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En klassisk sweater til pigerne med inspiration 
fra de fine norske skisweatre fra 1950’erne. 
Designet er strikket i klassiske farver og med 
en enkelt luse-mønster, og så med et enkelt 
lille farvepift i overgangen til bærestykket, 
hvor bund- og mønsterfarve bytter plads.
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Materialer
Fv. A: 100 (150) 150 (200) 200 g Anina fra Filcolana i 
farve 145 (Navy Blue)
Fv. B: 100 (100) 100 (150) 150 g Anina fra Filcolana i 
farve 101 (Natural White)
Fv. C: En rest Anina fra Filcolana i farve 2010 
(Raspberry Pink)
Rundpind 2,5 og 3 mm, 60 cm
Strømpepind 2,5 og 3 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

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

Mål
Passer til brystvidde: 50-55 (55-60) 60-65 (65-70) 
70-75 cm
Overvidde: 62 (65) 71 (74) 80 cm
Ærmelængde: 25 (30) 33 (36) 39 cm
Hel længde: 33 (36) 40 (45) 47 cm

Strikkefasthed
27 m og 36 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10 
cm.
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Særlige forkortelser og teknikker
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
llr (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på 
venstre pind og strik dem ret sammen.
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det 
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. 
vr løs af med garnet foran masken (mod din 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. På næste p strikkes den 
dobbelte maske som én maske (i ret eller vrang, som 
arbejdet viser).

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes 
kroppen rundt til ærmegabene, derefter strikkes ær-
merne. Ærmer og krop samles til bærestykket og der 
strikkes en fin lille rød kant inden raglanindtagnin-
gerne påbegyndes. Til sidst strikkes en halskant i rib, 
som foldes dobbelt og syes til på vrangsiden.

Krop
Slå 160 (168) 176 (184) 192 m op på rundp 2,5 mm 
med fv. A og strik 3 cm rundt i rib (2 r, 2 vr). Sæt en 
markør for omg’s begyndelse.
Skift til rundp 3 mm og begynd med en omg glatstrik 
hvor der tages ud således: *Strik 20 (21) 22 (23) 24 
r, 1 udt*. Gentag fra * til * omg rundt.
Der er nu 168 (176) 184 (192) 200 m på pinden.
Strik nu rundt i mønster efter diagrammet med fv. 
A som bundfarve og fv. B som mønsterfarve, til arb 
måler ca. 22 (24) 28 (31) 33 cm. Slut med diagram-
mets 4. eller 8. p.
Strik næste omg i fv. A og luk m af til ærmegab såle-
des: Luk 4 (4) 5 (5) 6 m af, strik 75 (79) 81 (85) 87 
r, luk 9 (9) 11 (11) 13 m af, strik 75 (79) 81 (85) 87 
r, luk de sidste 5 (5) 6 (6) 7 m af omg af.
Lad arb hvile på rundpinden mens ærmerne strikkes.

Ærmer
Slå 36 (36) 40 (40) 44 m op på strømpep 2,5 mm 
med fv. A. Strik 3 cm rundt i rib (2 r, 2 vr). Sæt en 
markør for omg’s begyndelse.

Skift til strømpep 3 mm og begynd med en omg glat-
strik hvor der tages ud således: 1 udt, 4 (4) 4 (4) 8 r, 
*1 udt, 4 r*. Gentag fra * til * til de sidste 4 (4) 8 (8) 
8 m, 1 udt, 4 (4) 8 (8) 8 r.
Der er nu 45 (45) 49 (49) 53 m på pinden.
Strik nu i mønster således: 1 r i fv. A, strik mønster 
efter diagrammet omg ud.
Omg’s første m strikkes i fv. A på alle omg. 
Strik 8 omg lige op.
Tag derefter ud på næste omg således: 1 r i fv. A, 1 
udt, strik i mønster omg ud, 1 udt.
Strik udtagninger på denne måde på hver 9. (9.) 
9. (10.) 10. omg til der er 61 (65) 69 (73) 77 m på 
pinden, dvs. i alt 8 (10) 10 (12) 12 gange. Nye m 
strikkes med i mønsteret.

Strik lige op i mønster til ærmet måler ca. 25 (30) 33 
(36) 39 cm. Slut på samme omg af diagrammet som 
på kroppen – dvs. 4. eller 8. p.

Strik næste omg i fv. A og luk m af til ærmegab såle-
des: Luk 6 (6) 7 (3) 8 m af, strik 53 (57) 59 (63) 65 
r, luk de sidste 2 (2) 3 (7) 4 m af omg af.
(OBS: Der lukkes en maske mindre af til ærmegab 
her ifht. på kroppen, for at bibeholde mønsterets 
symmetri).

Strik et til ærme magen til det første.

Bærestykke
Sæt ærmerne ind over de aflukkede m i hver side af 
kroppen. Sæt samtidig en markør de 4 steder hvor 
krop og ærmer mødes. Der er nu i alt 256 (272) 280 
(296) 304 m på pinden. 
Begynd arbejdet efter det ene ærme – omg’s begyn-
delse er nu her, mellem højre ærme og ryggen.

Str. (8) og 10 år
Strik – (-) - (4) 4 omg lige op i mønster, således at 
mønsteret fortsættes som hidtil på hver del.

Alle størrelser
1. omg – strik med fv. A: *2 r sm, strik r til 2 m før 
næste markør, llr*. Gentag fra * til * omg ud.
2. omg – strik med fv. C: Strik ret.
3. omg – strik med fv. B: Strik ret.
4. omg – strik med fv. B: *2 r sm, strik r til 2 m før 
næste markør, llr*. Gentag fra * til * omg ud.
5. omg: Strik nu samme omg af diagrammet over 
krop og ærmer, som du sluttede med inden der blev 
lukket m af til ærmegab (4. eller 8. p), men strik nu 
med fv. B som bundfarve og fv. A som mønsterfarve 
– dvs. at ”lusene” på denne første omg med ”lus” på 
bærestykket sidder direkte over den sidste omg ”lus” 
på krop og ærmer. 
Bemærk:  Masken på hver side af hver af de 4 rag-
lanmarkører strikkes i fv. B på alle omg (dvs. strikkes 
ikke med i mønsteret).
Strik videre i mønster med indtagninger som på 4. 
omg på alle ulige omg af diagrammet, dvs. på hver 
anden p. 
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Strik i alt 20 (21) 22 (23) 24 indtagningsomgange 
på bærestykket. Slut med en omg uden indtagninger. 
Der er nu 96 (104) 104 (112) 112 m på pinden.

Bryd fv. A og strik færdig kun med fv. B.
Strik først vendepinde for at forme halsen således:
1. vendepind (retsiden): 2 r sm, strik r til 2 m før 
næste markør, llr, flyt markør, 2 r sm, strik r til 3 m 
før næste markør, vend.
2. vendepind (vrangsiden): Strik vr til markør for 
omg’s begyndelse, strik derefter vr til 3 m før næste 
markør, vend.
3. vendepind: Strik r til 2 m før markør for omg’s 
begyndelsen, llr, flyt markør, 2 r sm, strik r til 2 m før 
næste markør, llr, flyt markør, 2 r sm, strik r til 2 m 
før sidste vending, vend.
4. vendepind: Strik vr til markør for omg’s begyndel-
se, strik derefter vr til 2 m før sidste vending, vend.
Gentag 3. og 4. vendepind yderligere 2 (2) 2 (3) 3 
gange.
Der er nu 80 (88) 88 (92) 92 m på pinden.
Næste omg: Strik r til 2 m før markør for omg’s 
begyndelsen, llr, flyt markør, strik en omg ret uden 
indtagninger.
Skift til en 2,5 mm rundpind og strik 6 cm rib (2 r, 2 
vr).
Luk meget, meget løst af.

Fold ribben dobbelt med opslagningskanten til vrang-
siden og sy den til bunden af ribben på sweaterens 
vrangside med elastiske sting.


