk sammenstrikning), skift til farve 
D, strik 10 p retriller. Herefter 50 p glatstrik i farve B, 
10 p retriller i farve D. Derefter 50 p glatstrik i farve A 
og slutteligt 10 p retriller i farve D. Luk de 40 m af.

Strik 120 m op med farve D langs højre side af arbej-
det, slå yderligere 25 m op i venstre side af arbejdet, 
strik 10 p retriller.

Slå 40 m op med farve A i højre side af arbejdet, strik 
80 p glatstrik (husk sammenstrikning), skift til farve 
D, strik 10 p retriller. Herefter farve B, 80 p glatstrik, 
10 p retriller i farve D. Derefter 20 p glatstrik i farve 
A og 10 p retriller i farve D og slutteligt 80 p glatstrik 
i farve C. Luk de 40 m af.

Strik igen 145 m op med farve D langs højre side af 
arbejdet. Strik 10 p retriller. 

Slå 20 m op med farve C, strik 50 p glatstrik (husk 
sammenstrikning). Skift til farve D, og strik 10 p re-
triller. Skift til farve B, og strik 50 p glatstrik, derefter 
10 p retriller i farve D. Nu strikkes 50 p glatstrik i 
farve A, 10 p retriller i farve D, 50 p glatstrik i farve 
C, 10 p retriller i farve D, og sidst 50 p glatstrik i 
farve B. Luk de 20 m af.

Ærmer
Slå 72 m op med farve D, strik 10 p retriller, mens 
der på hver 4. p tages 1 m ud i hver side. Skift til 
farve B og strik 20 p glatstrik, farve D 10 p retriller, 
farve A 20 p glatstrik, farve D 10 p retriller, farve C 
20 p glatstrik, farve D 10 p retriller. Herefter skiftes til 
farve B strik 40 p glatstrik, farve D 10 p retriller, farve 
A 40 p glatstrik. Luk af.
Strik endnu et ærme.

Montering
Sy skuldersømmen sammen, herefter syes ærmet i, 
og sidst syes ærme og sidesøm i et. 
Strik 288 m op nederst på trøjen i farve D, strik 10 p 
retriller, luk af. 
Fugt trøjen, spænd den ud og lad den liggetørre.             


