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Colour Vibes er en tætsiddende sweater med et enkelt mønster i flerfarvestrik. Sweateren er 
designet med et farvespil, der kan skabes ud fra egne ønsker. 
Farvevalget på den strikkede sweater er baseret på både milde og stærke farver. De milde farv-
er giver ro og plads til, at de stærke farver kan springe ud, på samme måde som de høje eller 
dybe toner i et jazz-musikstykke.

Colour VibesDesign: Thea Vesterby

STØRRELSER
XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL
MÅL
Passer til brystvidde: ca. 79 (82) 90 (101) 112 (119) 
125 cm
Overvidde: 80 (83) 91 (102) 113 (120) 126 cm
Ærmelængde: 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 cm
Hel længde (målt under kraven): 58 (60) 61 (62) 63 
(64) 65 cm 
STRIKKEFASTHED
25 m og 27 p i mønster med 2 farver, på pind 4 mm 
= 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde.  

MATERIALER
Garn fra Filcolana
550 (550) 600 (650) 650 (650) 650 g Vilja og 
275 (275) 275 (275) 300 (325) 325 g Tilia

Find farvefordeling på næste side.

Hver farve strikkes med 1 tråd Vilja og 1 tråd Tilia 
holdt sammen.

Rundpind 3 mm, 40 cm.
Rundpind 4 mm, 40, 60 og 80 cm 
Strømpepinde 3 og 4 mm 
(strømpepinde og korte rundpinde kan udelades hvis 
der strikkes magic loop på lang rundpind)

8 maskemarkører

 

// VesterbyCrea
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Farver
Fv. A: 
100 g Vilja fv. 819 (Raindrop) og 
50 g Tilia fv. 330 (Ash)

Fv. B: 
100 g Vilja fv. 235 (Ice Blue) og 
50 g Tilia fv. 340 (Ice Blue)

Fv. C: 
50 (50) 100 (100) 100 (100) 100 g Vilja fv. 100 
(Natural White) og 
25 (25) 25 (25) 25 (50) 50 g Tilia fv. 101 
(Natural White)

Fv. D: 
50 (50) 50 (100) 100 (100) 100 g Vilja fv. 369 
(Slightly Purple) og 
25 (25) 25 (25) 50 (50) 50 g Tilia fv. 353 (Freesia)

Fv. E: 
50 g Vilja fv. 142 (Periwinkle) og 
25 g Tilia fv. 228 (Bluebell)

Fv. F:
50 g Vilja fv. 197 (Aqua) og 
25 g Tilia fv. 281 (Rime Frost)

Fv. G: 
50 g Vilja fv. 813 (Strawberry Pink) og 
25 g Tilia fv. 370 (Flamingo)

Fv. H:
50 g Vilja fv. 360 (Azalea) og 
25 g Tilia fv. 360 (Azalea)

Fv. I:
50 g Vilja fv.  402 (Medium Grey) og 
25 g Tilia fv. 338 (Frost Grey)

DIAGRAM
Se side 5.
 

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 lænk-
en 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 lænk-
en op på pinden og strik den drejet ret.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Løkkeopslagning  
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende 
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den 
tråd der sidder fast på pinden, strik højre pind ind for-
fra i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske. 
Bemærk at der skiftes farve i løkkeopslaget, så farverne 
sidder skiftevis på pinden. Gentag til det ønskede antal 
masker.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes oppefra og ned. 
Bærestykket strikkes først frem og tilbage med rag-
lanudtagninger over ryggens og skulderens masker for 
at danne halsudskæringen. 
Derefter samles arbejdet og der strikkes rundt og rag-
lanudtagningerne fortsættes.
Når raglanudtagningerne er færdigstrikket, sættes 
ærmemaskerne til hvile og kroppen strikkes færdig 
og ribkanterne afsluttes med 2 omgange dobbeltstrik 
inden der lukkes af med italiensk aflukning.
Ærmerne strikkes oppefra og ned og afsluttes med rib 
som på kroppen. 
Til slut strikkes der masker op langs halsåbningen og 
rullekraven strikkes i rib og lukkes af som de øvrige 
ribkanter.
Hele arbejdet, pånær ribkanter strikkes med 2 farver, 
efter anvist farverapport i diagrammet.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 43 (45) 57 (71) 75 (79) 85 masker op på rundpind 
4 mm og fv. A.

Inddelingspind (vrangsiden): Strik 1 (1) 3 (3) 3 (3) 
3 vr (forstykke), indsæt markør, 1 vr (raglanm), indsæt 
markør, 5 (5) 7 (9) 9 (9) 9 vr (ærme), indsæt markør, 
1 vr (raglanm), indsæt markør, 27 (29) 33 (43) 47 
(51) 57 vr (ryg), indsæt markør, 1 vr (raglanm), indsæt 
markør, 5 (5) 7 (9) 9 (9) 9 vr (ærme), indsæt markør, 
1 vr (raglanm), indsæt markør, 1 (1) 3 (3) 3 (3) 3 vr 
(forstykke).

Maskerne er nu inddelt, sæt fv. B til arbejdet og fortsæt 
nu ifølge diagram og strik raglanudtagninger, således:
1. p (retsiden): *Strik ret ifølge diagrammet til 
markøren, h-udt, flyt markør til højre pind, 1 r (raglan-
maske) med fv. A, flyt markør til højre pind, v-udt*, 
gentag fra * til *, til der er taget ud efter sidste markør, 
strik ret pinden ud. 
Der er taget 8 masker ud.
2. p: Strik vr over alle masker og følg diagrammet.

Strik disse 2 pinde 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 gange i alt og 
skift løbende farve ifølge mønsteret

Fordelingen af masker er nu således:
4 (4) 6 (6) 6 (6) 6 m (forstykke),  1 raglanm, 11 (11) 
13 (15) 15 (15) 15 m (skulder), 1 raglanm,  33 (35) 
39 (49) 53 (57) 63 m (ryg), 1 raglanm, 11 (11) 13 
(15) 15 (15) 15 m (skulder),  1 raglanm,  4 (4) 6 (6) 
6 (6) 6 m (forstykke) = 67 (69) 81 (95) 99 (103) 109 
masker i alt.

Næste p (retsiden): Strik som angivet ved 1. p, med 
farver som angivet i stribemønsteret  og med raglan-
udtagninger pinden ud. 
Vend ikke arbejdet, i forlængelse af maskerne på 
pinden,  slå 25 (27) 27 (37) 41 (45) 51 nye masker op 
med teknikken løkkeopslagning, brug skiftevis farver 
ifølge mønsteret.

Der er nu 100 (104) 116 (140) 148 (156) 168 mask-
er i alt.

Bryd garnet.

Nu skal arbejdet samles, og der strikkes herefter rundt 
i omgange, således:
Saml omgangen med retsiden mod dig selv og flyt de 
næste 5 (5) 7 (7) 7 (7) 7 m, markøren, 1 raglanm, 
næste markør, 12 (12) 14 (16) 16 (16) 16 m, næste 
markør og 1 raglanm, over på højre pind uden at 
strikke dem.
Indsæt en omgangsmarkør og strik 1 omgang rundt 
UDEN raglanudtagninger med farver ifølge mønsteret. 
Omgangsstarten er nu ved ryggens venstre raglansøm.

Herfra strikkes der rundt med raglanudtagninger på 
hver 2. omgang samtidig med at der foretages farveskift 
og strikkes ifølge mønsteret, således:

1. omg: *Flyt markør, v-udt, strik ifølge stribemøn-
stert til næste markør, h-udt, flyt markør, 1 raglanm*, 
gentag fra * til *, omgangen ud.

2. omg: Strik ifølge stribemønsteret omgangen ud.

Strik disse 2 omgange som angivet og med farveskift 
ifølge stribemønsteret,  til der er taget ud i alt 27 (28) 
31 (33) 37 (39) 40 gange og der er 89 (93) 103 (117) 
129 (137) 145 masker på hhv. ryg og forstykke og 67 
(69) 77 (83) 93 (97) 99 masker på hvert ærme.

Der er nu 316 (328) 364 (404) 448 (472) 492 mask-
er på omgangen.
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KROP
Nu deles arbejdet til ærmer og krop og markørerne 
fjernes undervejs, således:

Næste omg: Strik ryggens 89 (93) 103 (117) 129 
(137) 145 masker ifølge stribemønsteret, samt raglan-
maske, flyt ærmets 67 (69) 77 (83) 93 (97) 99 masker
til en maskeholder, slå 9 (9) 9 (9) 11 (11) 11 nye 
masker op med løkkeopslagning, skiftevis med de to 
farver du strikker med, fortsæt med næste raglan-m 
og henover forstykkets 89 (93) 103 (117) 129 (137) 
145 masker samt raglanm, flyt ærmets 67 (69) 77 (83) 
93 (97) 99 masker til en maskeholder, slå 4 (4) 4 (4) 
5 (5) 5 nye masker op, indsæt omgangsmarkør og slå 
yderligere 5 (5) 5 (5) 6 (6) 6 nye masker op.

Der er nu 200 (208) 228 (256) 284 (300) 316 m 
på omgangen og omgangens begyndelse sidder nu i 
venstre side.

Fortsæt ifølge diagrammet, til arbejdet måler 31 (33) 
34 (35) 36 (37) 38 cm eller til ønsket længde, fra 
ærmegabet. Hvis længden ændres skal det tages i 
betragtning, at lægge ribkantens  6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 cm 
til, samt eventuelt tage højde for et øget garnforbrug.

Skift til 3 mm rundpind og bryd garnet.

Rib
Sæt Vilja fv. C (Natural White) og Tilia fv. G
(Flamingo) til arbejdet og strik rib (1 r, 1 vr), til rib-
kanten måler 6 (6) 6 (7) 7 (7) 8 cm.

Nu forberedes ribkanten til italiensk aflukning, således:
Næste omg: *1 r, tag næste m vr løs af med garnet  
foran arbejdet*, gentag fra * til * omgangen ud.

Næste omg: *Tag næste m vr løs af med garnet bag 
arbejdet, 1 vr*, gentag fra * til * omgangen ud.

Luk af med italiensk aflukning, således: 
Bryd garnet med en længde der er ca 3 gange ribkant-
ens omkreds og tråd en stoppenål på garnenden. 
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle 
strikkes vr, træk tråden igennem. 
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud 
på forsiden. 
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på 
bagsiden. 
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret 
og tag m af pinden. 
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem. 

6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr 
og tag m af pinden. 
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)m tilbage på venstre 
pind. 
Afslutning: 
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre, 
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6. 
Alle masker er syet af. Hæft enden grundigt.

ÆRMER
Sæt de hvilende ærmemasker på rundpind 4 mm, og 
strik rundt i glatstrik og ifølge diagrammet, således:
Sæt de 2 farver som passer i mønsteret hidtil, til 
arbejdet midt i ærmegabets bund og strik 1 m op i hver 
ny maske, frem til de hvilende masker, tæl dig frem så 
du får begyndt med den rigtige farve, strik mønster 
over de hvilende masker og strik 1 m op for hver ny 
maske frem til midten, indsæt omgangsmarkør = 76 
(78) 86 (92) 104 (108) 110 masker.

Strik rundt ifølge stribemønsteret til ærmet måler 38 
(39) 39 (40) 40 (41) 41 cm, eller ønsket længde, fra 
ærmegabet.
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Skift til pind 3 mm og bryd garnet.

Rib
Sæt fv. A til arbejdet og strik rib (1 r, 1 vr), til ribkanten 
måler 8 (8) 8 (8) 8 (8) 8 cm.

Næste omg: *1 r, tag næste m vr løs af med garnet  
foran arbejdet*, gentag fra * til * omgangen ud.

Næste omg: *Tag næste m vr løs af med garnet bag 
arbejdet, 1 vr*, gentag fra * til * omgangen ud.

Luk af med italiensk aflukning som på kroppen.

Strik det andet ærme tilsvarende.

RULLEKRAVE
Begynd ved ryggens venstre raglan og strik fra retsiden 
med rundpind 4 mm og fv. A og strik 9 (9) 9 (3) 3 (3) 
3 masker op for hver 10 (10) 10 (4) 4 (4) 4 masker 
i halsåbningen = 90 (92) 104 (104) 110 (116) 126 
masker i alt.

Strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til kraven måler 10 (12) 12 
(12) 13 (13) 14 cm.

Bryd garnet og sæt fv. B til arbejdet.

Strik yderligere 1 omgang rib.

Næste omg: *1 r, tag næste m vr løs af med garnet  
foran arbejdet*, gentag fra * til * omgangen ud.

Næste omg: *Tag næste m vr løs af med garnet bag 
arbejdet, 1 vr*, gentag fra * til * omgangen ud.
 
Luk af med italiensk aflukning som på kroppen.

MONTERING
Hæft alle ender, når der hæftes ende på rullekraven, 
hæftes tråden på kravens retside, i det vrangsiden vend-
er ud når kraven foldes om.

Vask blusen ifølge anvisningerne på banderolerne og 
lad den liggetørre på et håndklæde.

 

DIAGRAM
Diagrammet læses fra højre mod venstre på retsidepin-
de og fra venstre mod højre på vrangsidepinde.
Når der strikkes rundt læses diagrammet fra højre mod 
venstre på alle omgange.

Omgang1-2
3-4
5-6
7-8

9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66
67-68

69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98

99-100
101-102
103-104
105-106
107-108
109-110
111-112
113-114
115-116
117-118
119-120
121-122
123-124
125-126
127-128
129-130
131-132
133-134
135-136
137-138

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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