
Pippi - en farveglad og temmelig skøn sweater
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For Sanne Bjerregaard er Astrid Lindgrens 
vidunderlige univers er en evig kilde til inspi-
ration, og især Pippi-fortællingerne fascinerer. 
Pippi’s sweater blev som Pippi selv: Farveglad 
og temmelig skør, mens Tommy og Annika fik 
hver en lidt mere forsigtig trøje, som passer 
fint til de 2 søskende der måbende kigger på 
Pippis skøre indfald. 
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Materialer 
Garnmængden er afhængig af hvilke mønstre og far-
vefordelinger der strikkes. 
Bundfarve: 100 (100) 100 (150) 150 g Peruvian 
Highland Wool (PHW) fra Filcolana 
Mønsterfarver:
2 forskellige farver Peruvian Highland Wool (PHW) fra 
Filcolana: 50 (50) 50 (50) 50 g af den ene farve, 50 
(50) 100 (100) 100 g af den anden farve
2-3 forskellige farver Tilia fra Filcolana (strikket med 
3 tråde): 25 g af hver farve
2 forskellige farver Arwetta Classic (AWC) fra Filco-
lana (strikket med 2 tråde): 50 (50) 100 (100) 100 g 
af den ene farve, 50 (50) 50 (50) 50 g af den anden 
farve
Rundpind 4,5 og 5 mm, 60 eller 80 cm
Maskeholdere
2 terninger (eller download den gratis app ”Dice”)

Størrelser 
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 12 
år/152 cl

Mål
Passer til brystvidde: 55 (57) 63 (68) 73 cm 
Overvidde: ca. 63 (72) 78 (83) 89 cm 
- overvidden kan variere en smule afhængig af hvilke 
mønstre der strikkes
Længde: 34 (38) 41 (45) 51 cm
Ærmelængde: 22 (25) 29 (34) 39 cm



Pippi Side 2

www.filcolana.dk Filcolana

Arbejdsgang 
Pippi-blusen er strikket nedefra og op, på rundpind. 
Den skal strikkes med god overvidde, så den sidder 
løst og lidt kasseformet på barnet. Mønster og far-
vefordeling bestemmes af terningkast, ikke 2 Pippi-
bluser er ens.

Forklaring til mønster
Jeg har valgt at bruge 2 terninger. Man kan sagtens 
bruge 1 eller 3, helt afhængig af hvor mange mulig-
heder man vil have til valg af farver og mønstre. 
Terningerne kastes 3 gange for at vælge mønster/
farve/antal omgange:
Første slag: Bestemmer farven.
Andet slag: Bestemmer mønsteret.
Tredje slag: Bestemmer antal omgange/pinde.
Hvis du ikke synes farven/mønsteret/antal omgange 
passer med det du lige har strikket, eller hvad du har 
lyst til, kaster du bare igen. Man må gerne snyde lidt, 
det har Pippi heller aldrig været bleg for.

1. slag - Farve (tallene indikerer antal øjne på 
terningerne):
2 = Tilia fv. 281 (med 3 tråde).
3 =. PHW fv. 255.
4 = PHW fv. 136.
5 = Tilia fv. 328 (med 3 tråde).
6 = AWC fv. 352 (med 2 tråde).
7 = AWC fv. 267 (med 2 tråde).
8 = PHW fv. 255.
9 = Tilia fv. 335 (med 3 tråde).
10 = PHW fv. 255.
11 = AWC fv. 352 (med 2 tråde).
12 = PHW fv. 283.

2. slag - Mønster (tallene indikerer antal øjne på 
terningerne):
2 = Retriller (1 omg r, 1 omg vr – 1. omg strikkes r).
3 = Retriller (1 omg vr, 1 omg r – 1. omg strikkes vr).
4 = Glatstrik, 1. omg strikkes vr.
5 = Glatstrik.
6 = Retriller (1 omg vr, 1 omg r – 1. omg strikkes vr).
7 = Perlestrik: *1 r, 1 vr* på 1. omg, *1 vr, 1 r* på 
      2. omg. Gentag disse 2 omg.
8 = Glatstrik.
9 = Retriller (1 omg r, 1 omg vr – 1. omg strikkes r)
10 = Perlestrik: *1 r, 1 vr* på 1. omg, *1 vr, 1 r* på 
      2. omg. Gentag disse 2 omg.
11 = Glatstrik, 1. omg strikkes vr.
12 = Glatstrik.

3. slag - Antal omgange mønsteret gentages:
Mønsteret gentages det antal gange som terningernes 
øjne viser. Her kan du eventuelt nøjes med at kaste 
med en enkelt terning, især hvis det er til et forholds-
vis lille barn.

Særlige forkortelser
1 r-udt: Vip arbejdet mod dig selv, stik højre pind ind 
i ”nakken” (bagsiden) af den maske der ligger under 
første m på venstre p, og strik r i denne underlig-

”Gul sweater”
Bundfarve: PHW i fv. 255 (Limelight)
Mønsterfarver: 
PHW i fv. 283 (Calypso) og 136 (Mustard)
AWC i fv. 352 (Red Squirrel) og 267 (Lavender Frost)
Tilia i fv. 328 (Bluebell), 335 (Peach Blossom) og 281 
(Rime Frost)

”Rødbrun sweater”
Bundfarve: PHW i fv. 345 (Rosewood)
Mønsterfarver: 
PHW i fv. 334 (Light Blush) og 257 (Mint) 
AWC i fv. 135 (Straw) og 197 (Aqua)
Tilia i fv. 281 (Rime Frost) og 342 (Arctic Blue)

Strikkefasthed
18 m på p 5 mm med Peruvian Highland Wool = 10 
cm. 
Strikkefasthed i højden er ikke angivet, da denne 
svinger ift. hvilke mønstre der strikkes.

Inspiration
Når man strikker en bluse til verdens stærkeste pige, 
er der ting man er nødt til at tage højde for. Den skal 
være rummelig, man kan ikke løfte en hest hvis tøjet 
strammer. Den skal være farverig, for Pippi er ikke 
verdens mest farvekoordinerede pige. Når jeg tænker 
på Pippi, så tænker jeg hun er skør, sjov, ikke som 
alle andre, klog og modig, og egentlig bare helt sin 
egen.
Da jeg skulle finde mønster til denne bluse, med Pippi 
som inspiration, var det vigtigt at den ikke blev for 
pæn og forudsigelig. I stedet ville jeg lade tilfældet 
råde. Det kan være svært som strikker ikke at have 
en helt fast plan, men prøv engang at strikke som 
terningerne viser, det er sjovt at give slip og se hvor 
det ender.
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gende m, strik første m på venstre p ret.
1 vr-udt: Stik højre pind oppefra og ned i ”nakken” på 
den maske der ligger under første m på venstre p og 
strik vrang i denne underliggende m, strik første m på 
venstre p vr. 

Særlige teknikker
Elastisk aflukning: Strik 2 r, *stik venstre pind ind i 
begge m på højre p, således at venstre pind er tæt-
test på dig selv, fang garnet med højre pind strik ret 
og træk garnet igennem begge m, strik 1 m*, gentag 
fra * til *, til alle m er lukket af.

Krop
Slå 92 (104) 112 (120) 128 m op på rundpind 4,5 
mm med bundfarven. Saml omg og indsæt en markør 
til markering af omg’s begyndelse. Strik 4 (4) 4 (5) 5 
cm rib (1 r, 1 vr).
Udtagningsomg: Strik 4 (0) 0 (0) 0 m rib, *1 udt 
i næste m, 3 m rib*, gentag fra * til * omg rundt, 
udtagningerne strikkes som r-udt eller vr-udt som det 
passer i ribmønsteret = 114 (130) 140 (150) 160 m.
Skift til rundpind 5 mm og fortsæt lige op i mønstre 
og farver efter terningernes anvisninger, til arbejdet 
måler ca. 20 (23) 26 (29) 34 cm.

Ryg
Strik 57 (65) 70 (75) 80 m, vend arbejdet og strik 
herefter ryggens bærestykke frem og tilbage. Første 
og sidste m på alle p strikkes glatstrik (r på retsiden, 
vr på vrangsiden).
Fortsæt lige op, til ryggens bærestykke måler 13 (14) 
14 (15) 16 cm fra delingen, slut med en p fra vrang-
siden.

Højre skulder
Strik 18 (20) 22 (24) 26 m, vend arbejdet og strik 
tilbage.
På næste p strikkes de 2 sidste m r sm = 17 (19) 21 
(23) 25 m.
Strik yderligere 1 p, bryd garnet og lad m hvile på en 
maskeholder.

Venstre skulder
Venstre skulder strikkes i samme farver og mønstre 
som højre skulder.
Sæt ryggens midterste 23 (25) 26 (27) 28 m på en 
maskeholder, sæt garn svarende til højre skulder til 
fra retsiden og strik mønster pinden ud.
Næste p: Strik til de sidste 2 m, 2 vr sm = 17 (19) 21 
(23) 25 m.
Strik til skulderen har samme højde som højre skul-
der, bryd garnet og lad m hvile på en maskeholder.

Forstykke
Sæt garnet til fra retsiden og strik lige op til forstyk-
ket måler 6 (6,5) 6,5 (7,5) 8 cm, slut med en p fra 
vrangsiden.

Venstre side af halsåbningen
Strik 24 (27) 29 (31) 33 m, vend og luk de første 2 m 

af, strik pinden ud. Strik denne side af halsåbningen 
færdig for sig, idet det lukkes af mod halssiden for 2 
m 1 gang og derefter 1 m 3 (4) 4 (4) 4 gange = 17 
(19) 21 (23) 25 m. 
Fortsæt lige op, til skulderen har samme højde som 
ryggens skuldre.
Strik skuldersømmen sammen: Sæt ryggens skulder-
masker på pind 5 mm, læg skuldrene sammen retside 
mod retside, hold pindene samlet i venstre hånd og 
strik maskerne sammen ved hjælp af en 3. strikke-
pind således:
*Stik pinden igennem 1. m på forreste p og 1. m på 
bagerste p samtidig og strik disse 2 m r sm*, gentag 
fra * til * 1 gang, træk den første m på højre p over 
den anden, som ved en almindelig aflukning**. Gen-
tag fra * til ** til alle m er lukket af. Bryd garnet og 
hæft enden i skuldersømmen.

Højre side af halsåbningen
Højre side af halsåbningen strikkes i samme farver og 
mønstre som venstre side.
Sæt forstykkets midterste 9 (11) 12 (13) 14 m på en 
maskeholder, sæt garn svarende til venstre side til fra 
retsiden og strik mønster pinden ud.
Strik 1 p fra vrangsiden.
Fortsæt i samme farver og mønstre som venstre side, 
og luk af i halssiden for 2 m 2 gange og derefter 1 m 
3 (4) 4 (4) 4 gange = 17 (19) 21 (23) 25 m.
Strik til skulderen har samme højde som ryggens 
højre skulder.
Strik skuldersømmen sammen som venstre skulder-
søm.

Halskant
Strik m op fra retsiden langs halsåbningen med rund-
pind 4,5 mm og bundfarven.
Begynd ved venstre skuldersøm og strik 11 (13) 13 
(15) 16 m op ned til de hvilende m, strik forstykkets 
hvilende m ret, strik 11 (13) 13 (15) 16 m op langs 
højre side af halsåbningen til skuldersømmen, strik 2 
m op ned til ryggens hvilende m, strik disse r og strik 
2 m op til skuldersømmen = 58 (66) 68 (74) 78 m.
Saml omgangen og strik 1 omg vr.
Fortsæt herefter i rib (1 r, 1 vr), til kanten måler 2 (2) 
2 (3) 3 cm. Luk af i rib på næste omg.

Ærmer
Strik m op langs ærmegabets retside med p 4,5 mm 
og bundfarven. 
Begynd i bunden af ærmegabet og strik 23 (24) 24 
(26) 28 m op frem til skuldersømmen og strik 23 (24) 
24 (26) 28 m op ned til bunden af ærmegabet = 46 
(48) 48 (52) 54 m
Skift til rundpind 5 mm og strik ærmet udelukkende i 
retriller, hvor der kun strikkes 1 rille i hver farve. 
Hvis du foretrækker at strikke rundt i omgange strik-
kes der skiftevis 1 omg r og 1 omg vr med farveskift 
på ret-omgangene. 
Hvis du foretrækker at strikke frem og tilbage, strik-
kes alle pinde ret og farveskift foretages på retside-
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pindene.
Farveforløbet bestemmes stadig med terningerne, dog 
strikkes den samme farve aldrig lige efter hinanden.
Strik således til ærmet måler 18 (21) 25 (29) 34 cm 
fra de opstrikkede m, slut med en ret omg/pind med 
bundfarven.
Næste omg/p: Skift til p 4,5 mm, og strik 2 r sm frem 
til de sidste 2 (4) 4 (4) 2 m = 24 (26) 26 (28) 28 m.
Strik 4 (4) 4 (5) 5 cm rib (1 r, 1 vr). 
Luk af i rib på næste omg/pind.

Strik andet ærme magen til.

Montering
Sy eventuelt ærmerne sammen. Hæft alle ender, skyl 
sweateren op ifølge anvisningerne på banderolen og 
lad den ligge fladt til tørre.

Hvis du vil strikke som ”den gule” bluse på billedet, 
svarende til str. 2 år:
Krop
Mønster 4 med AWC fv. 352, 4 omg.
Mønster 8 med PHW fv. 283, 2 omg.
Mønster 7 med PHW fv. 283, 5 omg
Mønster 4 med Tilia fv. 328, 5 omg.
Mønster 4 med PHW fv. 136, 2 omg.
Mønster 4 med PHW fv. 136 3 omg.
Mønster 2 med PHW fv. 255, 3 omg.
Mønster 3 med AWC fv. 352, 7 omg.
Mønster 7 med PHW fv. 255, 3 omg.
Mønster 7 med Tilia fv. 281, 4 omg.
Mønster 5 med PHW fv. 255, 4 omg.
Mønster 7 med AWC fv. 352, 4 omg.

Ryg
Mønster 2 med Tilia fv. 328, 5 p.
Mønster 7 med PHW fv. 255, 3 p.
Mønster 5 med Tilia fv. 335, 5 p.
Mønster 4 med PHW fv. 136, 4 p.
Mønster 2 med AWC fv. 267, 4 p.
Mønster 4 med PHW fv. 255, 2 p.
Mønster 7 med AWC fv. 352, 3 p.
Mønster 5 med AWC fv. 352, 3 p.
Mønster 4 med PHW fv.  255, 3 p.
Mønster 2 med PHW fv. 255, 1 p.

Forstykke
Mønster 2 med Tilia fv. 328, 2 p.
Mønster 5 med AWC fv. 267, 6 p.
Mønster 3 med PHW fv. 283, 5 p.
Mønster 2 med Tilia fv. 335, 4 p.
Mønster 5 med PHW fv. 255, 2 p.
Mønster 5 med PHW fv. 136, 4 p.
Mønster7 med Tilia fv. 281, 4 p.
Mønster 4 med AWC fv. 352, 4 p.
Mønster 2 med PHW fv. 255, 3 p.

Hvis du vil strikke samme mønster/farver som ”den 
rødbrune” sweater på billedet, svarende til str. 4 år:
Krop

Mønster 3 med Tilia fv. 281, 5 omg.
Mønster 5 med PHW fv. 345, 2 omg.
Mønster 7 med PHW fv. 334, 5 omg.
Mønster 5 med PHW fv. 334, 4 omg.
Mønster 4 med AWC fv. 135, 4 omg.
Mønster 5 med PHW fv. 257, 3 omg.
Mønster 3 med PHW fv. 345, 5 omg.
Mønster 7 med Tilia fv. 281, 4 omg.
Mønster 5 med AWC fv. 197, 4 omg.
Mønster 5 med PHW fv. 345, 3 omg.
Mønster 3 med PHW fv. 345, 3 omg.
Mønster 5 med PHW fv. 345, 1 omg.
Mønster 2 med AWC fv. 135, 7 omg.
Mønster 7 med Tilia fv. 342, 4 omg.
Mønster 4 med PHW fv. 257, 2 omg.
Mønster 5 med PHW fv. 334, 2 omg.

Ryg
Mønster 5 med PHW fv. 334, 2 p.
Mønster 5 med Tilia fv. 281, 3 p.
Mønster 7 med PHW fv. 345, 6 p.
Mønster 2 med Tilia fv. 342, 5 p.
Mønster 3 med AWC fv. 135, 3 p.
Mønster 5 med PHW fv. 345, 3 p.
Mønster 4 med AWC fv. 197, 5 p.
Mønster 7 med PHW fv. 334, 3 p.
Mønster 3 med PHW fv. 345, 3 p.

Forstykke
Mønster 7 med PHW fv. 345, 7 p.
Mønster 4 med PHW fv. 257, 5 p.
Mønster 7 med Tilia fv. 281, 4 p.
Mønster 5 med PHW fv. 334, 4 p.
Mønster 2 med Tilia fv. 342, 6 p.
Mønster 4 med AWC fv. 135, 5 p.
Mønster 2 med PHW fv. 345, 2 p.


