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Sjælevarmer, der luner på ryggen og armene. 
Rygstykket er strikket i retstrik og ærmerne i 
en bred rib. Kombinationen gør, at ærmerne 
sidder til uden at stramme, og rygstykket lig-
ger fast over skulderen og rundt om nakken 
og det øverste af ryggen. 
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Materialer
250 g Cinnia fra Filcolana (A)
50 g Peruvian Highland Wool fra Filcolana (B) 
Rundpind 8 mm og 3,5 mm, 60 cm

Viste modeller
Lyseblå (medium): A: Cinnia fv. 281 (Rimfrost) og B: 
Peruvian Highland Wool fv. 281 (Rimfrost).

Størrelser
S (M) L

Mål
Ryghøjde: 41 cm
Ærmelængde: 44 (46) 48 cm

Strikkefasthed
15 m og 20 p i rib (4 r, 4 vr) med 2 tråde A på p 8 
mm = 10 cm x 10 cm 

13 m og 20 p i mønster med 2 tråde A og 1 tråd B på 
p 8 mm = 10 cm x 10 cm

Særlige forklaringer
Strik fra samme side af arb som før: Betyder, at 
arb ikke vendes inden næste pind. Skub i stedet ma-
skerne tilbage på pinden, og følg opskriftens anvisnin-
ger på hvilke(t) garn, der skal strikkes videre med.
Rib: 4 r, 4 vr. Fortsæt med at strikke r over r og vr 
over vr.
Indt (indtagning): Strik 2 m sammen. Strik r hvis 
det er en retmaske og vr hvis det er en vrangmaske.
Udt (udtagning): Slå om. På næste p strik m drejet 
r, hvis det er en retmaske, og drejet vr, hvis det er en 
vrangmaske.

Mønster 
Mønsterrapport til ryg: 1 rapport går over 4 pinde 
og strikkes med 3 tråde på følgende måde: 1 p r med 
1 tråd A. Strik yderligere 2 p r fra samme side af arb 
som før, hvor første p strikkes med 1 tråd A og næste 
p er med 1 tråd B. Vend arb og strik 1 p r med alle 3 
tråde.

Arbejdsgang
Sjælevarmeren er strikket ud i et. Den begynder med 
det ene ærme, fortsætter over ryggen og slutter med 
det andet ærme. Ærmerne er strikket i rib. Ryggen er 
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strikket i mønster (se forklaring ovenfor). 
Til sidst samles masker op i kanten hele vejen rundt i 
åbningen ved ryg og ærmer, og der strikkes en smal 
kant i retriller.

Sjælevarmer
Venstre ærme: Slå 32 m op på p 8 mm med 2 tråde 
A.
1. p (vr-siden): Strik 2 vr, *4 r, 4 vr*. Gentag fra * 
til *, til der er 6 m tilbage. Slut med 4 r, 2 vr. 
Strik i alt 9 (7) 5 p rib. På næste p tages der 1 m ud i 
begge sider af ærmet inden for de yderste 2 m.
Fortsæt med at strikke rib, mens der tages 1 m ud i 
begge sider på denne måde på hver 8. p 4 gange. Der 
er nu 42 m, og der er strikket 42 (40) 38 p. De nye m 
strikkes i rib efterhånden.
Tag herefter 1 m ud i begge sider på hver 6. p 4 (4) 5 
gange. Der er nu 50 (50) 52 m, og der er strikket 66 
(64) 68 p.
Tag herefter 1 m ud i begge sider på hver 4. p 4 (5) 5 
gange. Der er nu 58 (60) 62 m, og der er strikket 82 
(84) 88 p. 
Strik 4 p rib. I begyndelsen af næste pind (vr-siden) 
lukkes 6 (8) 10 m af. Der er nu 52 m, og der er strik-
ket 87 (89) 93 p.

Ryg
Strik mønster: *1 pind r med 1 tråd A. Strik yder-
ligere 2 pinde r fra samme side af arb som før, hvor 
første pind er med 1 tråd A og næste pind med 1 
tråd B. Vend arb og strik 1 pind r med alle tre tråde*. 
Gentag fra * til * i alt 23 (24) 25 gange (= 92 (98) 
100 p). Bryd B. Afslut ryggen ved at strikke 1 pind 
r med 1 tråd A. Strik yderligere 1 pind r fra samme 
side af arb som før med 1 tråd A. 
Højre ærme:
Strik med 2 tråde A. Slå 6 (8) 10 m op (kontroller at 
udtagningen er i samme side som indtagningen på 
det andet ærme, se evt. tegning). Der er nu 58 (60) 
62 m. 
1. p (vr-siden): Strik 2 vr, 1 (2) 3 r, *4 vr, 4 r*. 
Gentag fra * til *, til der er 7 (8) 9 m tilbage. Slut 
med 4 vr, 1 (2) 3 r og 2 vr.
Strik yderligere 4 p rib. På næste pind strikkes 2 m 
sammen i begge sider af ærmet inden for de yderste 
2 m.
Fortsæt med at strikke rib, mens der tages ind på 
hver 4. p 4 (5) 5 gange. Der er nu 50 (50) 52 m.
Herefter tages der ind på hver 6. p 4 (4) 5 gange. 
Der er nu 42 m. Herefter tages der ind på hver 8. p 4 
gange. Der er nu 32 m. Strik yderligere 8 (6) 4 p rib. 
Luk af.

Montering
Sy ærmesømmene sammen med madrassting.
Kant: Med pind nr. 3,5 mm og 1 tråd A strikkes fra 
retsiden af arb 196 (216) 236 masker op i kanten 
hele vejen rundt i åbningen ved ryg og ærmer. 
Strik 2 p r frem og tilbage. Luk løst af på næste pind. 
Hæft ender. Sy kanten sammen.


