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En lækker cardigan i bomber-facon, hvor inspirationen til mønstrene er fundet i de 
hollandske fiskeres traditionelle sweatre. Trøjen er strikket i en skøn blanding af Peruvian 
og Tilia. Modellen strikkes oppefra og ned med en meget rummelig pasform. 
 

HimmelDesign: Rachel Søgaard

STØRRELSER
S (M) L (XL)

MÅL
Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104
(105-112) cm 
Overvidde: 141 (149) 157 (165) cm
Ærmelængde: 38 cm (alle str.)
Hel længde målt midt bag  inkl. halskant: 63 (65) 67 
(69) cm

STRIKKEFASTHED
16 m og 23 p i glatstrik med en tråd af hver kvalitet på 
pind 6 mm = 10 x 10 cm.

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. 

MATERIALER

Garn fra Filcolana
500 (550) 600 (650) g Peruvian  i fv. 977 (Marzipan)
125 (150) 150 (175) g Tilia  i fv 336 (Latte)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen, 
arbejdet igennem.

Rundpind 6 mm, 40 og 100 cm

Strømpepinde 6 mm

Markører eller kontrastfarvet tråd

2 sikkerhedsnåle

4 knapper
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Teknik
SPECIELLE FORKORTELSER

o-indt (overtrækningsindtagning)
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.
v-udt
Før venstre pind forfra og ind under lænken mellem to 
masker, løft lænken op på pinden og strik den drejet r.
h-udt
Før venstre pind bagfra og ind under lænken mellem to 
masker, løft lænken op på pinden og strik den ret.
v-udtvr
Før venstre pind forfra og ind under lænken mellem to 
masker, løft lænken op på pinden og strik den drejet 
vrang. 
h-udtvr
Før venstre pind bagfra og ind under lænken mellem to 
masker, løft lænken op på pinden og strik den vrang. 

SPECIELLE TEKNIKKER

Italiensk aflukning
NB: Der begyndes forskelligt alt efter, om 1. maske på 
pinden er en ret- eller en vrangmaske:
Hvis 1. maske er en retmaske: Begynd med pkt. 1 og 
fortsæt derfra.
Hvis 1. maske er en vrangmaske: Begynd med pkt. 4, 
men tag IKKE masken af pinden. Fortsæt derfra.
1. Stik nålen ind i den 1. maske på venstre p, som 
skulle den strikkes vrang, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. maske fra bagsiden og 
ud på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. maske, fra forsiden og ud på 
bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. maske, som skulle den strikkes 
ret, og tag masken af pinden.
5. Stik nålen fra forsiden ind i 2. maskes forreste 
maskeben, som skulle den strikkes vrang, træk garnet 
igennem.
6. Stik nålen ind i 1. maske som skulle den strikkes 
vrang, og tag masken af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 maske tilbage. Sy den 
sidste maske af som i pkt. 4. 

DIAGRAM
Se side 5.

Arbejdsgang
Modellen strikkes oppefra og ned. 
Der begyndes med opslagning i nakken og der tages ud 
på hver side af en skuldermaske for at danne forstykker 
og ryg. 
Herefter deles arbejdet, og forstykker og ryg strikkes 
hver for sig, til ærmegabet har den angivne længde. 
Delene samles igen, og der strikkes frem og tilbage 
over alle masker med nye masker i ærmegabet, til 
kroppen har det angivne mål og der afsluttes med 
ribkant.
Der strikkes masker op i ærmegabet, og ærmet strikkes 
rundt med indtagninger oppefra og ned og afsluttes 
med en ribkant.
Til slut strikkes der masker op hele vejen rundt langs 
forstykker og nakke, og ribkanten strikkes med 
knaphuller.

Diagrammet strikkes nedefra og op, fra højre mod 
venstre på retsidepinde og fra venstre mod højre på 
vrangsidepinde. 
Diagrammets 6 pinde gentages arbejdet igennem.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 41 masker op, gerne fast, på rundpind 6 mm med 
1 tråd af hver kvalitet. 

1. p (vrangsiden): Strik vr pinden ud.

2. p: 1 r, h-udt, 1 r (marker denne m), v-udt, strik 37 m 
ifølge diagrammets 1. p, h-udt, 1 r (marker denne m), 
v-udt, 1 r.

3. p: 2 vr, v-udtvr, 1 vr, h-udtvr, 1 vr, sæt en markør, 
strik 37 m ifølge diagrammets 2. p, sæt en markør, 
1 vr, v-udtvr, 1 vr, h-udtvr, 2 vr.

4. p: 3 r, h-udt, 1 r, v-udt, 2 r, flyt markøren, strik 
37 m ifølge diagrammets 3. p, flyt markøren, 2 r, h-udt, 
1 r, v-udt, 3 r.

5. p: 4 vr, v-udtvr, 1 vr, h-udtvr, 3 vr, flyt markøren, 
strik 37 m ifølge diagrammets 4. p, flyt markøren, 3 vr, 
v-udtvr, 1 vr, h-udtvr, 4 vr.

Fortsæt på denne måde med udtagning på hver side af 
den markerede maske på hver skulder, SAMTIDIG, 
når der er taget ud i alt 12 (14) 16 (18) gange 
begynder udtagningerne ved forkanterne.

Næste p (retsiden): 1 r, v-udt, strik r til den markerede 
m, h-udt, 1 r, v-udt, strik r til markøren, flyt markøren, 
strik 37 m ifølge diagrammet, flyt markøren, strik r til 
den markerede m, h-udt, 1 r, v-udt, strik r, til der er 
1 m tilbage på p, h-udt, 1 r.

Gentag udtagningerne ved forkanterne på hver 4. pind. 
Når der er taget ud ved skuldrene i alt 36 (38) 40 (42) 
gange, deles arbejdet, og forstykker og ryg strikkes 
hver for sig. Slut med en pind fra vrangsiden.
Der er nu 109 (113) 117 (121) masker på ryggen, 
mellem de markerede masker.

Nu deles arbejdet til ryg og forstykker, således:

VENSTRE FORSTYKKE
Næste p (retsiden): Strik ret til den markerede 
skuldermaske, vend arbejdet og lad de resterende 
m hvile, mens venstre forstykke strikkes.

Fortsæt i glatstrik over disse masker, og fortsæt 
samtidig , udtagningerne ved forkanten, til der er taget 
ud i alt 16 gange.

Strik lige ned, til ærmegabet måler 16 (17) 18 (19) cm 
fra den markerede skuldermaske. Slut med en pind fra 
vrangsiden. 
Lad forstykket hvile, men bryd ikke garnet.

Sæt den markerede skuldermaske i hver side på hver 
sin sikkerhedsnål.

RYG
Sæt et nyt nøgle garn til fra retsiden af ryggens 
masker, og strik lige ned i mønster som hidtil mellem 
markørerne og glatstrik over de øvrige masker i hver 
side, til ryggen har samme længde som forstykket. 
Slut med en pind fra vrangsiden.

Bryd garnet, og lad ryggens masker hvile
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HØJRE FORSTYKKE
Sæt garnet til fra retsiden af højre forstykkes masker, 
og strik som til venstre forstykke, blot spejlvendt. 
Slut med en pind fra vrangsiden. 

Bryd garnet, og lad forstykkets masker hvile.

KROP
Flyt maskerne, så du kan begynde med det hvilende 
garn i kanten af venstre forstykke. 

Næste p (retsiden): Strik r over m på venstre 
forstykke, husk udtagning mod forkanten, hvis disse 
ikke er foretaget alle sammen, slå 5 (7) 9 (11) m op 
ved venstre ærmegab, og strik ret over ryggens masker 
bortset fra de midterste 37 m, der strikkes i mønster 
som hidtil, slå 5 (7) 9 (11) m op ved højre ærmegab, 
og strik ret over maskerne på højre forstykke, husk 
udtagning mod forkanten, hvis disse ikke er foretaget 
alle sammen.

Når alle udtagninger på forkanterne er foretaget er der 
225 (237) 249 (261) masker på pinden.

Fortsæt frem og tilbage i glatstrik over alle masker, 
stadig med mønster over de 37 m på ryggen, til 
arbejdet måler 24 (25) 26 (27) cm fra ærmegabet eller 
ønsket længde, slut med en pind fra retsiden.

Fortsæt i rib således:
1. p (vrangsiden): *1 r, 1 vr*, gentag fra * til *, slut 
med 1 r.

Strik i alt 6 cm rib.

Luk af med italiensk aflukning (se særlige teknikker).

ÆRMER
Sæt garnet til fra retsiden i den midterste af de 
opslåede masker i ærmegabet, strik 3 (4) 5 (6) masker 
op i de nye masker, og indsæt en markør i den første 
af disse masker, strik ca. 3 masker op for hver 4 pinde 
langs ærmekanten op til skulderen, strik den hvilende 
skuldermaske ret, strik samme antal masker op langs 
den anden ærmekant, og strik 2 (3) 4 (5) masker op 
i de opslåede masker i ærmegabet = 58 (62) 68 (72) 
masker i alt.

Strik rundt i ret, og tag ind på hver 14. (13.) 12. (11.) 
omgang således: 
1 r, 2 r sm, strik ret til de sidste 2 m på omg, o-indt.

Tag ind på denne måde i alt 5 gange,= 48 (52) 58 
(62) masker. 

Fortsæt lige op, til ærmet måler 33 (32) 31 (30) cm, 
eller ønsket længde minus 5 cm. 

Næste omg: Tag ind jævnt fordelt til 36 (38) 40 
(42) m. 

Strik 5 cm rib (1 r, 1 vr). 

Luk af med italiensk aflukning.

Strik et ærme magen til.
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FORKANT
Begynd på retsiden, nederst ved højre forkant og strik 
3 m op for hver 4 pinde langs hele forkanten, i alt 
ca. 245 (249) 253 (257) masker (maskeantallet skal 
være ulige). 

Strik rib således:
1. p (vrangsiden): *1 vr, 1 r*, gentag fra * til *, slut 
med 1 vr.

Strik rib, til kanten måler 2,5 cm, slut med en pind fra 
vrangsiden. 

Næste p (knaphulspind): Strik 4 m rib, *luk 3 m 
af, strik rib, til der er 11 (12) 13 (14) m på p efter de 
aflukkede m*, gentag fra * til *, yderligere 3 gange. 

Strik rib pinden ud. 

På den følgende pind slås der 3 m op over de aflukkede 
masker hvert sted. 

Fortsæt i rib, til kanten måler 5 cm. 

Luk af med italiensk aflukning.

DIAGRAM

 Ret op retsiden, vrang på vrangsiden  
 Vrang på retsiden, ret på vrangsiden  
 Stik højre pind ind i m som skulle den strikkes 
 vr, slå 2 gange om p, strik m færdig som en  
 vrangmaske og lad m glide af p.  
 Der er nu 2 omslag i første m på højre pind.

 

MONTERING
Hæft alle ender. 
Sy knapper i ud for knaphullerne.
Vask arbejdet ifølge anvisingerne på banderolerne 
og og lad tørre liggende fladt. 

  Sæt 1 m på hjælpepind foran arbejdet  
  idet du lader det ekstra omslag glide af  
  pinden, 3 r, strik m på hjælpepinden  
  ret.   
  Sæt 3 m på hjælpepind bag arbejdet  
  strik 1 r idet du lader det ekstra omslag  
  glide af pinden, strik m på hjælpe- 
  pinden ret.
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