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Traditionel, flerfarvestrikket sweater med 
”norsk hals”. Den er nem at strikke i det lækre 
garn Peruvian Highland Wool. Strik den som 
herresweater eller som oversize damesweater. 
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana: 
Bundfv: 350 (400) 400 (450) g fv 270 (Midnight blue) 
Mønsterfv: 250 (250) 300 (300) g fv 957 (Very light 
grey) 
Rundp og strømpep 4 og 5 mm

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål 
Overvidde: 109 (117) 126 (134) cm
Hel længde: 65 (67) 69 (71) cm
Ærmelængde: 51 cm

Strikkefasthed
21 m og 22 p i glatstrik efter diagram på p 5 mm = 
10 x 10 cm

Arbejdsgang
Krop og ærmer strikkes rundt nedefra og op. Herefter 
klippes der op til ærmegab i hver side og ærmerne 
monteres.

Krop
Slå 228 (246) 264 (282) m op på rundp 4 mm med 
bundfv. Saml omg og strik rundt i rib, 1 r, 1 vr, til 
arbejdet måler 8 cm. Skift til rundp 5 mm, strik 1 
omg glatstrik. Begynd som angivet og fortsæt rundt i 
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mønster efter diagrammet, til arbejdet måler 45 (46) 
47 (48) cm.
Luk nu 1 m af i hver side af arbejdet således: Luk 
første m af, strik til der er 113 (123) 131 (141) m på 
p efter den aflukkede, luk 1 m af og strik omg rundt. 
Der er nu 113 (123) 131 (139) m til forstykke og 113 
(121) 131 (139) m til ryg.
På næste omg slås 3 nye m op over den aflukkede 
i hver side til klippemasker. Disse strikkes i lodrette 
striber med 1 m i hver fv.
Fortsæt rundt, til arbejdet måler 65 (67) 69 (71) cm. 
Luk de 3 klippemasker i hver side af. Bryd garnet.

Halskant forstykke
Lad skuldrenes 29 (33) 37 (40) m i hver side af for-
stykket hvile på en maskeholder eller en garnende. 
Sæt bundfv til de resterende m fra retsiden. Strik 1 p 
vr fra retsiden og fortsæt i glatstrik frem og tilbage, 
til der er strikket ca. 4 cm.
Luk af.

Halskant ryg
Lad skuldrenes 29 (33) 37 (40) m i hver side af ryg-
gen hvile på en maskeholder eller en garnende. Sæt 
bundfv til de resterende 55 (55) 57 (59) m fra retsi-
den, strik 1 ny m op i hver side og strik ca. 7 cm frem 
og tilbage i rib, 1 r, 1 vr. Luk af.

Skuldre
Sæt m fra den ene skulder fra hhv. forstykke og ryg 
på hver sin p og strik m sammen to og to, idet de 
samtidig lukkes af.
Strik den anden skulder sammen på samme måde.
Fold ribkanten på ryggen dobbelt mod vrangsiden og 
sy den til.
Fold halskanten på forstykket i vr-rillen og sy den til 
på vrangsiden.  

Diagram

Fold enderne af ribkanten ind, så de danner en lille 
trekant og sy siderne af ribkanten til i vr-rillen på 
forstykket.

Ærmer 
Slå 44 (46) 48 (50) m op på strømpep 4 mm med 
bundfv. Saml omg og strik rundt i rib, 1 r, 1 vr, til ar-
bejdet måler 8 cm. Skift til rundp 5 mm, strik 1 omg 
glat. Marker den første m på omg, denne m strikkes 
i bundfv gennem hele arb og følger ikke diagrammet. 
Begynd som angivet og fortsæt i mønster efter dia-
grammet. Tag 1 m ud på hver side af den markerede 
m på 2. omg og derefter på hver 5. (skiftevis hver 4. 
og 5.) 4. (4.) omg, til der er 84 (88) 92 (96) m. De 
nye m strikkes i mønster efterhånden.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 50 cm. 
Luk den markerede m af. Strik 2 p glatstrik frem og 
tilbage med vr-siden udad. 
Strik et ærme magen til.

Montering
Klippemaskerne kan enten fæstnes i hånden eller på 
symaskine (med en alm. zigzag søm eller med en 
3-stings-zigzag). Sy 2 sømme, en på hver side af den 
midterste klippe-m i hvert ærmegab. Klip op mellem 
syningerne.
Sy ærmerne i, sådan at det lille stykke glatstrik med 
vrangsiden ud kan foldes ind over og dække maskin-
sømmene på vrangsiden.

Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.   


