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At gå på bare fødder igennem byen en tidlig morgen, mens solen står op, fuglene vågner og 
synger deres morgensang i byens parker. Den stemning rammer Monica Zetterlund så smukt 
når hun synger ”Sakta Vi Gå Genom Stan”, en vidunderlig fin jazz melodi om Stockholm en 
tidlig sommermorgen.

MonicaDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
S (M) L (XL) 2XL

MÅL
Passer til brystvidde: 86-90 (91-97) 98-106 
(107-117) 118-124 cm
Overvidde: 97 (103) 110 (119) 124 cm
Længde: 52 (53) 56 (57) 58 cm
Ærmelængde: 44 (44) 46 (46) 46 cm

STRIKKEFASTHED
15 masker og 20 pinde i glatstrik på pind 6 mm 
= 10 x 10 cm. Strikkeprøven er målt efter vask.

Pindestørrelsen er vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, bør du skifte til tykkere 
pind, har du færre masker, skifter du til tyndere pind.

 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
350 (400) 450 (450) 500 g Peruvian farve 334 
(Light Blush) og
100 (100) 125 (125) 125 g Tilia farve 373 
(Vintage Rose)

Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt sam-
men, arbejdet igennem.

Rundpind 5 mm og 6 mm, 80 cm.
Strømpepinde 5 mm og 6 mm til ærmer (kan ude-
lades hvis der strikkes magic loop på rundpinden.

Maskemarkører, heraf 2 rød2, 2 blå og 4 grønne. 
Farverne er underordnede så længe du kan kende 
forskel på dem. Markører kan sagtens være kontrast-
farvet tråd der vikles om maskerne der skal markeres.

6 (6) 5 (5) 5 knapper
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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.

DIAGRAM

Arbejdsgang
Monica strikkes oppefra og ned med vendepinde i nak-
ken, raglanudtagninger og snoningsmønster ned langs 
oversiden af ærmerne. 

Arbejdet deles til krop og ærmer, og delene strikkes 
færdig hver for sig. 

Til sidst strikkes der masker op til halskant og for-
kanter og disse strikkes i rib mønster.

 

Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

Slå om pinden

Sæt 2 m på hjælpepind foran arb, 3 r,       

Tag 2 m løs af som skulle de strikkes r sm, 1 r, 
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 træk de løse m over

strik m fra hjælpepinden ret      



3 af 5#FilcolanaMonica

Opskrift
Slå i alt 80 (84) 84 (90) 90 masker op på pind 6 mm, 
med 1 tråd af hver kvalitet holdt sammen, og inddel 
samtidig maskerne således:
Slå 11 (12) 12 (14) 14 m op til højre forstykke, indsæt 
en rød markør, slå 1 m op til raglanmaske, indsæt en 
grøn markør, slå 16 m op til højre ærme, indsæt en 
grøn markør, slå 1 m op til raglanmaske, indsæt en blå 
markør, slå 22 (24) 24 (26) 26 m op til ryg, indsæt 
en blå markør, slå 1 m op til raglanmaske, indsæt en 
grøn markør, slå 16 m op til venstre ærme, indsæt en 
grøn markør, slå 1 m op til raglanmaske, indsæt en 
rød markør, slå 11 (12) 12 (14) 14 m op til venstre 
forstykke.

Maskerne i mellem de grønne markører er ærme-
masker, i mellem de blå markører sidder rygmaskerne. 
Markørerne flyttes fra venstre til højre pind efter-
hånden som du strikker maskerne på pinden. 

Der strikkes vendepinde og raglanudtagninger frem og 
tilbage på rundpinden, således:

1. vendepind (vrangsiden): Strik vr, til den første 
grønne markør, *strik ærmemaskerne ifølge diagram-
mets 1. pind*, strik vr til den næste grønne markør, 
gentag fra * til *, strik vr til 2 m efter den røde markør, 
vend. 

2. vendepind: 1 vendemaske, strik r til den røde 
markør, *h-udt, flyt markør, 1 r, flyt markør, v-udt, 
strik ifølge diagrammets 2. pind til den grønne markør, 
h-udt, flyt markør, 1 r, flyt markør, v-udt*, strik r til 
den blå markør, gentag fra * til * 1 gang, 2 r, vend.

3. vendepind: 1 vendemaske, strik vr, til den første 
grønne markør, *strik ærmemaskerne ifølge diagram-
met*, strik vr til den næste grønne markør, gentag fra 
* til *, strik vr til 2 m efter vendemasken fra foregående 
pind, vend.

4. vendepind: 1 vendemaske, strik r til den røde 
markør, *h-udt, flyt markør, 1 r, flyt markør, v-udt, 
strik ifølge diagrammet til den grønne markør, h-udt, 
flyt markør, 1 r, flyt markør, v-udt*, strik r til den blå 
markør, gentag fra * til * 1 gang, strik r til 2 m efter 
vendemasken fra foregående pind, vend.

Gentag 3. og 4. pind yderligere 1 (2) 2 (3) 3 gange.

Sidste vendepind (vrangsiden): Strik som 3. vende-
pind, men strik vrang pinden ud efter  vendemasken fra 
foregående pind.

Næste p: Strik ret og ærmemaskerne ifølge diagram-
met, pinden ud.

Vendepindene er nu færdigstrikket, og der fortsættes 
over alle masker.

Næste p (vrangsiden): Strik vrang og følg diagrammet 
over ærmemaskerne, som hidtil.

Næste p: Strik r med udtagninger på begge sider af 
raglanmaskerne, og følg diagrammet over ærme-
maskerne, som hidtil.

Gentag disse 2 pinde, til der er taget ud ialt 21 (22) 24 
(25) 26 gange, slut med en pind fra vrangsiden = 32 
(34) 36 (39) 40 masker på hvert forstykke, 58 (60) 64 
(66) 68 masker på hvert ærme og 64 (68) 72 (76) 78 
m på ryggen.



4 af 5#FilcolanaMonica

Nu deles arbejdet til ærmer og krop, således:
Næste p (retsiden): Strik r til den røde markør, *fjern 
markør, strik 1 r, fjern markør, flyt ærmemaskerne til 
en maskeholder eller maskesnor, fjern markør, skil 
trådene ad så du kan slå 4 (6) 6 (8) 12 masker op med 
krydsopslagning (hold trådene således at det er 
Peruvian der danner de nye masker på pinden og Tilia 
danner kæden under pinden), 1 r, fjern markør*, strik 
r til næste markør, gentag fra * til *, strik r pinden ud 
= 140 (152) 160 (174) 186 masker.

Fortsæt i glatstrik, til kroppen måler 21 (21) 22 (22) 
22 cm fra de opslåede masker i ærmegabet, slut med en 
pind fra retsiden.

Kun str M
Næste p (vrangsiden): Strik 50 vr, strik 2 vr sm, strik 
vr til der er 52 m tilbage, strik 2 vr sm, strik vr pinden 
ud = 150 m.

Kun str S og L
Næste p (vrangsiden): Strik vr pinden ud = 140 og 
160 m.

Kun str XL
Næste p (vrangsiden): Strik vr pinden ud og tag 
samtidig 1 m ud midt på pinden = 175 m.

Kun str 2XL
Næste p (vrangsiden): Strik 93 vr, strik 2 vr sm, strik 
vr pinden ud = 185 m.

Alle str
Skift til pind 5 mm.

Ribkant
1. p (retsiden): 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra 
* til *, til de sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

2. p: 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.

Gentag disse 2 pinde, til ribkanten måler 6 cm, slut 
med en pind fra vrangsiden.

Luk af som maskerne viser, hvor der er 2 vrang efter 
hinanden strikkes disse 2 masker vrang sammen inden 
de lukkes af.

ÆRMER
Begynd midt i ærmegabet og strik med pind 6 mm og 
1 tråd af hver kvalitet, 2 (3) 3 (4) 6 masker op frem 
til de hvilende masker, strik ærmemaskerne over på 
pinden, snoningerne fortsættes ifølge diagrammet, og 
strik 2 (3) 3 (4) 6 masker op frem til midten af ærme-
gabet = 62 (66) 70 (74) 80 masker.

Saml omgangen.

Kun str. XL
Næste omg: 3 r, 2 r sm, strik ret og ifølge diagrammet, 
til de sidste 5 m, 2 r sm, strik r omg ud = (72) m.

Alle str
Fortsæt rundt i ret og ifølge diagrammet, til ærmet 
måler 38 (38) 40 (40) 40 cm.



5 af 5#FilcolanaMonica

Kun str. S
Næste omg: 2 r sm, *2 r sm, 1 r, 2 r sm, 2 r sm*, 
gentag fra * til *, til de sidste 4 m, 2 r sm, 2 r sm = 35 
masker.

Kun str. M
Næste omg: 2 r, *2 r sm*, gentag fra * til *, til de 
sidste 2 m, 2 r = 35 masker.

Kun str. L
Næste omg: *2 r sm*, gentag fra * til * omgangen ud 
= 35 masker.

Kun str. XL
Næste omg: *2 r sm, 2 r sm, 1 r, 2 r sm, 2 r sm*, 
gentag fra * til *, omgangen ud = 40 masker.

Kun str. 2XL
Næste omg: *2 r sm*, gentag fra * til * omgangen ud 
= 40 masker.

Alle str
Skift til pind 5 mm.

Ribkant
Næste omg: *2 vr, 1 r, 1 vr, 1 r*, gentag fra * til * 
omgangen ud.

Gentag denne omgang, til ribkanten måler 6 cm.
Luk af som på kroppens rib.

Strik det andet ærme tilsvarende.

HALSKANT
Begynd på højre forstykke og strik med pind 5 mm og 
1 tråd af hver kvalitet, 13 (14) 14 (17) 17 m op langs 
højre side af halsåbningen, strik 16 m op langs ærmet, 
23 (25) 25 (25) 25 m langs ryggen, 16 m langs det 
andet ærme og 13 (14) 14 (17) 17 m langs venstre 
sides halsåbning = 81 (85) 85 (91) 91 masker.

Kun str S, XL og 2XL
1. p (vrangsiden): 2 vr, 2 r, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, 
gentag fra * til *, til de sidste 2 m, 2 vr.

2. p: 2 r, 2 vr, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, 
til de sidste 2 m, 2 r.

Kun str M og L
1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag 
fra * til *, til de sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

Alle str
Gentag disse 2 pinde, til der er strikket 5 pinde rib. 
Luk af i rib som på kroppen.

FORKANTER
Venstre forkant (knapkant)
Begynd øverst i halskanten på venstre forstykke og strik 
med pind 5 mm og 1 tråd af hver kvalitet, 85 (85) 90 
(90) 90 masker op langs forstykket.

1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag 
fra * til *, til de sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

Gentag disse 2 pinde, til der er strikket 5 pinde rib. 
Luk af i rib som på kroppen.

Højre forkant (knaphulskant)
Begynd nederst i ribkanten på højre forstykke og strik 
med pind 5 mm og 1 tråd af hver kvalitet, 85 (85) 90 
(90) 90 masker op langs forstykket.

1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag 
fra * til *, til de sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

3. p (vrangsiden)(knaphulspind): 2 vr, 1 r, *2 vr 
sm, slå om p, 2 dr vr sm, strik 11 (11) 16 (16) 16 m rib 
som m viser*, gentag fra * til *, til de sidste 7 m, 2 vr 
sm, slå om p, 2 dr vr sm, strik rib pinden ud.

4. p: Strikkes som 2. pind, idet der samtidig strikkes
1 r og 1 dr r i hvert omslag.

5. p: Som 1. pind.

Luk af i rib som på kroppen.

MONTERING
Hæft ender og sy knapper i.
Vask trøjen ifølge anvisningerne på banderolerne og 
lad trøjen liggetørre fladt på et håndklæde.


