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En hyggelig sweater, hvor selve mønsteret 
danner bærestykkets form. Materialet er en 
tråd kid mohair og en tråd alpaka – en blan-
ding, der giver en let og luftig sweater med et 
blødt fald.
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Materialer
Tilia fra Filcolana: 100 (125) 125 g i fv 336 (Latte) (A)
Indiecita fra Filcolana: 50 g fv 100 (Natural White) 
(B), 50 g i fv 334 (Light Blush) (C) og 200 (250) 300 
g i fv 979 (Pebbles) (D) 
Rundp og strømpep 3,5 og 4,5 mm

Størrelser
S (M/L) XL

Mål 
Overvidde: 96 (106) 116 cm
Hel længde: 64 (65) 68 cm
Ærmelængde: 47 cm

Strikkefasthed
19 m og 26 p i glatstrik på p 4,5 mm = 10 x 10 cm

Særlig teknik
”Vend med næste m” således: 
Retsiden: Tag næste m vr løst af med garnet bag 
arbejdet, læg garnet frem mellem pindene og vend 
arbejdet. Tag første m vr løst af med garnet bag ar-
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bejdet. Der ligger nu en løkke omkring m.
Når der igen strikkes hen over m, stikkes højre p ind i 
løkken nedefra, ind i m, og de to strikkes r sm.
Vrangsiden: Tag næste m vr løst af med garnet foran 
arb, læg garnet bagud mellem pindene og vend arbej-
det. Tag første m vr løst af med garnet foran arbej-
det. Der ligger nu en løkke omkring m.
Når der igen strikkes hen over m, stikkes højre p ind i 
løkken bagfra, løkkes løftes op på venstre p og strik-
kes vr sm med m.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned. Bærestykket 
tager form ved hjælp af en lille hulrække. Ærmer og 
krop strikkes færdig hver for sig i ensfarvet glatstrik.
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet gennem hele 
arbejdet.

Bærestykke
Slå 112 m (alle str.) op på rundp 3,5 mm med 1 tråd 
A og 1 tråd B. Saml omg og strik 14 omg rib, 1 r, 1 
vr. Skift til rundp 4,5 mm, sæt 1. mærke ved omg’s 
begyndelse og 2. mærke før de sidste 35 m.
Strik 2 omg glatstrik.
Strik nu vendepinde for at gøre halsen højere på ryg-
gen således: 
Strik 9 r, vend med næste m, strik vr til og med 9. m 
efter 2. mærke, vend med næste m.
Strik 6 omg glatstrik.
1. udtagningsomg: 2 r, *[slå om, 1 r] 4 gange, 10 r*, 
gentag fra * til *, og slut med [slå om, 1 r] 4 gange, 
8 r (= 144 m).
Skift til 1 tråd A og 1 tråd C. 
Næste omg: 1 r, *9 vr, 9 r*, gentag fra * til *, og slut 
med 9 vr, 8 r.
Strik 2 omg glatstrik.
Strik vendepinde således: 
Strik 14 r, vend med næste m, strik vr til og med 
14. m efter 2. mærke, vend med næste m, strik r til 
mærket ved omg’s begyndelse.
Strik 4 omg glatstrik.
2. udtagningsomg: *14 r, [slå om, 1 r] 4 gange*, 
gentag fra * til * omg rundt (= 176 m).
Næste omg: *13 r, 9 vr*, gentag fra * til * omg 
rundt.
Strik 2 omg glatstrik.
Strik vendepinde således:
Strik 21 r, vend med næste m, strik vr til og med 
21. m efter 2. mærke, vend med næste m, strik r til 
mærket ved omg’s begyndelse.
Strik 4 omg glatstrik.
3. udtagningsomg: 4 r, *[slå om, 1 r] 4 gange, 18 r*, 
gentag fra * til *, og slut med [slå om, 1 r] 4 gange, 
14 r (= 208 m).
Skift til 1 tråd A og 1 tråd D. 
Næste omg: 3 r, *9 vr, 17 r*, gentag fra * til *, og 
slut med 9 vr, 14 r.
Strik 8 (6) 6 omg glatstrik.
4. udtagningsomg: 19 r, *[slå om, 1 r] 4 gange, 22 
r*, gentag fra * til *, og slut med [slå om, 1 r] 4 
gange, 3 r (= 240 m).

Næste omg: 18 r, *9 vr, 21 r*, gentag fra * til *, og 
slut med 9 vr, 3 r.
Strik 8 (6) 6 omg glatstrik.
5. udtagningsomg: 6 r, *[slå om, 1 r] 4 gange, 26 r*, 
gentag fra * til * og slut med [slå om, 1 r] 4 gange, 
20 r (= 272 m).
Næste omg: 5 r, *9 vr, 25 r*, gentag fra * til *, og 
slut med 9 vr, 20 r.

Str. S:
Strik 3 omg glatstrik.

Str. M/L:
Strik 6 omg glatstrik.
6. udtagningsomg: 25 r, *[slå om, 1 r] 4 gange, 30 
r*, gentag fra * til *, og slut med [slå om, 1 r] 4 
gange, 5 r (= 304 m).
Næste omg: 24 r, *9 vr, 29 r*, gentag fra * til *, og 
slut med 9 vr, 5 r.
Strik 2 omg glatstrik.

Str. XL:
Strik 6 omg glatstrik.
6. udtagningsomg: 25 r, *[slå om, 1 r] 4 gange, 30 
r*, gentag fra * til *, og slut med [slå om, 1 r] 4 
gange, 5 r (= 304 m).
Næste omg: 24 r, *9 vr, 29 r*, gentag fra * til *, og 
slut med 9 vr, 5 r.
Strik 5 omg glatstrik.
7. udtagningsomg: 8 r, *[slå om, 1 r] 4 gange, 34 r*, 
gentag fra * til * og slut med [slå om, 1 r] 4 gange, 
26 r (= 336 m).
Næste omg: 7 r, *9 vr, 33 r*, gentag fra * til * og slut 
med 9 vr, 26 r.
Strik 2 omg glatstrik.

Krop
Alle str.:
Del nu arbejdet således: Lad de første 53 (59) 65 m 
hvile på en garnende eller en maskeholder til ærme, 
slå 8 nye m op, strik r over de følgende 83 (93) 103 
m (forstykke), lad de næste 53 (59) 65 m hvile på en 
garnende eller en maskeholder til det andet ærme, 
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slå 8 nye m op, strik r over de resterende 83 (93) 
103 m (ryg).
Fortsæt rundt over de 182 (202) 222 m til krop, og 
strik 36 cm glatstrik (alle str.) lige op.
Skift til rundp 3,5 mm og strik 7 cm rib, 1 r, 1 vr.
Luk af med en elastisk aflukning således: Strik 2 m, 
*sæt begge m tilbage på venstre p, og strik dem dr r 
sm. Der er nu 1 m på højre p, strik 1 m*, gentag fra 
* til *, til alle m er lukket af.

Ærmer
Sæt m til det første ærme på strømpep 4,5 mm. Sæt 
1 tråd A og 1 tråd D til i den 4. af de 8 nye m i siden, 
strik 4 m op, strik r over de 53 (59) 65 ærme-m, strik 
4 m op i de sidste af de nye m, sæt et mærke her (= 
61 (67) 73 m).
Fortsæt rundt i glatstrik og tag 1 m ind på hver side 
af mærket på hver 10. (9.) 8. omg således: Efter 
mærket: 1 r løst af, 1 r, træk den løse m over. Før 
mærket: 2 r sm. Når der er 45 (49) 53 m tilbage, 
fortsættes lige op, til ærmet måler 40 cm. Skift til 
strømpep 3,5 cm, tag 5 m ind jævnt fordelt på 1. 
omg og strik 7 cm rib, 1 r, 1 vr. Luk af som på krop-
pen.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Hæft alle ender.

Skyl arbejdet, centrifuger let. Træk de små hulrækker 
lidt i facon og lad tørre liggende.   
  


