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Annabella er en helt enkel men glitrende 
sweater. Den kan laves med broderi, eller 
bare stå helt enkel, hvor glimmeret får lov at 
være det pynt, der skal være.
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Materialer til strik
150 (150) 150 (200) 250 g Arwetta Classic fra Filco-
lana i farve 334 (Light Blush)
50 (75) 75 (75) 100 g Paia fra Filcolana i farve 709 
(Rose Shimmer)
Strømpepinde 3 og 4 mm
Rundpind 3 mm og 4 mm, begge 60 cm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Materialer til broderi
Soluvlies (vandopløseligt indlægsmateriale)
Stramajnål nr. 24 med spids
Tekstil spraylim
Garn: 
Anina fra Filcolana i farve 826 (Cantaloupe melange)
Pernilla fra Filcolana i farve 819 (Raindrop melange)
Tilia fra Filcolana i farve 335 (Peach Blossom) 
DMC Mouliné i farverne: 352 (melon), 754 (lys laks), 
782 (karry), 3726 (rødlilla) og 3817 (mint)

Størrelser
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl) 12 
år/152 cl

Mål
Passer til brystvidde: 54-62 (60-68) 64-72 (68-76) 
72-82 cm
Overvidde: 66 (73) 78 (82) 87 cm
Ærmelængde: 30 (33) 36 (39) 42 cm
Hel længde: 33 (36) 39 (43) 47 cm
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Strikkefasthed
23 m og 32 p i glatstrikning på p 4 mm = 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. 

Særlige forkortelser
fogb i næste m: Udtagning lavet ved at strikke 1 ret i 
forreste og 1 ret i bageste kæde af den næste maske 
på pinden. 
o-indt (overtrækningsindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk 
den løse m over.
pm: placer markør.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned. Ribkanterne strik-
kes i enkelt garn (Arwetta Classic), resten strikkes i 
dobbelt garn (1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Paia). 
Til sidst broderes på sweateren, hvis det ønskes.

Bærestykke
Slå 80 (80) 88 (88) 96 m op i Arwetta Classic på 
strømpep 3 mm. Strik 10 omg rib (1 r, 1 vr). 
Skift til p 4 mm. Nu strikkes i dobbelt garn (1 tråd 
Arwetta Classic og 1 tråd Paia). 
På første omg sættes markører til raglan: Pm, 8 (6) 6 
(6) 6 r, pm, 32 (34) 38 (38) 42 r, pm, 8 (6) 6 (6) 6 r, 
pm, strik r til 3 m før første markør. 
Omg A: *1 fogb i næste m, 3 r, fogb i næste m, strik 
r til 3 m før næste markør.* Gentag fra * til * yderli-
gere 3 gange.
Omg B: Strik omg r til 3 m før første markør.
Gentag omg A og B til du har taget ud i alt 17 (20) 21 
(23) 24 gange og har 216 (240) 256 (272) 288 m på 

omg.
På næste omg sættes ærmernes masker i hvil: Strik 
3 r, fjern markør, sæt ærmets 42 (46) 48 (52) 54 m 
i hvil, fjern markør, slå 5 m op, pm, slå 5 m op, strik 
r til markør ((66) 74 (80) 84 (90) m), fjern markør, 
sæt ærmets 42 (46) 48 (52) 54 m i hvil, fjern markør, 
slå 10 m op, strik r til markør.

Krop
Strik rundt i glatstrik over kroppen 152 (168) 180 
(188) 200 m til arbejdet måler 19 (20) 22 (25) 28 cm 
fra ærmegab.
Skift til p 3 mm. Strik nu kun med Arwetta Classic. 
Strik 1 omg r. Strik 9 omg rib (1 r, 1 vr). Luk alle m 
løst af i rib. 

Ærmer
Sæt det ene ærmets m på strømpep 4 mm. Strik i 
dobbelt garn (1 tråd Arwetta Classic og 1 tråd Paia).
Slå 5 m op, pm, slå 5 m op, strik r til 3 m før markø-
ren = 52 (56) 58 (62) 64 m.
Strik 9 omg r (slut sidste omg 3 m før markøren)
Tag ind på næste omg således: 2 r sm, 2 r, 1 o-ind, 
strik omg r til 3 m før markøren.
Fortsæt således med at tage ind på hver 10. omg til 
du har taget ind i alt 6 (8) 9 (9) 10 gange = 40 (40) 
40 (44) 44 m.
Strik lige ned i glatstrik til ærmet måler 28 (31) 34 
(37) 40 cm fra ærmegab.
Skift til p 3 mm. Strik nu kun med Arwetta Classic. 
Strik 1 omg r. Strik 9 omg rib (1 r, 1 vr). Luk all m 
løst af i rib. 

Montering
Sy ærmegabets m sammen med maskesting. Hæft 
ender.

Broderi
Tegn motivet op på Soluvlies og spray tekstillim på 
soluvliesen. Placer Soluvlies med motiv på vrangsi-
den af strikken. Ri langs med konturlinjerne med en 
enkelt deltråd broderigarn og i en farve du kan se på 
retsiden. Ri ikke små detaljer som små knopper og 
vær opmærksom på at dine risting er længst på retsi-
den, så er de letter at se. 

Broder knopperne med fladsting (Pernilla & Anina) – 
læg stingene som skitseret på skabelonen, fra midten 
og ud. Broder bladene under knopperne med schat-
tersting og 4 deltråde i nålen (DMC Mouliné). Deko-
rer med enkelte lige sting i en anden nuance, langs 
underkanten af bladene og ned i kurven, broder med 
2 deltråde i nålen.

Broder stængler og grene med kontursting og 2 
deltråde i nålen. Broder bladene med scahttersting 
og 4 deltråde i nålen. Broder de små knopper med 
fladsting og i samme farve som de store knopper – 
broder ca. over en maske og 2-3 sting i hver knop. 
Broder et par enkelte lige sting fra midten og ud med 
Tilia, på den ene knop for at tone fladen let. Broder 
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en fransk knude i midten af de store knopper, broder 
med 4 deltråde i nålen. 
Pil evt. synlige ritråde ud, klip soluvliesen ned, vask 
strikken og skyl grundigt. Pres arbejdet fra vrangsi-
den.

Tip: Tilia kan godt drille lidt når du trækker tråden 
igennem strikken, vær opmærksom på at rette garnet 
ud ind imellem, så det ikke danner knuder.

Tip: Det kan være svært at se motivets detaljer kun 
ud fra dine risting, brug derfor dels skabelonen som 
guide, dels den tegning der sidder på vrangsiden af 
dit broderi. Ser du om på vrangen er det lettere at 
placere et sting du er lidt i tvivl om.

Se hvordan du broderer stingene på Youtube: Karen 
Marie Dehn.

 


