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Som matros på et skib, er det nødvendigt at have en god varm trøje. Mønsteret i denne sweater 
giver en fast og tæt sweater på grund af de bagvedliggende medløbertråde. Den er perfekt til 
leg i haven og en tur på legepladsen eller ombord på en båd. 

MatrosDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
2 år/92cl (4år/104cl) 6år/116cl (8år/128cl) 
10år/140cl
MÅL
Overvidde: 64 (69) 75 (80) 84 cm
Hel Længde: 39 (43) 45 (48) 51 cm
Ærmelængde: 26 (28) 30 (33) 36 cm
STRIKKEFASTHED
23 m x 26 p på pind 4 mm i glatstrik med 2 farver 
= 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. 
Rammer du bredden men ikke højden, kan det hjælpe 
at skifte pindemateriale, f.eks. fra metal til træ eller 
omvendt.
Bemærk: Det kan være nødvendigt at skifte pinde når 
du strikker med flere farver i forhold til når du strikker 
med kun 1 farve. Mål din strikkefasthed løbende 
igennem arbejdet, så du eventuelt kan justere 
pindestørrelse når du skifter imellem teknikkerne.

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A: 200 (200) 250 (300) 300 g Arwetta fv. 977 
(Marzipan).
Fv. B: 50 g (alle str.) Arwetta fv. 808 (Aqua Mist).
Fv. C: 50 g (alle str.) Arwetta fv. 197 (Aqua).
Fv. D: 50 g (alle str.)  Arwetta fv. 146 (Deep Sea).
Der strikkes med 2 tråde holdt sammen.
Rundpinde 3,5 og 4 mm, 40 og 80 cm. 
Strømpepinde 3,5 og 4 mm til ærmer.
Hvis der strikkes magic loop på lang rundpind, kan 
40 og 60 cm rundpinde, samt strømpepinde udelades.
4 maskemarkører (sort, rød, blå og grøn). Farverne er 
underordnede så længe du kan kende forskel på dem. 

2 maskeholdere (eller restegarn) til hvilende m. 
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

h-udt (højrevendt udtagning)
 Før venstre pind, med retning fra bagsiden og ind mod 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den ret.
v-udt (venstrevendt udtagning)
Før venstre pind, med retning fra forsiden og væk fra 
dig selv, ind under lænken mellem to masker, løft 
lænken op på pinden og strik den drejet ret.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Vendemaske
Tag 1. m vr løs af med garnet foran masken (mod dig 
selv), før garnet over højre pind og ned bag arbejdet 
(eller væk fra dig selv) og træk i garnet så der opstår 
”en dobbeltmaske”. Strik videre iflg. opskriftens 
anvisning.
Når der strikkes igennem den dobbelte maske, stikkes 
p ind gennem begge maskeben, som én maske, 
henholdsvis i ret eller vrang som arbejdet viser.
Denne teknik hedder German Short Rows.
Løkkeopslag
Lav en ring af garnet, således at den 
lange garnende (med garnnøglet i den anden ende) 
lægges ovenpå den tråd der sidder fast på pinden, strik 
højre pind ind forfra i ringen, stram garnet så ringen 
bliver til en maske. Gentag til det ønskede antal 
masker.

Fair isle
Når der strikkes med 2 farver samtidig, vil en af 
farverne altid fremstå tydeligere end den anden i det 
færdige strik. Den farve der træder tydeligst frem 
kaldes den dominante farve. Hvilken farve der er 
dominant afhænger at den trådspænding man 
strikker hver farve med, dvs. hvordan man holder
farverne på fingeren. Oftest er det farven der ligger 
forrest på fingeren, som bliver den dominante. 
I denne opskrift holdes fv. B, C og D som den 
dominante farve.

DIAGRAM, se side 4. 

Arbejdsgang
Blusen strikkes oppefra og ned, med vendepinde 
i nakken for at gøre denne højere og sikre en bedre 
pasform. 

Mønsteret strikkes i teknikken fairisle, hvor farven der 
ikke er i brug løber med på arbejdets bagside. 

Efter deling til krop og ærmer, strikkes hver del færdig 
for sig.

Læsning af diagrammet
Diagrammet læses fra højre mod venstre på alle 
omgange.   
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Opskrift
HALSKANT
Slå 76 (80) 84 (92) 92 masker op på 40 cm rundpind 
3,5 mm og farve A. 
Saml omgangen, pas på at maskerne ikke snor sig om 
pinden når du samler.

Strik rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 2,5 (2,5) 3 (3) 3 
cm.

BÆRESTYKKE
Skift til rundpind 4 mm og inddel arbejdet således:
Næste omg: Strik 1 r (raglanm) og marker denne m 
med en sort markør (omg begyndelse), strik 11 (11) 
11 (13) 13 r (højre ærme), strik 1 r og marker denne 
m (raglanm) med en rød markør, strik 25 (27) 29 (31) 
31 r (forstykke), strik 1 r og marker denne m (raglanm) 
med en grøn markør, strik 11 (11) 11 (13) 13 r (ven-
stre ærme), strik 1 r og marker denne m (raglanm) med 
en blå markør, strik 25 (27) 29 (31) 31 r (ryg).

Nu begyndes udtagninger på begge sider af raglan-
maskerne, samtidig strikkes der vendepinde for at gøre 
nakken højere, således:
1. vendep: Strik 1 r, v-udt, strik r til den røde markør, 
h-udt, 1 r, v- udt, 3 r, vend.

2. vendep (vrangsiden): 1 vendem, strik vr til 3 m 
efter den grønne markør, vend.

3. vendep: 1 vendem, strik r til den grønne markør, 
h-udt, 1 r, v-udt, strik r til den blå markør, h-udt, 1 
r, v-udt, strik r til den sorte markør, h-udt, 1 r, v-udt, 
strik r til den røde markør, h-udt, 1 r, v-udt,  strik r til 
vendem fra forrige p, strik denne r, 3 r, vend.

4. vendep: 1 vendem, strik vr til vendem fra forrige p, 
strik denne vr, 3 vr, vend.

Gentag 3. og 4. p yderligere 1 (2) 2 (2) 2 gange, til der 
er foretaget i alt 3 (4) 4 (4) 4 vendinger i hver side og 
du på forstykket har 7 (3) 5 (7) 7 m mellem 
vendemaskerne. 

5. vendep: Som 3. p til den sorte markør. 

Vend ikke arbejdet.

Vendepindene er nu færdigstrikket og der er 31 (35) 
37 (39) 39 masker på hhv. forstykke og ryg og 17 (19) 
19 (21) 21 masker på hvert ærme.

Nu strikkes der igen rundt i omgange således (der 
angives ikke længere farve på markørerne):
Strik 1 omg r.

Herefter strikkes der efter diagrammet, samtidig med 
at raglanudtagninger på hver 2. omgang fortsættes.
Bemærk: Alle raglanmasker strikkes med farve A. 

1. omg: *Strik 1 r (raglanm), v-udt, strik r til næste 
markør, h-udt*, gentag fra * til * omg ud.

2. omg: Strik r omg ud.

Gentag disse 2 omgange til der er taget ud ialt 19 (21) 
23 (23) 25 gange = 63 (69) 75 (77) 81 masker på 
hhv. forstykke og ryg og 49 (53) 57 (59) 63 masker på 
hvert ærme, slut med en omgang uden udtagninger.

Nu deles arbejdet til krop og ærmer:
Næste omg: Strik 1 r (raglanm) med fv. A, sæt alle 
ærmemasker frem til næste raglanm på en maskehold-
er, slå 4 (4) 4 (6) 6 nye m op med teknikken løkke-
opslagning, indsæt omgangsmarkør og slå yderligere 
5 (5) 5 (7) 7 m op, strik 1 r (raglanm), strik r til næste 
raglanm, 1 r (raglanm), sæt ærmemaskerne frem til 
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næste raglanm på en maskeholder, slå 9 (9) 9 (13) 13 
nye m op, strik 1 r (raglanm), strik r omgangen ud = 
148 (160) 172 (184) 192 m.

Fortsæt lige ned over kroppens masker så mønsteret 
passer som hidtil og strik til kroppen måler ca. 19,5 
(21) 21 (22,5) 24,5 cm, slut med 2 omgange med 
farve A.

KANT
Skift til rundpind 3,5 mm.

Strik rib (1 r, 1 vr), når du begynder ribstrikken skal 
du afpasse starten således at du strikker vrang over de 
farvede ”pinde” i mønsteret og r over de ”pinde” der er 
strikket i bundfarven. 
Strik til ribben måler 4 (4) 4,5 (5) 5 cm.

Bryd garnet med en længde der er ca 3 gange 
ribkantens omkreds og luk af med italiensk aflukning 
således: 
Tråd en stoppenål på garnenden. 
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem. 
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden. 
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på bag-
siden. 
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden. 
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem. 
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden. 
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)maske tilbage på 
venstre p. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

ÆRMER
Med pind 4 mm og farve A, strikkes der masker op 
i bunden af ærmegabet, begynd fra retsiden midt i 
ærmegabet og strik 4 (4) 4 (6) 6 masker op frem til de 
hvilende masker, strik disse etr og strik yderligere 5 (5) 
5 (7) 7 masker op frem til midten af ærmegabet, indsæt 
en omgangsmarkør = 58 (62) 66 (72) 76 m.

Næste omg: Strik r omg ud med fv. A.

Nu fortsættes der rundt i mønster som hidtil, tæl dig 
frem så du får placeret mønsteret korrekt. 
Fortsæt til ærmet måler ca. 22 (23,5) 25 (28) 31 cm, 
slut med 2. omgang i farve A.
Næste omg (indtagningsomg): 3 (1) 1 (0) 0 r, 
*2 r sm*, gentag fra * til *, til de sidste 3 (1) 1 (0) 0 m, 
strik 3 (1) 1 (0) 0 r = 32 (32) 34 (36) 38 m.

ÆRMEKANT
Skift til pind 3,5 mm.

Strik rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 4 (4,5) 5 (5) 5 cm. 
Luk af med italiensk syet aflukning som på kroppen.

Strik det andet ærme tilsvarende.

MONTERING
Hæft alle ender. Hvis der er små huller i siderne af 
ærmegabet sys disse til fra vrangsiden.
Vask blusen ifølge anvisning på banderolen, lad den 
liggetørre fladt på et håndklæde.
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