
Robotto - en glad børnesweater

Design: Nanna Gudmand-Høyer

www.filcolana.dk Filcolana

Robotto kan både strikkes med magiske nøg-
ler med mange farver og fuld knald på, eller i 
to farver, hvilket det giver sweateren et mere 
klassisk og grafisk udtryk. Sweaterens krop 
er fyldt med små robotter og ærmerne henter 
inspiration fra formel 1-flag.
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana:
Bundfarve (BF): 200 (200) 250 (300) g
Mønsterfarve (MF): 150 (200) 200 (250) g
- for den multifarvet version strikket med magiske 
nøgler vælges farver, så du har minimum den angivne 
garnmængde for hhv. bundfarve og mønsterfarve.

Rundpind 4,5 mm, 60 cm og 5 mm, 60 cm
Strømpepinde: 4,5 mm og 5 mm
Evt. en 5 mm rundpind, 40 cm, som strømpindene 
udskiftes med, når det er muligt
4 maskemarkører

Tofarver version (billeder i højre side)
Bundfave (BF): 957 (Very Light Grey melange)
Mønsterfarve (MF): 270 (Midnight Blue)

Mangefarver version (billede nedenfor)
Bundfarve (BF): 954 (Light Grey melange), 955 (Me-
dium Grey melange) og 956 (Charcoal melange)
Mønsterfarver (MF): 190 (Pistachio), 215 (Carrot), 
223 (Sunflower), 255 (Limelight) og 284 (Kumquat)

Størrelser
6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10 år/140 cl (12 år/152 cl)
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Mål
Overvidde: 77 (81) 86 (88) cm
Ærmelængde: 28 (32) 37 (41) cm
Hel længde: 52 (56) 60 (64) cm

Strikkefasthed
18 m og 22 p i flerfarvestrik på p 5 mm = 10 x 10 
cm.

Særlige forkortelser
o-indt (overtræksindtagning): 1 ret løs af, 1 ret, træk 
den løse maske over den netop strikkede.
2 r sm: Strik 2 masker ret sammen.
pm: Placer maskemarkør.
Udt: Tag ud ved at strikke lænken mellem to masker 
drejet ret.

Magiske nøgler til mangefarvet version
Du skal lave to magiske nøgler: Et med bundfarverne 
og et med mønsterfarverne. 
Når du har udvalgt farverne, skal du vikle et sted 
mellem 3 og 10 meter garn af de forskellige farver op 
til et nyt nøgle. 
Sørg for at farverne ikke kommer i samme forløb gen-
nem hele nøglet og at længden på garnerne varierer. 
Når der efterfølgende strikkes med de to magiske 
nøgler, split-splejses garnet ved farveskift, så er der 
stort set ingen ender, der skal hæftes til slut.

152 cl
140 cl

128 cl
116 cl

BF (magisk nøgle)

MF (magisk nøgle)

Mønstergentagelse

Makerer starten i 
diagrammet for de 
forskellige størrelser

Diagram 2 Diagram 1

Arbejdsgang
Sweateren er en klassisk raglansweater strikket 
nedefra og op. Først strikkes kroppen, herefter strik-
kes ærmerne, til sidst samles det hele på én pind og 
bærestykket strikkes.

Krop
Tofarvet version: Strik med MF og skift derefter til BF 
(se bort fra tallene 1, 2 og 3).
Mangefarvet version: Vælg en mønsterfarve og 3 
bundfarver (BF1, BF2 og BF3), som du vil bruge til 
ribkanter.
Slå 136 (144) 152 (156) m op på rundp 4,5 mm med 
MF. Strik en omg rib 2 r, 2 vr. Skift til BF og strik 4 
omg rib, skift til BF2 og strik 2 omg rib, skift til BF3 
og strik 3 omg rib.
Skift til pind 5 mm. Nu skal der strikkes flerfarve-
strik efter diagrammerne: På første omg tages 2 m 
ud jævnt fordelt. Strik 8 (8) 8 (10) m efter diagram 
1, pm, strik 61 (65) 69 (69) m efter diagram 2, pm, 
strik 8 (8) 8 (10) m efter diagram 1, pm, strik 61 
(65) 69 (69) m efter diagram 2, pm. Fortsæt i flerfar-
vestrik efter diagrammerne, til arbejdet måler 28 (30) 
34 (36) cm.
På næste omg lukkes af til ærmegab som følger: Luk 
8 (8) 8 (10) m af, strik efter diagram 2 til næste mar-
kør, luk 8 (8) 8 (10) m af, strik til 61 (65) 69 (69) m 
efter diagram 2.
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Lad arbejdet hvile, mens ærmerne strikkes.

Ærmer
Slå 28 (32) 32 (36) m op på strømpepinde 4,5 mm 
med den valgte MF til rib. Strik en omgang rib, 2 r, 2 
vr. Skift til BF1 og strik 4 omg rib, skift til BF2 og strik 
2 omg rib, skift til BF3 og strik 3 omg rib.
Skift til pind 5 mm. På første omg tages 2 masker ud 
jævnt fordelt. Sæt nu en markør under ærmet som 
følger: Pm, 1 r i BF, strik rundt efter diagram 1 til 1 m 
før markøren, 1 r i BF.  (Bemærk at de to masker i BF 
på hver side af markøren danner en ”ærmesøm”, og 
der tages ud på hver side af denne).
Herefter tages ud som følger på hver 4. (4.) 5. (6.) 
omg: 1 r i BF, 1 udt i farve efter diagram 1, fortsæt 
rundt efter diagram 1 til 1 m før markøren, 1 udt, 1 r 
i BF.  
Fortsæt med at tage ud, som angivet ovenfor, til du 
har 54 (58) 60 (64) m. Forsæt lige op, til arbejdet 
måler 28 (32) 37 (41) cm. På næste omgang lukkes 
de første 4 (4) 4 (5) m og de sidste 4 (4) 4 (5) m af.
Strik et ærme magen til.

Bærestykke
Nu skal ærmer og krop samles: Strik 1 m fra krop-
pen i BF, strik efter diagram 2 til 1 m før der er lukket 
af til ærmegab, 1 r i BF, pm, strik det ene ærme: 1 r 
i BF, strik efter diagram 1 over ærmets m til 1 m før 
der er lukket af til ærmegab, 1 r i BF, pm, strik 2. del 
af kroppen: 1 r i BF, strik efter diagram 2 til 1 m før 
der er lukket af til ærmegab, 1 r i BF, pm, nu strikkes 
det andet ærme: 1 r i BF, strik efter diagram 1 over 
ærmets m til 1 m før der er lukket af til ærmegab, 1 r 
i BF, pm.
De to m omkring hver markør strikkes r i BF gennem 
resten af arbejdet – og danner herved nogle visuelle 
”raglansømme” (indtagningerne strikkes i BF).
Nu skal der tages ind på hver anden omg som følger:
1 o-indt, strik efter diagram 2 til 2 m før markør, 2 r 
sm, 1 o-indt, strik efter diagram 1 over ærmets m til 
2 m før markør, 2 r sm, 1 o-indt, strik efter diagram 2 
til 2 m før markør, 2 r sm, 1 o-indt, strik efter dia-
gram 1 til 2 m før markør, 2 r sm. 
Fortsæt med at tage ind på denne måde på hver 
anden omg, til du har taget ind i alt 18 (20) 21 (22) 
gange = 70 (70) 74 (70) m tilbage. 
Skift til pind 4,5 mm, strik en omg glatstrik med BF3, 
imens du tager 6 (6) 6 (2) m ind jævnt fordelt. Der er 
nu 64 (64) 68 (68) m tilbage. 
Forsæt i rib 2 r, 2 vr: Yderligere 2 omg med BF3, 2 
omg med BF2, 2 omg med BF1, 1 omg med MF til rib. 
Luk løst af i MF.

Montering
Sy ærmegabene sammen med maskesting. Hæft en-
der. Skyl sweateren op, og lad den tørre liggende.


