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Sverrigsgade ligger parallelt med Hallands-
gade og er en del af Amagers gamle arbejder-
kvarter. Den brostensbelagte gade var i sin tid 
omkranset af hyggelige byggeforeningshuse i 
alle mulige farver. En del af disse gamle huse 
er i dag bevaret og fredet. Navnet fik gaden i 
1902, og man har op til i dag valgt at bevare 
den gamle stavemåde.
Skønnere farver og mønster i en sweater skal 
man lede længe efter. Sweateren er tænkt til 
drenge, men kan selvfølgelig også strikkes til 
piger. Leg med farverne, og ton dem op og 
ned, alt efter hvilket udtryk du ønsker dig i din 
færdige sweater. Hvis du ønsker at strikke til 
voksne, så kig på designet ”Hallandsgade”.
Designeren har boet på Amager det meste af 
sit liv, og derfor er inspirationen til hendes 
designs selvfølgelig fundet på de steder på 
Amager, som designeren holder af.
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Materialer
Arwetta Classic fra Filcolana:
Fv. A (bundfarve): (100) 150 (150) 150 (200) 200 g 
fv. 977 (Marzipan) 
Fv. B: (50) 100 (100) 100 (100) 100 g fv. 352 (Red 
Squirrel)
Fv. C: (50) 50 (50) 100 (100) 100 g fv. 141 (Alaskan 
Blue)
Fv. D: (50) 50 (50) 100 (100) 100 g fv. 270 (Midnight 
Blue)
Fv. E: (50) 50 (50) 50 (50) 100 g fv 252 (Chok 
Orange)
- der strikkes med dobbelt tråd arbejdet igennem

Rundpind 3 mm, 3,5 mm og 4 mm, 60 eller 80 cm
Evt strømpepinde 3 mm og 4 mm (kan erstattes af 
lang rundpind og magic loop).
8 maskemarkører (opskriften henviser til 1 grøn, 2 
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røde og 5 blå markører, farverne er underordnede, så 
længe du kan kende forskel på dem. Maskemarkører 
kan f.eks. laves af trådløkker i anden farve end garnet 
der strikkes med)
2 maskeholdere
Elastiktråd (evt)
3 knapper

Størrelser 
(2 år/92 cl) 4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 
år/140 cl) 12 år/152 cl

Mål
Passer til brystvidde: ca. (56-60) 61-66 (67-70) 71-
74 (75-78) 79-83 cm
Overvidde: (64) 69 (74) 80 (84) 89 cm
Hel længde: (37) 41 (44) 48 (51) 57 cm
Ærmelængde: (25) 27 (29) 34 (38) 41 cm

Strikkefasthed
22 m og 27 p i glatstrik på p 4 mm med 2 tråde Ar-
wetta Classic holdt sammen = 10 x 10 cm.
Strikker du fastere eller løsere når du strikker med 
2 farver på samme tid end når du strikker ensfarvet, 
kan du i mønstersektionerne med fordel skifte pin-
destr et halvt nr. op eller ned.

Arbejdsgang 
Sverrigsgade strikkes oppefra og ned i glatstrik. Først 
strikkes der frem og tilbage på rundpinden, med ven-
depinde over nakke og skuldre. De korte ribstykker 
strikkes på skulderen strikkes inden arbejdet samles 
og der fortsættes rundt.

Særlige forkortelser
v-udt: Før venstre pind, med retning fra forsiden og 
væk fra dig selv, ind i lænken mellem to m og tag 
lænken op på pinden, strik lænken drejet ret. 
h-udt: Før venstre pind, med retning fra bagsiden og 
ind mod dig selv, ind i lænken mellem to masker og 
tag lænken op på pinden, strik lænken ret. 
fm: Flyt markør.

Særlige teknikker
Vendemaske (German Short Row): Læg garnet over 

højre p og tag 1. m på venstre pind løs af som skulle 
den strikkes vrang. Træk i garnet, væk fra dig selv, så 
masken (der nu sidder på højre p) trækkes bagover 
og ligger dobbelt på pinden. 
Hold trækket i garnet mens du strikker næste maske. 
Vendemasken strikkes på denne måde, uanset om du 
er på ret- eller vrangsiden af arbejdet. Når du strik-
ker hen over vendemasken (på næste p), strikkes der 
igennem begge maskens ben.

Tip
Skift farve og strik 1 omg med den nye farve, løft m 
under den første m i den nye fv op på venstre pind 
og strik ret igennem begge ”første” m, så de strikkes 
sammen. Dette gøres kun ved selve farveskiftet. 

Bærestykke
Slå (76) 76 (80) 84 (84) 88 m op på 3 mm rundpind 
med fv. B og dobbelt tråd.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, 
til de sidste 3 m, 3 vr.
2. p: 1 r, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til sidste 3 m, 
3 r.
Skift til fv. A og strik 1 p vrang.
Strik (2) 3 (3) 3 (3) p rib, sidste p er fra vrangsiden 
(retsiden) retsiden (retsiden) retsiden (retsiden).
Skift til fv. B og strik 1 p r (vr) vr (vr) vr (vr).
Strik (2) 3 (3) 3 (3) p rib, sidste p er fra retsiden. 
Bryd fv. B.
Skift til 4 mm rundpind og fv. A. 
Næste p (vrangsiden): Strik 4 vr (højre skulder mod 
ryg), indsæt en blå markør, 1 vr, indsæt en grøn 
markør, (26) 26 (28) 30 (30) 32 vr (ryg), indsæt en 
blå markør, 1 vr, indsæt en blå markør, 12 vr (venstre 
skulder), indsæt rød markør, 1 vr, indsæt en rød mar-
kør, (26) 26 (28) 30 (30) 32 vr (forstykke), indsæt 
en blå markør, 1 vr, indsæt en blå markør, 4 vr (højre 
skulder mod forstykke). 

Nu strikkes selve bærestykket med udtagninger til 
raglan og vendepinde for at gøre nakken højere og 
sikre en bedre pasform.
1. p (retsiden): 4 r, h-udt, fm, 1 r, fm, v-udt, 1 r. 
Vend.
2. p: 1 vendemaske, strik vr pinden ud.
3. p: Strik r til markøren, h-udt, fm, 1 r, fm, v-udt, 
strik r til vendemasken og strik denne r, 1 r. Vend.
4. p: Som 2. p.
Gentag 3. og 4. p yderligere (1) 1 (1) 2 (2) 2 gange.

5. p: Strik r til markøren, h-udt, fm, 1 r, fm, v-udt, 
strik r til vendemasken og strik denne r, 2 r. Vend.
6. p: Som 2. p.
Gentag 5. og 6. p yderligere (0) 0 (1) 1 (1) 2 gange.

7. p: Strik r til markøren, h-udt, fm, 1 r, fm, v-udt, 
strik r til vendemasken og strik denne r, 3 r. Vend.
8. p: Som 2. p.
Bryd garnet. Vend arbejdet og sæt garnet til vrangsi-
den, så du er klar til at strikke fra den anden ende af 
strikketøjet.

Lav en ring af garnet, således at den lange 
garnende (med garnnøglet i den anden ende) 
lægges ovenpå den tråd der sidder fast på pin-
den, strik højre pind ind forfra i ringen, stram 
garnet så ringen bliver til en maske. Gentag til 
det ønskede antal masker.

Løkkeopslag
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Nakke og venstre side af halsen
1. p (vrangsiden): Strik vr til den sidste røde markør, 
fm, 1 vr. Vend.
2. p: 1 vendemaske, *h-udt, fm, 1 r, fm, v-udt, strik r 
til næste markør*, gentag fra * til * pinden ud.
3. p: Strik vrang til vendemasken fra forrige pind, 
strik denne vrang, 1 vr. Vend.
4. p: 1 vendemaske, strik r til markøren, *h-udt, fm, 
1 r, fm, v-udt, strik r til næste markør*, gentag fra * 
til * pinden ud.
Gentag 3. og 4. p yderligere (1) 1 (1) 2 (2) 2 gange.

5. p: Strik vrang til vendemasken fra forrige pind, 
strik denne vrang, 2 vr. Vend.
6. p: Som 4. p.
Gentag 5. og 6. p yderligere (0) 0 (1) 1 (1) 2 gange.

7. p: Strik vrang til vendemasken fra forrige pind, 
strik denne vrang, 3 vr. Vend.
8. p: Som 4. p.

Nu strikkes der over alle maskerne, når du kommer til 
vendemaskerne midt for, strikker du vrang igennem 
disse.
Næste p (vrangsiden): Strik vr pinden ud.
Næste p: *Strik r til markøren, h-udt, fm, 1 r, v-udt, 
fm*, gentag fra * til *, til sidste markør er flyttet, 
strik ret pinden ud = (124) 124 (136) 148 (148) 160 
m. 
Sæt fv. C til arbejdet og strik de 2 sidste p yderligere 
1 gang = 132 (132) 144 (156) 156 (168) m. 
Bryd garnet.
Lad m hvile på pinden, mens de korte ribstykker på 
skulderen strikkes.

Ribstykke – Knapkant
Strik m op fra retsiden langs den skulderkant der 
vender mod ryggen. Brug pind 3,5 mm og fv. E med 
dobbelt tråd. Begynd ved pinden hvor maskerne 
hviler. Slå 1 ny m op og strik herefter (19) 19 (23) 23 
23 (27) m op langs skulderkanten frem til halskanten. 
Den første m (udover den der blev slået op) strikkes 
op ved at stikke højre pind ind lige under pinden med 
de hvilende m, i mellemrummet mellem 1. og 2. m 
på denne pind. Den sidste m strikkes op alleryderst 
på halskantens opslagskant = (20) 20 (24) 24 (24) 
28 m. Strik nu frem og tilbage i rib over disse (20) 20 
(24) 24 (24) 28 m, således:
1. p (vrangsiden): 1 vr, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, 
til de sidste 3 m, 3 vr.
2. p: 1 r, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til sidste 3 m, 
3 r.
Gentag disse 2. p yderligere 2 gange. Strik 1. p en 
sidste gang.

Luk m i rib, til de sidste 2 m, som strikkes 1 r løs af, 1 
r, træk herefter først 2. m og derefter 3. m over den 
første m. Bryd garnet og træk enden igennem m.

Ribstykke - Knaphulskant
Strik fra retsiden m op langs den skulderkant der 

vender mod forstykket. Brug fv. E og 3,5 mm rund-
pind. Begynd ved halskanten og strik den første m op 
alleryderst i opslagskanten. Strik i alt (19) 19 (23) 
23 (23) 27 m op langs kanten, frem til pinden hvor 
maskerne sidder. Den sidste m strikkes op lige under 
pinden med de hvilende m, i mellemrummet mellem 
1. og 2. m på denne p. Slå yderligere 1 m op med 
teknikken løkkeopslagning = (20) 20 (24) 24 (24) 28 
m. Strik nu frem og tilbage i rib over disse (20) 20 
(24) 24 (24) 28 m, således:
1. p (vrangsiden): 1 vr, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, 
til de sidste 3 m, 3 vr.
2. p: 1 r, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til sidste 3 m, 
3 r.
3. p: Som 1. p.

Kun str. 2 og 4 år
4. p (retsiden – knaphulsp): 2 r, 1 r løs af, 1 vr, træk 
den løse m over, slå om p, 2 r sm, 1 r, 1 vr, 2 r sm, 
slå om p, 1 r løs af, 1 vr, træk den løse m over, 1 vr, 1 
r, 1 r løs af, 1 vr, træk den løse m over, slå om p, 2 r 
sm, 2 r.
5. p: Som 1. p, blot strikkes der 1 r og 1 dr r i 1. og 
3. omslag, samt 1 vr og 1 dr vr i midterste omslag.

Kun str. 6, 8 og 10 år
4. p (retsiden – knaphulsp): 2 r, *1 r løs af, 1 vr, træk 
den løse m over, slå om p, 2 r sm, 1 r, 2 vr, 1 r*, gen-
tag fra * til *, til de sidste 6 m, 1 r løs af, 1 vr, træk 
den løse m over, slå om p, 2 r sm, 2 r.
5. p: Som 1. p, blot strikkes der 1 r og 1 dr r i omsla-
gene.

Kun str. 12 år
4. p (retsiden – knaphulsp): 2 r, 1 r løs af, 1 vr, træk 
den løse m over, slå om p, 2 r sm, 6 m rib, 2 r sm, slå 
om p, 1 r løs af, 1 vr, træk den løse m over, 6 m rib, 1 
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r løs af, 1 vr, træk den løse m over, slå om p, 2 r sm, 
2 r.
5. p: Som 1. p, blot strikkes der 1 r og 1 dr r i omsla-
gene.

Alle str.
Strik yderligere 2 p rib.
Næste p (retsiden): Tag første m løs af, 1 r, træk den 
løse m over, luk resten af m af i rib. Bryd garnet.

Nu samles bærestykket og der strikkes herefter 
rundt, idet omgangsstarten samtidig flyttes til bager-
ste højre raglan, således:
Læg ribstykket med knaphuller ovenpå det andet 
ribstykke, så de ligger præcis ovenpå hinanden, hold 
dem sammen med en sikkerhedsnål, eller sy en ri-
tråd igennem dem.
Fra retsiden flyttes m fra slutningen af pinden og 
frem til den grønne markør over på venstre pind. Den 
grønne markør er nu omgangsmarkør. 

Samleomg: Sæt fv. C til arbejdet og strik 1 r, fm, 
strik r til de sidste 2 m, 1 r løs af, 1 r, træk den løse 
m over, strik 6 m op langs den korte ende af ribstyk-
kerne ved at stikke pinden ind mellem 1. og 2. m hele 
vejen hen, i begge lag, strik de 2 første m i fv. C r 
sm, strik r omg ud = (136) 136 (148) 160 (160) 172 
m.

Næste omg: *Strik r til markøren, h-udt, fm, 1 r, fm, 
v-udt*, gentag fra * til * omg ud.
Nu skiftes der farver og mønstre ifølge diagrammet, 
idet der fortsat strikkes raglanudtagninger på hver 2. 
omg. Vær samtidig opmærksom på følgende under-
vejs i diagrammet:
8. omg: Raglanmasker strikkes med fv. D og udtag-
ninger med fv. E.
10. omg: Udtagninger strikkes med fv. E.
22. omg: Strik iflg. diagram, til de sidste 4 m på hvert 
stykke, strik 2 r sm, fortsæt iflg. diagram.
24. omg: Raglanmasker strikkes med fv. C og udtag-
ninger med fv. B.
26. omg: Raglanmasker strikkes med fv. A og udtag-
ninger med fv. B.

Fortsæt til der er taget ud i alt (18) 20 (22) 24 (26) 
27 gange = (61) 65 (71) 77 (81) 85 m på hhv. for-
stykke og ryg og (47) 51 (55) 59 (63) 65 m på hvert 
ærme. Raglanmasker er ikke medregnet. Slut med en 
omg uden udtagninger.

Del m til ærmer og krop
Næste omg: Fjern omgangsmarkøren, strik 1 r (rag-
lanm), fjern markøren, sæt alle ærmemaskerne før 
den næste markør på en tråd eller maskeholder, fjern 
markøren, slå (3) 4 (4) 4 (4) 5 nye m op, indsæt 
omgangsmarkøren, slå yderligere (4) 4 (5) 5 (5) 6 
nye m op, 1 r, fjern markøren, strik ret til den næste 
markør, fjern markøren, 1 r, fjern markøren, sæt alle 
ærmemaskerne før den næste markør på en tråd, 
fjern markøren, slå (7) 8 (9) 9 (9) 11 nye m op, 1 r, 

fjern markøren, strik r omg ud.

Krop
Fortsæt rundt i glatstrik over kroppens (140) 152 
(164) 176 (184) 196 m, til alle omg i diagrammet er 
færdigstrikkede. Arbejdet måler ca. (19) 20 (22) 25 
(27) 33 cm fra ærmegabet.
Bryd mønsterfarven og fortsæt med fv. A. Strik (3) 3 
(3) 6 (6) 6 omg glatstrik.

Skift til 3 mm rundpind.
Sæt fv. B til arb og strik 1 omg ret.
Strik 3 omg rib (2 r, 2 vr).
Skift til fv. A og strik 1 omg ret og 3 omg rib.
Skift til fv. B og strik 1 omg ret og 3 omg rib.

Kun str. 8, 10 og 12 år
Skift til fv. A og strik 1 omg ret og 3 omg rib.
Skift til fv. B og strik 1 omg ret og 3 omg rib.

Alle str.
Luk af i rib på næste omg.

Ærmer
Med farven der passer i mønsteret og 4 mm rundpind, 
strikkes (3) 4 (4) 4 (4) 5 m op i bunden af ærmega-
bet, fra midten og ud til de hvilende m, strik de hvi-
lende m over på pinden og strik yderligere (4) 4 (5) 5 
(5) 6 m op i bunden af ærmegabet = (54) 59 (64) 68 
(72) 76 m.
Indsæt en omgangsmarkør og fortsæt ifølge diagram-
met, idet der samtidig strikkes indtagninger således:
1. omg: (2) 3 (3) 3 (3) 4 r, 2 r sm, strik r til de sidste 
(5) 5 (6) 6 (6) 7 m, 2 r sm, strik r omg ud = (52) 57 
(62) 66 (70) 74 m.
Strik (5) 5 (5) 6 (4) 4 omg.
Næste omg (indtagningsomg): 1 r, 2 r sm, strik ret 
omg ud.
Strik (5) 5 (5) 6 (4) 4 omg.
Næste omg (indtagningsomg): Strik r til de sidste 3 
m, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 1 r.
Fortsæt således og tag ind på hver (6.) 6. (6.) 7. (5.) 
5. omg, skiftevis i starten og slutningen af omg, til 
der er (44) 48 (52) 56 (56) 58 m tilbage.
Fortsæt lige op, til diagrammet er færdigstrikket. 
Bryd mønsterfarven og fortsæt med fv. A. Strik 3 omg 
glatstrik, ærmet måler nu ca. (21) 23 (25) 28 (31) 36 
cm fra ærmegabet. 
Næste omg: (5) 0 (3) 5 (5) 3 r, *2 r sm, 1 r*, gentag 
fra * til *, til der er (6) 0 (4) 6 (6) 4 m tilbage, (4) 0 
(2) 4 (4) 2 r, (2) 0 (2) 2 (2) 2 r sm = (32) 32 (36) 40 
(40) 40 m.

Skift til pinde 3 mm
Sæt fv. E til arb og strik 1 omg r.
Strik (2) 3 (3) 3 (3) 3 omg rib (2 r, 2 vr).
Skift til fv. A og strik 1 omg r og (2) 3 (3) 3 (3) 3 
omg rib.
Skift til fv. E og strik 1 omg r og (2) 3 (3) 3 (3) 3 omg 
rib.
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Kun str. 8, 10 og 12 år
Skift til fv. A og strik 1 omg r og (-) - (-) 3 (3) 3 omg 
rib.
Skift til fv. E og strik 1 omg r og (-) - (-) 3 (3) 3 omg 
rib.

Alle str.
Luk af i rib på næste omg.

Strik det andet ærme tilsvarende.

Raglan slut 12 år

Raglan slut 10 år

Raglan slut 8 år

Raglan slut 6 år

Raglan slut 4 år

Raglan slut 2 år

Farve E

Farve D

Farve C

Farve B

Farve A

RaglanmaskeGentagt

Montering
Hvis du har fået en lidt lang løs maske ved ærmega-
bene syr du denne sammen på vrangsiden. Sy knap-
per i og hæfter enderne således at striberne mødes i 
overgangen, uden hakker. 
Ribkanten har ikke fuld elasticitet pga retpinden der 
strikkes i begyndelsen af hver stribe. Ønsker du at 
halskanten trækker sig bedre sammen, kan du sy 
elastiktråd igennem halskantens vrangside.
Vask blusen iflg. anvisningerne på banderolen og lad 
den tørre liggende på et håndklæde. 

Diagram


