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Basketweave blev lanceret første gang i 2011, dengang strikket i Naturgarn. Sidenhen er dette garn 
udgået, men for at denne skønne og klassiske herresweater ikke skal gå helt i glemmebogen, har vi 
omregnet den til vores Peruvian og Vilja og tilføjet et par ekstra størrelser. Opskriften giver anvisning 
til 2 forskellige pasforme, en forholdsvis tætsiddende som vist på billedet og en mere rummelig.

BasketweaveDesign: Rachel Søgaard

STØRRELSE
(14 år) XS (S) M (L) XL (2XL)
MÅL
Passer til brystvidde: ca. (75) 82 (92) 102 (112) 122 
(132) cm.
Overvidde: (93) 101 (109) 115 (123) 133 (144) cm
Talje, tætsiddende model: (80) 88 (96) 101 (109) 
120 (128) cm
Talje, rummelig model: (93) 101 (109) 115 (123) 
133 (144) cm
Hel længde: (60) 63 (64) 65 (66) 67 (70) cm
Ærmelængde: (48) 48 (48) 52 (54) 54 (54) cm
STRIKKEFASTHED
15 masker og 21 pinde i glatstrik på pind 7 mm 
= 10 x 10 cm. Strikkefastheden er målt efter vask.
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. Rammer du bredden men ikke højden, 
kan det hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. fra metal 
til træ eller omvendt.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Tætsiddende model
(400) 400 (450) 450 (500) 550 (600) g Peruvian 
fv. 957 (Very Light Grey) og
(250) 250 (250) 300 (300) 350 (350) g Vilja fv. 401 
(Light Grey)
Rummelig model
(400) 450 (500) 550 (550) 600 (650) g Peruvian 
fv. 957 (Very Light Grey) og
(250) 250 (300) 350 (350) 350 (400) g Vilja fv. 401 
(Light Grey)
Hele arbejdet strikkes med 1 tråd af hver kvalitet 
holdt sammen.

Rundpind 6 mm, 40 cm
Rundpind 7 mm, 40 og 80 cm.
Strømpepinde 6 og 7 mm (strømpepinde og korte 
rundpinde kan udelades hvis der strikkes magic loop på 
lang rundpind).
Maskemarkører og maskeholdere



2 af 4#FilcolanaBasketweave

Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

v-udt (venstrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

h-udt (højrevendt udtagning) 
Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den ret. 

c-indt
Centreret dobbeltindtagning. Tag 2 m løs af som skulle 
de strikkes r sm, 1 r, træk de 2 løse m samlet over den 
strikkede m.

DIAGRAM
Diagrammet læses fra højre mod venstre på alle 
omgange.

 

Arbejdsgang
Basketweave strikkes nedefra og op. 
Kroppen strikkes rundt i glatstrik og med udtagninger 
i siderne, op til ærmegabet. Ønsker man en mere rum-
melig model er der angivet masketal til dette.

Kroppens masker hviler mens ærmerne strikkes.

Herefter samles krop og ærmer og bærestykket strik-
kes med raglanindtagninger og det fine flettede 
kurvemønster.

Til sidst strikkes kraven, der sagtens kan tilpasses i 
højden hvis man ikke ønsker rullekrave. 

 

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden
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Opskrift
KROP

Kun tætsiddende model
Slå (120) 132 (144) 152 (164) 180 (192) m op på 
rundpind 7 mm med 1 tråd af hver kvalitet holdt 
sammen. 
Indsæt en omgangsmarkør og saml omgangen, pas på 
at maskerne ikke snor sig rundt om pinden.
Strik 9 cm rib (2 r, 2 vr).
Strik glatstrik (ret på alle omgange), på første omgang 
indsættes der en sidemarkør efter de første (60) 66 
(72) 76 (82) 90 (96) m.
#
Strik (5) 5 (5) 6 (6) 6 (5) omgange lige op.
Næste omg (udtagningsomg): 1 r, v-udt, strik til 1 m 
efter markør, v-udt, strik ret omgangen ud.
Strik (5) 5 (4) 6 (6) 6 (5) omgange lige op.
Næste omg (udtagningsomg): Strik til 1 m før 
markør, h-udt, strik til 1 m før omgangsmarkør, h-udt, 
1 ret.
#
Gentag fra # til # yderligere (4) 4 (4) 4 (4) 4 (5) gange 
= (140) 152 (164) 172 (184) 200 (216) m. 

Kun rummelig model
Slå (140) 152 (164) 172 (184) 200 (216) m op på 
rundpind 7 mm med 1 tråd af hver kvalitet holdt
sammen.
Indsæt en omgangsmarkør og saml omgangen, pas på 
at maskerne ikke snor sig rundt om pinden.
Strik 9 cm rib (2 r, 2 vr).
Strik glatstrik (ret på alle omgange), på første omgang 
indsættes der en sidemarkør efter de første (70) 76 
(82) 86 (92) 100 (108) m.

Begge modeller
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler (40) 40 
(41) 42 (40) 41 (41) cm.

Næste omg: Strik til (4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) m efter 
sidemarkøren, flyt de sidst strikkede (8) 8 (8) 12 (12) 
14 (16) masker ((4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) m før og efter 
markøren) til en maskeholder, strik omgangen ud, 
flyt (4) 4 (4) 6 (6) 7 (8)  m på hver side af omgang-
smarkøren til en maskeholder. 
Bryd garnet.

Arbejdet er nu delt i forstykke og ryg med (62) 68 (74) 
74 (80) 86 (92) masker på hvert stykke. 

Lad arbejdet hvile mens ærmerne strikkes.

ÆRMER
Slå (36) 36 (36) 40 (40) 44 (44) m op på pind 7 mm 
med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen. 
Indsæt en omgangsmarkør og saml omgangen.

Strik 9 cm rib (2 r, 2 vr).

Næste omg (udtagningsomg): 1 r, v-udt, strik ret til 
den sidste m, h-udt, 1 r.

Strik (2) 2 (2) 3 (2) 2 (2) omgange lige op.

Næste omg (udtagningsomg): 1 r, v-udt, strik ret 
omgangen ud.

Strik 2 omgange lige op.

Næste omg (udtagningsomg): Strik ret til 1 m før 
omgangsmarkør, h-udt, 1 r.

Gentag de sidste (6) 6 (6) 7 (6) 6 (6) omgange i alt 
(10) 10 (10) 10 (13) 12 (13) gange, til der er (58) 58 
(58) 62 (68) 70 (72) masker. 
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Fortsæt lige op, til arbejdet måler (48) 48 (48) 52 (54) 
54 (54) cm.

Bryd garnet og flyt (4) 4 (4) 6 (6) 7 (8) masker på hver 
side af omgangsmarkøren til en maskeholder. 

Lad de resterende (50) 50 (50) 50 (56) 56 (56) 
m hvile, mens det andet ærme strikkes tilsvarende.

BÆRESTYKKE
Nu samles delene på samme rundpind således:
Sæt garnet til kroppens masker og strik ret over 
ryggens  (62) 68 (74) 74 (80) 86 (92) masker, del 
trådene og  slå 1 ny m op med krydsopslagning og 
marker denne m (raglanmaske) strik det ene ærme ind 
på pinden (venstre ærme), slå 1 ny maske op og marker 
denne m (raglanmaske), strik forstykkets masker, slå 
1 ny maske op og marker denne m (raglanmaske), strik 
det andet ærme ind på pinden (højre ærme), slå 1 ny 
maske op og marker denne m (raglanmaske) = (228) 
240 (252) 252 (276) 288 (300) m i alt.

Nu strikkes mønster ifølge diagram og raglanindtag-
ninger på hver 2. omgang, således:
Næste omgang (diagrammets 1. omg): 1 r, **1 r, 

*4 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til 2 m før den markerede 
raglanm, 1 r, c-indt**, gentag fra ** til ** omgangen 
ud.
Omgangen begynder nu efter c-indt på ryggens højre 
raglan.

Næste omg: Strik ifølge diagrammet omgangen ud, 
raglanmaskerne strikkes ret.

Fortsæt ifølge diagrammet og med indtagninger på 
hver 2. omg i alt (21) 22 (24) 23 (26) 27 (28) gange, 
til der er (60) 64 (60) 68 (68) 72 (76) masker tilbage. 
Slut med en omgang uden indtagninger.

Fortsæt lige op, uden raglanindtagninger, men stadig 
ifølge diagram og strik yderligere (0) 2 (0) 4 (4) 0 (2) 
omgange. 
Du skal slutte med de to retpinde i diagrammet.

Skift til pind 6 mm.

RULLEKRAVE
Kun str. XS, XL og 2XL
Næste omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * omg ud 
og strik samtidig 2 m sammen midt på hhv. ryg, venstre 
ærme, forstykke og højre ærme i alt 4 masker tages ind, 
slut med 1 r = (-) 60 (-) - (-) 68 (72) m.

Kun str. 14 år, S, M og L
Næste omg: 1 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til * omg ud.

Alle str
Strik 11 cm rib.

Luk løst af med elastisk aflukning, således:
Vend arbejdet således at aflukningsomgangen strikkes 
fra vrangsiden.
Aflukningsomg: Tag 1. m vr løs af, 1 vr, *stik venstre
pind ind i de 2 masker på højre pind, således at venstre 
pind ligger foran højre pind, fang garnet med højre 
pind og strik ret igennem begge masker*, strik 1 r, 
gentag fra * til *, træk 2. m på højre pind over 1. m 
(som almindelig aflukning)**. Strik 1 r, gentag fra * 
til **. Strik 1 vr, gentag fra * til **. Fortsæt således 
omgangen ud, idet maskerne strikkes rib som de viser 
inden de strikkes sammen og lukkes af.

MONTERING
Sy de hvilende masker under ærmerne sammen med  
maskesting. Hæft ender.
Vask sweateren ifølge anvisning på banderolerne og lad 
den liggetørre fladt på et håndklæde.


