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En helt enkel drengesweater med bånd af 
perlestrik og et lille farvepift i form af knap-
per i raglanåbningen. Ideen var at skabe et 
enkelt design der var både sjovt, forholdvis let 
at strikke, og som klæder både store og små 
drenge.
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Materialer
200 (200) 250 (250) 300 (350) g Peruvian Highland 
Wool fra Filcolana i farve 202 (Teal)
Rundpind 3½ og 4½ mm, 60 cm
Strømpepinde 3½ og 4½ mm
4 markører eller kontrastfarvet tråd
1 uldnål
2 (3) 3 (3) 3 (3) knapper

Størrelser
86/92 cl / 2 år (98/104 cl / 4 år ) 110/116 cl / 6 år 
(122/128 cl / 8 år) 134/140 cl /10 år (146/152 cl / 12 
år). 
Den opstrikkede model er str. 110/116 cl / 6 år
Når du skal vælge størrelse, kan du måle dit barns 
højde, og bruge det til at vælge størrelse ud fra. Må-
ler dit barn 112 cm, skal du strikke størrelse 110/116 
cl. Måler dit barn 118 cm, skal du vælge at strikke 
størrelse 122/128 cl. Størrelse 110/116 cl passer 
altså barnet indtil det måler ca. 116 cm.

Mål
Passer til brystvidde: 54 (56) 60 (62) 68 (72) cm
Overvidde: 60 (62) 67 (71) 78 (82)
Ærmelængde: 22 (27) 29 (32) 35 (38) cm
Hel længde: 35 (36) 38 (43) 47 (50) cm

Strikkefasthed
18 m og 27 p i glatstrikning på p 4½ mm = 10 x 10 
cm.



Magnus Side 2

www.filcolana.dk Filcolana

Særlige forkortelser
Udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden, og strik den drejet (ret eller vrang, som det 
passer med strikningen).
LLR (indtagning): Tag 2 ret løse af 1 ad gangen, før 
venstre pind bagfra ind gennem maskerne fra venstre 
og strik de to masker ret sammen.

Perlestrik
På første pind strikkes skiftevis 1 ret og 1 vrang. Det 
gøres der også på de efterfølgende pinde, men altid 
med ret over vrang og vrang over ret.
 
Venderækker
Når man vender midt på en pind, er det vigtigt at 
gøre noget for at undgå, at der bliver et hul imellem 
de to masker man vender ved. Den mest gængse me-
tode er, at slå garnet om den næste maske således: 
Bring garnet foran pindene, tag den næste maske løst 
af fra venstre til højre pind, bring garnet tilbage bag 
pindene, og sæt “vendemasken” tilbage på venstre 
pind. Vend. Bring garnet om på retsiden af arbejdet 
(så det ligger sig om “vendemasken”), og du er klar 
til at strikke vrang. 
Dette skaber en løkke om masken, der gør at der ikke 
kommer et hul imellem den sidste strikkede maske og 
den første ustrikkede. 
Når du strikker vrang tilbage over dine “vendema-
sker”, løfter du omslaget op, og strikker det (vrang) 
sammen med masken.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op, rundt på rund-
pind, og fuldstændig ud i et. Først strikkes kroppen til 
ærmegabene, hvorefter denne lægges til side og to 
ærmer strikkes. Ærmer og krop samles på rundpin-
den, og bærestykket strikkes, mens der løbende ta-
ges ind til raglan. Arbejdet deles, og der strikkes frem 
og tilbage på det sidste stykke af bærestykket for at 
skabe raglanåbningen. Når bærestykket er strikket 
til den rigtige længde, strikkes der vendepinde over 
ryg og dele af ærmemaskerne for at forlænge/forhøje 
denne del af trøjen. Til sidst samles der masker op 
langs raglanåbningen, og en ribkant med knaphuller 
strikkes lang halskant og raglanåbning.

Krop
Slå 100 (108) 112 (124) 136 (148) m op på rundpind 
3½ mm, sæt et mærke ved omg’s begyndelse, og 
strik rundt herfra.
Strik (2 r, 2 vr) rib til arbejdet måler 3,5 (3,5) 4 (4) 5 
(5) cm. Skift til p 4½ mm, og tag på næste omg 8 (4) 
8 (4) 2 (0) m ud jævnt fordelt over omg = 108 (112) 
120 (128) 138 (148) m på p.
Strik 3 (4) 5 (6) 6 (7) omg i perlestrik.
Strik herefter en omg ret og herefter en omg vrang.
Fortsæt nu lige op i glatstrikning til det glatstrikkede 
stykke måler 14 (14) 15 (16,5) 18 (19) cm.

Strik nu en omg vrang og en omg ret.
Strik herefter 5 (6) 8 (11) 11 (12) omg perlestrik.

Strik nu en omg ret og en omg vrang.
Strik 2 (3) 3 (4) 4 (5) omg glatstrik.
Næste omg: Strik r til 3 (3) 3 (4) 4 (4) m før mærke.

Del nu arb i forstykke og ryg således:
Strik 3 (3) 3 (4) 4 (4) m over på maskeholder, fjern 
mærke, strik 3 (3) 3 (4) 4 (4) flere m over på samme 
maskeholder, strik 48 (50) 54 (56) 61 (66) r, strik 6 
(6) 6 (8) 8 (8) m over på en anden maskeholder, strik 
48 (50) 54 (56) 61 (66) r.
Lad arbejdet hvile.

Ærme (strik 2 stk)
Slå 28 (28) 32 (32) 32 (36) m op på 3½ mm strøm-
pepinde, sæt et mærke ved omg’s begyndelse, og 
strik rundt.
Strik (2 r, 2 vr) rib til arbejdet måler 3 (3) 3,5 (3,5) 
4 (4) cm. Skift til p 4½ mm, og strik næste omg ret, 
mens du tager 4 m jævnt ud over omg.
Strik 3 (4) 4 (5) 5 (6) omg i perlestrik.
Strik en omg ret og en omg vrang. Strik en omg ret.
Næste omg: 1 r, 1 udt, strik r til der er 1 m tilbage på 
omg,1 udt, 1r.
Strik 3 (4) 5 (5) 5 (5) omg glatstrik.
Tag således ud på hver 4. (5.) 6. (6.) 6. (6.) omg, 3 
(4) 3 (4) 5 (5) gange i alt = 38 (40) 42 (44) 46 (50) 
m på p.
Fortsæt herefter lige op i glatstrikning til det glatstrik-
kede stykke måler 12 (15) 16 (18) 20 (21) cm.

Næste omg: Strik alle m vr.
2. omg: Strik alle m r.
Strik herefter 5 (6) 8 (11) 11 (12) omg perlestrik.

Næste omg: Strik alle m r.
2. omg: Strik alle m vr.
Strik 3 (4) 4 (5) 5 (6) omg glatstrik.
Næste omg: Strik 35 (37) 39 (40) 42 (46) r, strik 
3 (3) 3 (4) 4 (4) m over på en maskeholder, fjern 
mærke og strik yderligere 3 (3) 3 (4) 4 (4) m over på 
maskeholderen = 32 (34) 36 (36) 38 (42) m.

Strik de resterende masker fra strømpepindene over 
på den rundpind der holder kroppens masker, sådan 
at maskeholderen med ærmemaskerne ligger parallelt 
med maskeholderen med kropsmaskerne.

Når begge ærmer er føjet til rundpinden er der i alt 
160 (168) 180 (184) 198 (216) m på pinden.

Bærestykke
Strik 2 (3) 3 (3) 4 (4) r, sæt mærke, strik 44 (44) 48 
(50) 53 (58) r, sæt mærke, strik 34 (37) 39 (39) 42 
(46) r, sæt mærke, strik 48 (50) 54 (56) 61 (66) r, 
sæt mærke. Strik til første mærke. Dette er nu omg’s 
begyndelse.

Strik 2 (2) 5 (6) 7 (7) omg glatstrik lige op.

1. omg: Strik alle m vrang.
2. omg: * LLR, strik ret til 2 m før næste mærke, 2 r 
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sm, flyt mærke over *, gentag fra * til * omg ud - 4 
gange i alt. 
3. omg: * 1 r, strik i perlestrik til 1 m før næste mær-
ke, 1 r, flyt mærke over *, gentag fra * til * omg ud.
4. omg: * LLR, strik i perlestrik til 2 m før næste 
mærke, 2 r sm, flyt mærke over *, gentag fra * til * 
omg ud - 4 gange i alt. 
5. omg: * 1 r, strik i perlestrik til 1 m før næste mær-
ke, 1 r, flyt mærke over *, gentag fra * til * 3 gange i 
alt, 1r, strik perlestrik til 1 m før omg slutning. Luk 1 
m af, fjern mærke. 

Nu strikkes frem og tilbage på rundp.
1. p (retsiden): Luk 1 m af, * strik i perlestrik til 2 m 
før mærket, 2 r sm, flyt mærker over, LLR *, gentag 
fra * til * 2 gange mere, strik i perlestrik pinden ud. 
Vend. 
2. p: Luk 1 m af, * strik i perlestrik til 1 m før mærke, 
1 vr, flyt mærke, 1 vr *, gentag fra * til * 2 gange 
mere, strik perlestrik pinden ud. Vend. 
Gentag disse 2 pinde 0 (1) 2 (3) 3 (4) gange mere. 
Næste p: Luk 1 m af, * strik ret til 2 m før næste 
mærke, 2 r sm, flyt mærke over, LLR *, gentag fra * 
til * 3 gange i alt, strik ret pinden ud. 
2. p: Luk 1 m af, strik alle m ret.
3. p: Luk 1 m af, * strik ret til 2 m før næste mærke, 
2 r sm, flyt mærke over, LLR *, gentag fra * til * 3 
gange i alt, strik ret pinden ud. 
4. p: Luk 1 m af, strik vrang pinden ud. 
Gentag 3. og 4. pind 6 (6) 6 (6) 7 (8) gange mere. 
Der er nu 71 (71) 75 (71) 77 (79) m på pinden.

Vendepinde
1. p: Luk 1 m af, *strik ret til 2 m før næste mærke, 
2 r sm, flyt mærke over, LLR*, gentag * til * 2 gange 
mere, 4 r, vend.
Strik vrang til 4 m efter 2. mærke, vend.
2 r, 2 r sm, flyt mærke over, LLR, strik r til 4 m før 
mærke, vend. Strik vrang til 4 m før mærke, vend. 
*Strik ret til 2 m før næste mærke, 2 r sm, flyt 
mærke over, LLR*, strik ret pinden ud.
2. p: Strik vrang, og tag samtidig 12 (8) 12 (8) 14 
(12) m jævnt ind fordelt over pinden
Der er nu 48 (52) 52 (52) 52 (56) m på p. Bryd gar-
net.

Halskant
Start i bunden af raglanåbningen på venstre forstyk-
ke-siden, og saml 10 (14) 14 (18) 18 (22) m op med 
en 3½ mm rundpind. Sæt et mærke. Strik halsåb-
ningens masker således: 1r, * 2 vr, 2 r *, gentag fra 
* til *, til der er 3 m tilbage på pinden, 2 vr, 1 r. Sæt 
mærke. Saml 10 (14) 14 (18) 18 (22) m op langs 
raglanåbningen i ærmesiden.

1. p (vrangside): 3 vr, [* 2 r, 2 vr *, gentag fra * til 
* til 3 m før mærket, 2 r, 1 vr, flyt mærket over, 1 vr] 
gentag fra [ til ] i alt 2 gange, * 2 r, 2 vr *, gentag fra 
* til * til der er 3 m tilbage på pinden, 3 vr.
2. p (retside): * Strik som maskerne viser til 1 m før 
mærket, 1 udt, 1 r, flyt mærke over, 1 r, 1 udt *, gen-

tag fra * til * 2 gange i alt, strik som maskerne viser 
pinden ud.
3. p: Strik som m viser til der er 9 (13) 13 (17) 17 
(21) m tilbage på p: 2 r sm, slå om, * strik 2 (2) 2 
(4) 4 (6) m som de viser, 2 r sm, slå om *, gentag fra 
* til * yderligere (0) 1 (1) 1 (1) gang(e), 3 vr.
4. p: Strikkes som 2. p, idet omslagene strikkes, så 
de passer ind i ribben.
5. p: Strikkes som 1. p.
6. p: Luk alle masker af ret over ret og vrang over 
vrang.

Montering
Flyt maskerne under armene over på pinde og sy 
ærme- og kropssiden sammen ved hjælp af maske-
sting. Hæft alle ender og sy ribben til i bunden af 
raglanåbningen. Sy knapperne i.
Vask sweateren blidt, og lad den tørre fladt.


