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Indiecita og Tilia er to garner, som jeg 
holder meget af. Sammen bliver det bare 
endnu bedre! Alpakaen giver et blødt fald og 
Tilia tilføjer lethed, så materialet bliver helt 
vid- underligt. Her har jeg brugt det til en 
model, der kan bæres på to måder: Enten 
taljekort eller til hoften, alt efter, hvilken vej 
du vender den.
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Materialer
Indiecita fra Filcolana i 200 (250) 300 g farve 808 og 
100 (100) 150 g farve 197
Tilia fra Filcolana 100 (100) 100 g farve 327 og 50 
(50) 50 g farve 281
Rundpind 4,5 mm, 60 eller 80 cm
1 maskemarkør, 1 maskeholder

Størrelser
S/M (L) XL/XXL

Mål
Passer til brystvidde: 84-96 (97-104) (105-117) cm 
Vingefang (mål fra håndled til håndled) ca. 144 (150) 
156 cm

Strikkefasthed
19 m og 25 p i glatstrikning på p 4,5 mm med en tråd 
af hver kvalitet strikket sammen = 10 x 10 cm.

19 m og 28 p i vævestrikmønsteret på p 4,5 mm med 
en tråd af hver kvalitet strikket sammen i både farve 
A og farve B = 10 x 10 cm.

Farve A: Tilia 327 + Indiecita 808 
Farve B: Tilia 281 + Indiecita 197
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Arbejdsgang
Der begyndes nederst på det ene ærme. Derefter 
strikkes skød/krave til i den ene side, mens ryggen 
strikkes. Herefter strikkes det andet ærme, og til slut 
strikkes der masker op langs ryg og ”sidesøm” til 
skød/krave på den anden side.

Ærme - ryg + skød/krave - ærme
Slå 40 (44) 48 m op på rundp 4,5 mm med farve A 
og strik glatstrik frem og tilbage på p (1. p = vrang-
siden). På den 10. p, tages der 1 m ud i hver side. 
Gentag disse udtagninger på hver 6. p, yderligere 15 
(16) 17 gange = 72 (78) 84 m.
Fortsæt lige op i glatstrikning, til ærmet måler ca. 45 
(46) 47 cm (slut med en p fra vrangsiden).
Slå nu 40 (42) 44 nye m op i slutningen af den næste 
p, idet der placeres en maskemarkør mellem ærmets 
72 (78) 84 m og de nye 40 (42) 44 m, der skal danne 
skød/krave. Vend, og strik vr tilbage over alle 112 
(120) 128 m. 
Fortsæt i vævestrikmønster over 72 (78) 84 m i højre 
side og med vendepinde over de 40 (42) 44 m i ven-
stre side af arb således: 

Vævestrikmønster med vendepinde 
1. p (farve B - retsiden): 4 r, *1 vr løs af med gar-
net bag arb, 5 r*, gentag fra * til * til 2 m før markø-
ren, 1 vr løs af med garnet bag arb, 1 r, flyt markø-
ren, strik r pinden ud. 
Vend, strik 40 (42) 44 r, vend, strik 40 (42) 44 r, 
vend.  
2. p (farve B): 40 (42) 44 r, flyt markøren, 1 r, *1 vr 
løs af med garnet foran arb, 5 r*, gentag fra * til * og 
slut med 1 vr løs af med garnet foran arb, 4 r.
3. p (farve A): Strik alle m r.
4. p (farve A): Strik alle m vr.
5. p (farve B): 1 r, *1 vr løs af med garnet bag arb, 
5 r*, gentag fra * til * til 5 m før markøren, 1 vr løs 
af med garnet bag arb, 4 r, flyt markøren, strik r 
pinden ud.
Vend, strik 40 (42) 44 r, vend, strik 40 (42) 44 r, 
vend.  
6. p (farve B): 40 (42) 44 r, flyt markøren, 4 r, *1 vr 
løs af med garnet foran arb, 5 r*, gentag fra * til * og 
slut med 1 vr løs af med garnet foran arb, 1 r.
7. p (farve A): Strik alle m r.
8. p (farve A): Strik alle m vr.

Fortsæt med denne maskefordeling, til der er strikket 
ca. 54 (58) 62 cm på denne måde (målt i højre side 
af arb), mønsteret gentages i alt 19 (21) 23 gange. 
Slut sidste mønstergentagelse med 8. (4.) 8. møn-
sterp.
Lad nu skødets/kravens 40 (42) 44 m hvile på en 
maskeholder.
Fortsæt over ærmets 72 (78) 84 m i glatstrik med 
farve A. Strik først glatstrik lige op – samme antal p, 
som du sluttede med på det andet ærme. Tag der-
efter 1 m ind i hver side på den næste p og derefter 
på hver 6. p, til der er 40 (42) 44 m tilbage, strik 9 p 
lige op.
Slut ærmet af med en hestetømmeaflukning således:

Slå 3 nye m op i højre side af arb, så de sidder på 
venstre p. *Strik 2 r, 1 r løs af, 1 r (ærmets 1. m), 
træk den løse m over. Vend ikke arb, men flyt m til-
bage på venstre p og gentag fra *, til alle ærmets m 
er brugt. 
De resterende 3 m kan sys sammen med maskesting 
med de 3 m, der blev slået op ved aflukningens be-
gyndelse.
Saml 40 (42) 44 m op langs opslagningskanten på 
det første ærme (uden at strikke dem) og luk af med 
en hestetømme som på det første ærme.
Sy ærmesømmene.

Ribskød/-krave
Strik 40 (42) 44 m op med farve A langs de 40 (42) 
44 m, der blev slået op til skød/krave, fortsæt med 
at strikke m op langs højre side af arb langs det 
vævestrikkede stykke (der strikkes 1 m op for hver 
p – hvis det er for besværligt, kan der strikkes 1 m op 
for hver 2 p og tages ud i hver m, når første p strik-
kes), strik til slut over de 40 (42) 44 hvilende m i den 
anden side af kraven/skødet. Maskeantallet skal være 
deleligt med 4 + 2.
Strik 21 (22) 23 cm rib, 2 r, 2 vr. Slut med en p fra 
vrangsiden. 

Luk af med en hestetømmeaflukning som på ærmer-
ne og fortsæt rundt langs første skød/krave, hvor der 
efterhånden samles 4 m op for hver 6 p (m sættes 
blot op på p efterhånden, som de skal bruges – m 
skal altså ikke strikkes op) og ligeledes lukkes af med 
hestetømme.

Skyl arbejdet, centrifuger let og lad tørre liggende.
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ret på retsiden og vrang på vrangsiden

vrang løs af med garnet bag arbejdet på retsiden, 
vrang løs af med garnet foran arbejdet på vrangsiden

vrang på retsiden og ret på vrangsiden

farve B

farve A

mønsterrapport


