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Loa er designet særligt til os kvinder med 
kurver. Opskriftens størrelser er ikke blot 
udvidet til at inkludere dem med X’er. Desig-
net er lavet specifikt til vores proportioner og 
med tanke og øje for hvad der klæder vores 
kroppe bedst.
Loa er en fnuglet tunika med et mønster der 
består af både snoninger og hulmønster. Den 
er strikket på store pinde for at skabe en 
luftig trøje med en fint fald. Designet har en 
smule taljering for at skabe den gode pas-
form, god vidde omkring hofterne og fine, 
feminine trekvartlange ærmer.
Designet er skabt til at se fedt ud både strik-
ket som oversize og som en mere figurnær 
model. Alt afhænger at hvilken størrelse, man 
vælger.
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Materialer
300 (300) 300 (400) 400 g Gotlandsk Pelsuld fra Fil-
colana i farve 174
Rundpind 5,5 mm - 80 eller 100 cm lang
Rundpind 5 mm - mindst 80 eller 100 cm lang
(Rundpind 4,5 mm - mindst 80 eller 100 cm lang - 
kun til str. M, L og XL) 
Rundpind 5,5 mm - 40 cm lang
Strømpepinde 4,5 mm
4,5 mm hæklenål
2 Maskeholdere
1 mærke af én farve til at markere omgangens be-
gyndelse
1 mærke af en anden farve til at markere “sidesøm”
8 (4) 4 (4) 8 mærker af en anden farve til at markere 
diagram
Stramajnål

Størrelser
M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Målene givet nedenfor er sweaterens mål når arbejdet 
er færdigt, vasket og blokket.
Loa er designet til at have cirka 5 cm rørlighedsvidde 
(dvs. at være 5 cm større end kroppen) ved buste og 
talje og cirka 10-12 cm ved hofterne.

Overvidde: 100 (112) 128 (134) 146 cm
Talje omkreds: 82 (92) 113 (118) 128 cm
Hofte omkreds: 117 (128) 140 (146) 157 cm
Total længde: 66 (66,5) 67 (68) 68,5 cm
Ærmelængde: 30 (32) 32 (33) 33 cm
 
Strikkefasthed
14 m og 25 p i mønsterrapport på p 5½ mm = 10 x 
10 cm.

Opslag af nye masker midt på en omgang
Den enkleste måde at slå nye masker op midt på en 
omgang er ved brug af et helt enkelt løkkeopslag. 
Dette gøres ved at tage garnet lige efter maskerne 
på højre pind op om en finger, dreje fingeren en halv 
omgang (parallelt med strikkepinden) og placere 
den resulterende løkke på højre pind og stramme til. 
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Dette gentages, til man har det ønskede antal nye 
masker, hvorefter der strikkes videre på omgangen.
De nye masker vil være lidt svære, men ikke umulige 
at få fat på.

Venderækker
Når man vender midt på en pind, er det vigtigt at 
gøre noget for at undgå, at der bliver et hul imellem 
de to m man vender imellem. Den mest gængse me-
tode er, at slå garnet om den næste m således: Hold 
garnet bagved pindene, tag den næste m løst af fra 
venstre til højre p, bring garnet mellem m om foran 
pindene, og sæt m tilbage på venstre pind. Dette 
skaber en løkke om m, der gør, at der ikke kommer 
et hul imellem den sidste strikkede m og den første 
ustrikkede m, når omslaget og m efterfølgende strik-
kes sammen. Vend nu arbejdet, og følg opskriften 
videre.

Arbejdsgang
Denne model har en anderledes konstruktion end de 
fleste, der gør at arbejdet er helt uden sammensy-
ningsarbejde - og er sjovt at strikke. 
Kroppen strikkes oppefra og ned. Først strikkes det 
øverste af ryggen, så samles der op til først venstre 
og herefter højre forstykke af ryggens opslagskant. 
Når hvert af disse stykker er strikket til under ærme-
gabet, samles alle 3 dele, og resten af kroppen strik-
kes ned herfra.
Herefter samles der m op til ærmer langs ærmegabe-
ne, ærmekuplen formes med vendepinde og ærmerne 
strikkes 3/4 lange ærmer. Arbejdes vaskes og blok-
kes, hvorefter en helt enkel kant hækles på langs 
hals, ærmer og nedre kant.

Bagstykke
Slå 50 (50) 62 (64) 66 masker op på pind 5½ mm.
1. p (vrangside): Strik 1 (1) 1 (2) 3 m vr, placer 
mærke, strik 48 (48) 60 (60) 60 m vr, placer mærke, 
strik sidste 1 (1) 1 (2) 3 m vr.
2. p (retside): Strik 1 (1) 1 (2) 3 m r, flyt mærke 
over, strik næste pind af diagrammet 4 (4) 5 (5) 5 
gange, flyt mærke over, strik 1 (1) 1 (2) 3 m r.
 3. p (vrangside): Strik 1 (1) 1 (2) 3 m vr, flyt mærke 
over, strik næste pind af diagrammet 4 (4) 5 (5) 5 

gange, flyt mærke over, strik 1 (1) 1 (2) 3 m vr.

Gentag som pind 2 og 3, til du har strikket diagram-
met 3 (3) 4 (4) 4 gange.

Fortsæt med at strikke efter diagrammet som etab-
leret til pind 1-5 (1-7) 1 (1) 1-7 af diagrammet er 
strikket.

Fortsæt som etableret, men slå samtidig nye masker 
op i begyndelsen af hver pind således:
Tag en maske ud i begyndelsen på de næste 6 (6) 4 
(6) 2 pinde.
Slå herefter 2 masker op i begyndelsen af de næste 4 
(4) 4 (4) 2 pinde.
Slå herefter 3 masker op i begyndelsen af de næste 0 
(2) 2 (2) 6 pinde. 

Arbejdet slutter på pind 5 (9) 3 (1) 5 af diagrammet.
Der er nu 64 (70) 80 (84) 90 masker på pinden.
Lad bagstykket hvile, og fortsæt arbejdet på venstre 
forstykke.

Venstre forstykke
Saml 14 (14) 14 (15) 16 m op langs opslagskanten 
på bagstykket. Start fra yderste kant og arbejd ind 
mod midten. Saml op fra retsiden - én maske i hver 

Flyt 2 masker løst over på hjælpepind og hold bagved
arbejdet, 2 r, strik de 2 masker fra hjælpepinden ret.

ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Slå om

2 r sm - strik 2 masker ret sammen.

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Flyt 2 masker løst over på hjælpepind og hold foran
arbejdet, 2 r, strik de 2 masker fra hjælpepinden ret.

LLR (Løs, Løs, Ret) - Tag 2 masker løst af en ad gangen som 
skulle de strikkes ret, flyt dem tilbage på venstre pind som 
de nu vender og strik dem ret sammen gennem bagerste maskeled.
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opslagsmaske.
1. p (vrangside): Strik 1 (1) 1 (2) 3 m vr, placer 
mærke, strik 12 m vr, placer mærke, strik sidste 1 m 
vr.
2. p (retside): Strik 1 r, flyt mærke over, strik næste 
pind af diagrammet 1 gang, flyt mærke over, strik 1 
(1) 1 (2) 3 m r.
 3. p (vrangside): Strik 1 (1) 1 (2) 3 m vr, flyt mærke 
over, strik næste pind af diagrammet 1 gang, flyt 
mærke over, strik 1 m vr.

Gentag som pind 2 og 3, til du har strikket diagram-
met 2 (2) 2 (3) 3 gange.

Kun str. XL: Strik pind 1-5 af diagrammet én gang 
mere.

Lad maskerne hvile på en maskeholder, mens du ar-
bejder på højre forstykke.

Højre forstykke
Tæl 14 (14) 14 (15) 16 opslagsmasker ind fra yderste 
højre kant af bagstykket. Start herfra og saml 14 (14) 
14 (15) 16 m op langs opslagkanten ud mod kanten. 
Strik herefter en vrangsidepind fra skuldersiden ind 
mod halssiden.
1. p (vrangside): Strik 1 m vr, placer mærke, strik 12 
m vr, placer mærke, strik sidste 1 (1) 1 (2) 3 m vr.
2. p (retside): Strik 1 (1) 1 (2) 3 m r, flyt mærke 
over, strik næste pind af diagrammet 1 gang, flyt 
mærke over, strik 1 m r.
 3. p (vrangside): Strik 1 m vr, flyt mærke over, strik 
næste pind af diagrammet 1 gang, flyt mærke over, 
strik 1 (1) 1 (2) 3 m vr.

Gentag som pind 1 og 2, til du har strikket diagram-
met 2 (2) 2 (3) 3 gange.

Kun str. XL: Strik pind 1-5 af diagrammet én gang 
mere.

Saml Forstykket (alle str.)
Strik 1 (1) 1 (2) 3 m r, flyt mærke over, strik næste 
pind af diagrammet 1 gang, fjern mærke, 1 r. Slå 22 
(22) 34 (34) 34 m op (se evt. noter) i forlængelse af 
dem, der sidder på pinden. 
Strik maskerne fra venstre forstykke over på rund-
pinden således: 1 r, fjern mærke, strik næste pind af 
diagrammet 1 gang, flyt mærke over, Strik 1 (1) 1 (2) 
3 m r.
1. p (vrangside): Strik 1 (1) 1 (2) 3 m vr, flyt mærke 
over, strik næste pind af diagrammet 4 (4) 5 (5) 5 
gange, flyt mærke over, strik 1 (1) 1 (2) 3 m vr. 
2. p (retside): Strik 1 (1) 1 (2) 3 m r, flyt mærke 
over, strik næste pind af diagrammet 4 (4) 5 (5) 5 
gange, flyt mærke over, strik 1 (1) 1 (2) 3 m r.

Der er nu 50 (50) 62 (64) 66 masker på pinden.

Kun str. XL: Strik som etableret, til du når pind 12 af 
diagrammet.

Alle str:
Strik 1 gentagelse af diagrammet (pind 1-12)
Strik herefter pind 1-5 (1-7) 1 (1) 1-7 af diagrammet.

Fortsæt med at strikke efter diagrammet som etable-
ret, men slå samtidig nye masker op i begyndelsen af 
hver pind således:
Tag en maske ud i begyndelsen på de næste 6 (6) 4 
(6) 2 pinde.
Slå herefter 2 masker op i begyndelsen af de næste 4 
(4) 4 (4) 2 pinde.
Slå herefter 3 masker op i begyndelsen af de næste 0 
(2) 2 (2) 6 pinde. 
Arbejdet slutter på pind 5 (9) 3 (1) 5 af diagrammet.
Der er nu 64 (70) 80 (84) 90 masker på pinden.

Saml kroppen
Strik næste pind af diagrammet på tværs af forstyk-
ket. Fjern mærkerne undervejs.
Slå 3 (4) 5 (5) 6 nye masker op efter forstykkema-
skerne, placer mærke, slå 3 (4) 5 (5) 6 flere nye 
masker op.
Strik næste pind af diagrammet (altså samme pind 
som på forstykket) på tværs af bagstykket. Fjern 
mærker undervejs. Slå 3 (4) 5 (5) 6 nye masker op 
efter bagstykkemaskerne, placer omg-mærke (dette 
er nu omgangens begyndelse), slå yderligere 3 (4) 5 
(5) 6 nye masker op. Saml hele arbejdet til en om-
gang, og strik rundt på rundpind herfra.
Der er nu 140 (156) 180 (188) 204 masker på pin-
den.

Sæt mærker
Strik næste pind af diagrammet. Denne er en “hvile-
pind”, hvor der ikke skal strikkes mønster. På denne 
omgang sættes mærker i hver side af sweateren, der 
hjælper med at holde styr på hvor mønsterrappor-
terne starter og slutter.
*Strik 5 (3) 3 (5) 3 m, sæt mærke, strik til 5 (3) 3 
(5) 3 m før næste mærke, sæt mærke*. Strik til næ-
ste mærke og fjern dette mærke. Gentag fra * til * en 
gang mere. Strik til omgangs-mærket.

Etabler mønster
*Strik ret til første diagram-mærke, flyt mærke over, 
strik næste pind af diagrammet 5 (6) 7 (7) 8 gange, 
flyt diagram-mærke over, strik ret til næste diagram-
mærke* (flyt sidesøm-mærke over når du når til det). 
Gentag fra * til * en gang til.
Fortsæt som etableret til du har strikket diagrammet 
ud. Strik herefter pind 1-12 af diagrammet 3 gange 
mere.
Skift til 5 mm rundpind.

Str. M, L og XL:
Strik 4 omg som etableret.
Skift til pind 4,5 mm rundpind.
Strik 8 omg som etableret.
Skift til pind 5 mm rundpind.
Strik 6 omg
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Str. 2XL og 3XL:
Strik 14 omg som etableret.

Alle str:
Skift tilbage til 5,5 mm rundpind.
Strik 8 omg som etableret.

Udtagninger
Udtagningsomgang:
*1 r, 1 udt, strik r til første diagram-mærke, flyt 
mærke, strik diagrammet som etableret til næste dia-
gram-mærke, flyt mærke, strik til 1 m før sidesøms-
mærke, 1 udt, 1 r.* Gentag fra * til * en gang mere.

Gentag ovenstående udtagninger på hver 6. omg i alt 
3 (3) 2 (2) 2 gange.

Note: Så snart der er 12 m mellem omgangs-mærket 
og diagram-mærkerne hhv. sidesøms-mærket og 
diagram-mærkerne, kan disse strikkes med i møns-
terrapporten Diagram-mærkerne kan flyttes hhv. 12 
m bagud og frem, for at markere denne nye begyn-
delse og slutning. 
Der er nu 152 (168) 188 (196) 212 m på pinden.

Fortsæt som etableret til pind 1-12 af diagrammet er 
strikket i alt 9 gange efter ærmegabet. 

Luk alle masker af.

Ærmer
Brug 40 cm rundpind og start midt for nederst i ær-
megabet. Strik 56 (62) 68 (70) 72 m op jævnt rundt 
i ærmegabet. Placer mærke for omg begyndelse og 
saml til omgang.

Ærmekuppel
1. vendepind: Strik 34 (38) 40 (41) 42 m ret, placer 
mærke, vend (se Venderækker ovenfor).
2. vendepind: Strik 12 m vrang, placer mærke, vend.
3. vendepind: Strik 2. pind af diagrammet 1 gang, 
flyt mærke, saml omslag op og strik m + omslag ret 
sammen, vend.
4. vendepind: Strik vrang til mærke, strik 3. pind af 
diagrammet 1 gang, flyt mærke, saml omslag op og 
strik m + omslag vrang sammen, vend.
5. vendepind: Strik ret til mærke, strik næste pind af 
diagrammet 1 gang, flyt mærke, strik ret til hvor du 
vendte på sidste retsidepind, saml omslag op og strik 
m + omslag ret sammen, vend.
6. vendepind: Strik vrang til mærke, strik næste pind 
af diagrammet 1 gang, flyt mærke, strik vrang til hvor 
du vendte på sidste vrangsidepind, saml omslag op 
og strik m + omslag vrang sammen, vend.

Gentag 5. og 6. vendepind 11 gange i alt (dvs. dia-
grammet strikkes 2 gange igennem, og der sluttes på 
1. pind af diagrammet).

Næste p: Strik pind 2 af diagrammet 1 gang, flyt 

mærke, strik ret, til hvor du vende på sidste retside-
pind, saml omslag op og strik m + omslag ret, strik 
ret til omgangsmærket. 
Nu strikkes resten af ærmet rundt på rundp.

Selve ærmet
1. omg: Strik 10 (1) 4 (5) 6 m ret, sæt diagram-
mærke, strik næste pind af diagrammet 3 (5) 5 (5) 5 
gange, sæt diagrammærke, strik 10 (1) 4 (5) 6 m ret.

Fortsæt som etableret ovenfor til en hel gentagelse af 
mønsterrapporten (diagrammet) er strikket. 

Indtagningsomg: 1 r, 2 r sm, strik r til diagram-mær-
ke, flyt mærke, strik næste pind af diagrammet som 
etableret 3 (3) 5 (5) 5 gange, flyt mærke, strik r, til 
der er 3 m tilbage af omg, 2 r sm, 1 r.

Gentag ovenstående indtagningsomgang på hver 12. 
(8.) 8. (10.) 12. omg i alt 4 (6) 7 (6) 5 gange.
Der er nu 48 (50) 54 (58) 62 m på pinden.

Note: Når indtagningerne falder oveni et diagram-
mærke skal disse flyttes en mønsterrapport (12 
masker) hhv. frem (det første mærke) og tilbage (det 
andet mærke). 

1. omg: Strik ret til diagram-mærke, strik næste pind 
af diagrammet 3 (3) 5 (5) 5 gange, flyt mærke over, 
strik ret omg ud. 

Fortsæt lige op som etableret ovenfor, til der i alt er 
strikket 6 gentagelser af diagrammet regnet fra hvor 
“Selve ærmet” begynder.

Strik herefter pind 1-2 (1-4) 1-4 (1-6) 1-6 af dia-
grammet en sidste gang.

Næste omg: *2 r, 2 r sm*. Gentag fra * til * omg ud.

Strik 2 pinde ret.

Luk alle masker af.

Gentag instruktionerne for andet ærme.

Montering
Hæft alle ender.
Vask trøjen blidt i hånden, rul den ind i et håndklæde 
og klem så meget vand ud som muligt. Læg den på 
en plan overflade og form den med hænderne så 
den passer med målene i størrelsesdiagrammet. Lad 
trøjen tørre helt.

Hækl 2 omg fastmasker hele vejen rundt langs 
halskanten, begge ærmekanter og rundt langs den 
nederste kant.


