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Dette design er inspireret af to ting: Den før-
ste er de fantastisk smukke farver i Gotlandsk 
Pelsuld. Garnets glans og farvernes dybde og 
spil er uimodståelig.
Den anden er tanken om et helt enkelt de-
sign, der kan bæres på flere forskellige må-
der, og som ændrer karakter efter bæreren.
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Materialer
Gotlandsk Pelsuld fra Filcolana i hver af de følgende 
farver:
fv A: ca. 40 (50) 60 (70) 80 g i fv 299 (mørkegrøn)
fv B: ca. 35 (45) 55 (65) 75 g i fv 298 (saftig grøn) 
fv C: ca. 35 (45) 55 (65) 75 g i fv 304 (lys bambus-
grøn) 
fv D: ca. 35 (45) 55 (65) 75 g i fv 161 (olivengul) 
fv E: ca. 35 (45) 55 (65) 75 g i fv 185 (sart lyserød) 
fv F: ca. 35 (45) 55 (65) 75 g i fv 308 (fuchsia) 
fv G: ca. 25 (30) 40 (50) 60 g i fv 215 (mørk purpur) 
Rundpind 5 mm, 80-100 cm lang + rundpind 40 cm 
lang til ærmer

Størrelser
XS (S) M (L) XL

Mål
Passer til brystvidde: 72-80 (80-88) 88-98 (98-110) 
107-119 cm
Overvidde: 84 (94) 104 (114) 124 cm
Timian er designet sådan at forstykkerne overlapper 
midt for. 
Kroppen måler 94 (104) 115 (126) 158 cm fra forkant 
til forkant.
Ærmelængde: 51 (52) 53 (54) 54 cm
Hel længde: 75 cm

Strikkefasthed
15 m og 21 p i dobbelt perlestrik på 5 mm pinde = 10 
x 10 cm.
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Arbejdsgang
Kroppen er et stort, fladt stykke, der strikkes frem 
og tilbage i dobbelt perlestrik. Farverne skifter som 
illustreret nedenfor.
Når der skiftes til en ny farve, strikkes der først en 
pind med den nye farve og derefter strikkes en pind 
med den gamle farve. For ikke at skulle bryde den 
gamle farve og sætte den til i den modsatte side - og 
dermed lave to ekstra ender, der senere skal hæftes 
- strikkes både pinden med den nye farve og pinden 
med den gamle farve fra samme side af arbejdet, 
dvs. fra vrangsiden. Når der strikkes frem og tilbage 
på rundpind, kan man nemt skubbe maskerne hen i 
den anden ende af pinden og begynde igen fra den 
side, hvor enden af den gamle farve hænger og ven-
ter.
Når kroppen er strikket færdig, strikkes der masker 
op langs hvert ærmegab og ærmerne strikkes oppefra 
og ned. Fordi Timian kan bæres både den ene og den 
anden vej, er indtagningerne på ærmerne placeret 
lidt anderledes end vanligt. 

Krop
Slå 141 (155) 173 (189) 205 m op med fv A på 5 mm 
rundpind. Strik frem og tilbage i dobbelt perlestrik 
således:
1. p (vrangsiden): 1 r, *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til * 
p ud.
2. p (retsiden): 1 vr, *1 r, 1 vr*. Gentag fra * til * p 
ud.
3. p (vrangsiden): Strik som 2. p.
4. p (retsiden): Strik som 1. p.
Gentag 1.-4. p, til der i alt er strikket 12 p i mønster.
Næste p (vrangsiden): Skift til fv B og strik som 1. 
p.
Næste p (igen fra vrangsiden): Strik med fv A, og 
begynd, hvor garnet hænger. Strik som 1. p.
Bryd fv A og strik videre i dobbelt perlestrik med fv B. 
til der er strikket 10 p i alt med fv B. Herefter strikkes 
en p med fv C og en med fv B fra samme side, præcis 
som beskrevet ovenfor.
Fortsæt på denne måde i farverækkefølge, som il-
lustreret ovenfor. Strik 10 p med hver farve inden 
overgangen til en ny, indtil du når til fv G. Strik 12 p 
med fv G inden overgangen tilbage til fv F. Herefter 
strikkes igen 10 p med hver farve.

Luk masker af til ærmegab, når der er strikker 8 (8) 
7 (7) 7 hele striber (inkl. de 2 p ved overgangen til 
næste fv), og 1 (1) 9 (7) 5 p af den igangværende 

stribe.

Næste p (retsiden): Strik 48 (53) 61 (67) 73 m i 
mønster (højre forstykke), luk 1 m af, strik mønster, 
til der er 43 (47) 49 (53) 57 m på p efter den afluk-
kede (ryg), luk 1 m af, strik mønster, til der er 48 
(53) 61 (67) 73 m på p efter den aflukkede m (ven-
stre forstykke).
Strik nu hver del videre hver for sig.

ærme

A B C D E F G F E D C B A

Farverækkefølge
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Venstre forstykke
Fortsæt i mønster over venstre forstykkes m. Begynd 
med en p fra vrangsiden. 
Luk 1 m af ved ærmegabet i begyndelsen af den næ-
ste p fra retsiden. 
Strik herefter lige op, til der er strikket 39 (41) 43 
(47) 49 p i på ærmegabet, siden arbejdet blev delt.
Tag 1 m ud i begyndelsen af næste pind (retsiden) 
efter første m, ved at løfte lænken mellem m op på p 
og strikke den drejet ret. Strik en sidste p fra vrangsi-
den. Bryd garnet, lad venstre forstykke hvile og strik 
ryggen. 

Ryg
Fortsæt i mønster over ryggens m. Begynd med en p 
fra vrangsiden. Luk 1 m af i begyndelsen og i slutnin-
gen af næste p fra retsiden.
Strik lige op, til der er strikket 39 (41) 43 (47) 49 p 
på ryggen.
Tag 1 m ud i begyndelsen og i slutningen af næste p 
(retsiden). Strik en sidste p fra vrangsiden.
Bryd garnet, lad ryggen hvile og strik højre forstykke.

Højre forstykke
Fortsæt i mønster over højre forstykke. Begynd med 
en p fra vrangsiden. Luk 1 m af ved ærmegabet i 
slutningen af den næste p fra retsiden. 
Strik herefter lige op, til der er strikket 39 (41) 43 
(47) 49 p fra delingen.
Tag 1 m ud i slutningen af næste p (retsiden). Strik 
en sidste p fra vrangsiden. 
Bryd ikke garnet, men fortsæt herfra med at samle 
alle 3 dele igen.

Saml delene
Næste p (retsiden): Strik mønster over m på højre 
forstykke, slå 1 ny m op i forlængelse af disse m, 
strik videre i mønster over ryggens m, slå 1 ny m op 
i forlængelse af disse m, strik videre i mønster over 
venstre forstykke.

Kroppen er nu samlet igen, og der er 141 (155) 173 
(189) 205 m på p.

Strik videre i mønster over alle m til sidste stribe. 
Strik 12 p med fv A. Luk af i mønster.

Ærmer
Strik m op langs første ærmegab med den korte 
rundpind og fv. G. Begynd i bunden af ærmegabet og 
strik 28 (30) 32 (34) 36 m op langs den ene halvdel 
op til toppen af ærmegabet. Sæt en markør. Strik 
samme antal masker op langs ærmegabets anden 
halvdel, fra toppen og ned til bunden. Saml omgan-
gen, og sæt en markør ved omgangens begyndelse. 
Der er nu 56 (60) 64 (68) 72 m på p.
Strik dobbelt perlestrik:
1. omg:*1 vr, 1 r*. Gentag fra * til * til omg ud.
2. omg: Strik som 1. omg.
3. omg: *1 r, 1 vr*. Gentag fra * til * p ud.
4. omg: Strik som 3. omg.

Strik farvemønsteret som på kroppen og indtagninger, 
som beskrevet nedenfor, på samme tid. Begynd med 
fv. C, og strik som pilen viser. I fv. G strikkes 12 omg 
som på kroppen. I alle øvrige fv frem til fv. A strikkes 
der 10 omg inden overgangen til en ny fv. Strik i alt 9 
(11) 13 (15) 15 omg med fv. A. Luk af i mønster.
På samme tid tages ind på følgende måde: **Strik 15 
omg i mønster.
Næste omg: *2 r sm, strik i mønster til markøren*. 
Gentag fra * til * en gang mere.
Gentag fra ** til der er 44 (48) 52 (56) 56 m på p, 
dvs. 6 (6) 6 (6) 8 gange. Vær  opmærksom på at 
mønsteret “brydes” ved hver anden indtagningsomg, 
så der er 2 ens m ved siden af hinanden, men “sam-
les” igen ved næste indtagningsomg.

Strik det andet ærme på samme måde.

Vask det færdige arbejde blidt, pres så meget vand 
ud af det som muligt og læg det på en plan flade for 
at tørre. Træk det evt. i form med hænderne.


