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Avantgarde er en blød oversize sweater med fine snoninger og ribmønster. 
Med sweaterens brede striber, er der nærmest ingen grænser for, hvordan man kan mikse sine 
yndlingsfarver. Man kan mikse tone-i-tone nuancer, som designeren har gjort, eller man kan 
strikke med sine yndlingsfarver i et farvemiks helt uden regler og bare lade fantasien råde. 

Avantgarde Design: Sanne Fjalland

STØRRELSER
S (M) L (XL)  

MÅL
Passer til brystvidde: 83-90 (91-98) 99-106 
(107-116) cm
Overvidde: 112 (117) 122 (127) cm
Hel længde (målt fra øverst på skulderen): ca. 59 (60) 
61 (62) cm  
Ærmelængde: ca. 46 (46) 46 (46) cm

STRIKKEFASTHED 
15 masker og 24 pinde i glatstrik på pind 5,5 mm 
= 10 x 10 cm 
Strikkeprøven er målt efter vask og udspænding.
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.
 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Farve A: 
100 (100) 150 (150) g Peruvian fv 827 (Dijon) og
25 (25) 50 (50) g Tilia fv 363 (Caramel)
Farve B:
200 (200) 200 (200) g Peruvian fv 136 (Mustard) og
50 (50) 50 (50) g Tilia fv 196 (French Vanilla)
Farve C:
200 (200) 200 (200) g Peruvian fv 196 (French Va-
nilla) og 50 (50) 50 (50) g Tilia fv 211 (Banana)
Farve D:
150 (150) 150 (200)  Peruvian fv 223 (Sunflower) og
50 (50) 50 (50) g Tilia fv 136 (Mustard)
Hver farve strikkes med 1 tråd Peruvian og 1 tråd 
Tilia holdt sammen.

Rundpind 5 mm, 40 og 80 cm.
Rundpind 5,5 mm, 80 cm
Strømpepinde 5 og 5,5 mm
2 Maskemarkører, Restegarn  
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

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

o-indt
1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over.

Kant-m r
Strik masken ret på alle pinde. 

DIAGRAM
Se sidste side.
Diagrammerne læses fra højre mod venstre på alle 
omgange når der strikkes rundt og på alle retsidepinde, 
og fra venstre mod højre på alle vrangsidepinde.

Arbejdsgang
Hver farve strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt 
sammen.

Kroppen strikkes i et stykke nedefra og op, rundt på 
rundpind til ærmegabet, hvor arbejdet deles. 

Ryg og forstykke strikkes herefter færdig hver for sig, 
frem og tilbage på rundpinden. 

Der strikkes masker op i ærmegabet og ærmet  strikkes 
oppefra og ned, rundt på rundpind. 

 



3 af 6#FilcolanaAvantgarde

Opskrift
KROP
Slå 99 (103) 107 (111) masker op med restegarnet 
på rundpind 5 mm og strik 2 pinde ret frem og tilbage. 
Bryd restegarnet.

Sæt Peruvian og Tilia i farve A til arbejdet og strik 
1 pind vrang. Vend ikke, men saml omgangen og 
fortsæt rundt. 

Strik 2 omgange vrang.
 
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste 
tværlænke strikket med Peruvian og Tilia 3 p nede i 
arbejdet (= 1. p med Peruvian og Tilia), og strik den r*, 
gentag fra * til *, til der er 1 m tilbage, saml den sidste 
tværlænke op, og strik den ret sammen med sidste 
maske = 196 (204) 212 (220) masker.

Strik 1 vr, indsæt en omgangsmarkør og fortsæt rundt 
i rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 10 cm. 
Klip forsigtigt opslagstråden af. 

Bryd garnet.

Skift til rundpind 5,5 mm og farve B.
 
Næste omg: v-udt, strik 98 (102) 106 (110) ret, 
indsæt sidemarkør, v-udt, strik ret omgangen ud = 
198 (206) 214 (222) masker. 

Omgangens begyndelse sidder nu i højre sidesøm. 

Næste omg: *Strik 1 r, strik de næste 19 m ifølge 
diagram A, strik 10 (12) 14 (16) r, strik de næste 
19 m ifølge diagram A, strik 1 r, strik de næste 19 m 
ifølge diagram A, strik 10 (12) 14 (16) r, strik de 
næste 19 m ifølge diagram A, strik 1 r*, gentag fra 
* til * omgangen ud. 

Gentag denne omgang, til arbejdet måler 37 cm. 
Bryd garnet.

Sæt farve C til arbejdet og strik 1 omgang som hidtil.

Nu deles arbejdet til ryg og forstykke, lad forstykkets 
masker hvile mens ryggen strikkes færdig. 
Ryggens masker er de første 99 (103) 107 (111) 
masker på omgangen. 

RYG
Begynd og slut herefter alle pinde med 1 kant-m r, 
bemærk at diagram A nu læses fra højre mod venstre på 
retsidepinde, og fra venstre mod højre på vrangside-
pinde.
 
Strik lige op med maskefordeling som hidtil, til 
ærmegabet måler 22 (23) 24 (25) cm. 
Slut med en pind fra vrangsiden.

Skulder 
Luk masker af til skrå skulder i begyndelsen af hver 
pind for 7 m 5 (3) 3 (1) gange og 8 m 0 (2) 2 (4) gange.
Vigtigt: For at få en jævn skuldersøm, tages den 1. m 
på hver pind løst af uden at masken strikkes. 
Når der aflukkes til skrå skulder, kan det være 
nødvendigt at der kun strikkes snoningemønster over 
en halv rapport, hvis maskerne på den anden halvdel er 
lukket af. 

Når maskerne på begge skuldersømme er lukket af, 
lukkes de resterende 29 (29) 33 (33) masker af på 
næste retsidepind. 

FORSTYKKE 
Strikkes som ryggen til ærmegabet måler 15 (16) 17 
(18) cm. Slut med en pind fra vrangsiden.
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HALS
Højre side
Næste p (retsiden): Strik 42 (44) 44 (46) m i 
mønster, luk de næste 15 (15) 19 (19) masker af, strik 
i mønster pinden ud. 

Næste p: Strik mønster til de aflukkede masker, vend 
og lad de resterende masker hvile.

Luk herefter af i begyndelsen af hver retsidepind for 
2 m 2 gange og 1 m 3 gange. Her strikkes også, hvis 
muligt, et halvt snoningsmønster ind mod halsen, som 
beskrevet for ryggens skuldermasker.

Når ærmegabet måler 22 (23) 24 (25) cm som ryggen, 
lukkes der masker af til skrå skulder som beskrevet for 
ryggen. 

Venstre side
Sæt garnet til vrangsiden af de hvilende masker og luk 
af til hals som i højre side, i begyndelsen af hver vrang-
sidepind.

Strik denne side færdig som den højre side.

Sy begge skuldersømme sammen.

ÆRMER
Med strømpepinde 5,5 mm og farve D strikkes der 
masker op langs retsiden af ærmegabet, således: 
Begynd i bunden af ærmegabet og strik 36 (37) 39 
(40) masker op langs den ene ærmegabsside, strik 1 
m op ud for skuldersømmen og strik 36 (37) 39 (40) 
masker op langs den anden ærmegabsside = 73 (75) 
79 (81) masker. 
Saml omgangen og indsæt en omgangsmarkør.
Tæl ud fra masken der blev strikket op i skuldermasken 
og marker de midterste 19 masker ud for skuldersøm-
men, disse masker strikkes ifølge diagram B, de øvrige 
masker strikkes i glatstrik. 

Strik 3 omgange.

Næste omg: Strik ret til 2 m før de 19 markerede 
masker, o-indt, strik 19 m ifølge diagram B, 2 r sm, 
strik ret omgangen ud. 

Gentag indtagningen på hver 6. omgang i alt 13 gange 
= 47 (49) 53 (55) masker. 

Strik lige op, til ærmet måler 38 cm.

Skift til farve A og strik 1 omgang glatstrik over alle 

masker, hvor der samtidig strikkes 3 (5) 7 (7) indtag-
ninger jævnt fordelt = 44 (44) 46 (48) masker. 

Skift til strømpepinde 5 mm og strik 8 cm rib 
(1 r, 1 vr).
  
Næste omg: *1 r, tag vrangmasken løs af med garnet 
foran m*, gentag fra * til * omgangen ud. 

Næste omg: *Tag retmasken løst af med garnet bag m, 
1 vr*, gentag fra * til * omgangen ud. 

Luk af med italiensk syet aflukning således:
Bryd garnet med en længde der er ca 4 gange ribkan-
tens omkreds og 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. 



5 af 6#FilcolanaAvantgarde

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)m tilbage på venstre 
pind. 
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.

 

KRAVE
Med rundpind 5 mm og farve C strikkes der masker op 
langs retsiden af halsåbningen.
Begynd ved højre skuldersøm og strik 30 (30) 34 (34) 
masker op langs nakken og 58 (58) 62 (62) masker 
langs forstykkets halsudskæring = 88 (88) 96 (96) 
masker.

Strik 8 cm rib (1 r, 1 vr). 
 
Næste omg: *1 r, tag vrangmasken løst af med garnet 
foran m*, gentag fra * til * omgangen ud. 

Næste  omg: *Tag retmasken løst af med garnet bag m, 
1 vr*, gentag fra * til * omgangen ud. 

Luk af med italiensk aflukning som på ærmerne.

MONTERING
Hæft ender.

Vask sweateren ifølge anvisningen på Tilia banderolen. 
Spænd sweateren ud til de angivne mål og lad den tørre 
liggende fladt på et håndklæde. 

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

Fra retsiden: Tag masken løst af med garnet bag masken.
Fra vrangsiden, Tag masken løst af med garnet foran masken

Tag 2 masker løs af med garnet bag arbejdet, sæt 1 maske på hjælpepind foran arbejdet,        
flyt de 2 masker tilbage til venstre pind, strik masken  på hjælpepinden ret, strik 2 ret      

Sæt 1 maske på hjælpepind foran arbejdet,  2 ret, strik masken på hjælpepinden ret.      

Sæt 2 masker på hjælpepind bag arbejdet, 1 ret, strik masken på hjælpepinden ret.      

Diagram A - Krop

Diagram B - Ærme
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