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Trøjen her indeholder to af mine yndlingsting: 
struktur i strik og pludselige farveindslag. 
Dobbelt perlestrik giver en fantastisk struk-
tur til et rundt garn som Peruvian Highland 
Wool. Ideen til striben på skulderen kommer 
fra trafikreguleringskegler, som bliver sat op 
i forbindelse med vejarbejde, uanset hvor jeg 
har rejst i verden har de alle den her stærke, 
orange farve, som springer i øjnene og giver 
en fantastisk kontrast til omgivelserne. 
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Materialer
600 (700) 800 (900) g Peruvian Highland Wool fra 
Filcolana i farve 811 (farve A)
70 (70) 80 (100) g Peruvian Highland Wool fra Filco-
lana i farve 284 (farve B)
30 (30) 40 (50) g Peruvian Highland Wool fra Filco-
lana i farve 145 (farve C)
Rundpind 5,5 mm, 80 cm
Hæklenål 5,5 mm

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 89-96 (97-104) 105-112 (113-
120) cm
Overvidde: 104 (110) 116 (124) cm
Vidde forneden: 100 (106) 112 (120) cm
Ærmelængde: 62 (63) 64 (66) cm
Hel længde: 68 (70) 70 (72) cm
Bemærk: Modellen har meget lange ærmer. Hvis du 

IKKE ønsker at bruge den med ombuk, som på bil-
ledet, skal du strikke ærmerne kortere. 

Strikkefasthed
20 m og 28 p i mønster på p 5,5 mm = 10 x 10 cm.

Mønster (dobbelt perlestrik)
1. og 4.: *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * til sidste m, 
slut med 1 r
2. og 3. p: *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * til sidste m, 
slut med 1 vr

Krebsemasker
Krebsemasker hækles som fastmasker, men i modsat 
retning – dvs. fra venstre mod højre. 

Særlige forkortelser
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med mønsteret).
km: kantmaske, strikkes ret på alle pinde (strikkes 
kun på ærmerne)
RS: retsiden
VS: vrangsiden
LLR (indtagning): 2 ret løs af en ad gangen, som om 
de skulle strikkes r, flyt maskerne tilbage på venstre 
pind og strik dem drejet ret sammen.

Arbejdsgang
Sweateren er strikket på tværs fra højre ærmekant 
til venstre ærmekant på en lang rundpind, så der er 
plads til alle maskerne.
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Højre ærme
Slå 54 (56) 58 (60) m op på rundp 5,5 mm med farve 
A og strik frem og tilbage i dobbelt perlestrik, til der 
er strikket i alt 16 p (disse kan evt. udelades, hvis du 
ønsker kortere ærmer).
Påbegynd udtagninger: 
Fortsæt i mønster og tag 1 m ud inden for km i begge 
sider på hver 4. p, til der er 120 (122) 124 (126) m, 
33 udtagningspinde i alt. 
Fortsæt lige op, til ærmet måler 62 (63) 64 (66) cm 
(= 174 (176) 180 (184) p). Slå 16 (19) 18 (21) m op 
i slutningen af de næste 2 p.

Krop
Højre skulder
Slå 20 m op i slutningen af de følgende 2 p og endelig 
40 m i slutningen af de følgende 2 p = 272 (280) 280 
(288) m.
Strik yderligere 0 (2) 2 (2) p i mønster.
Skift til farve B, fortsæt i mønster og strik 21 (21) 23 
(25) p lige op.
Skift til farve C og strik 9 (9) 11 (13) p omvendt glat-
strikning (vr på retsiden, r på vrangsiden).
Skift til farve A og strik 1 p dobbelt perlestrik over 
alle masker. 
Halsåbning
På den følgende p (VS) deles arbejdet til forstykke og 
ryg, således:
Strik i mønster over pindens første 134 (138) 138 
(142) m (= ryg), skift til et andet garnnøgle i farve A, 
luk de efterfølgende 6 m af (=halsåbning) og fortsæt 
i dobbelt perlestrik over de resterende 132 (136) 136 
(140) m (= forstykket).
Fortsæt med at strikke over både forstykke og ryg på 
én gang fra hver sit nøgle.
Forstykke: Luk mod halsåbningen på hver p fra VS for 
1 x 4 m og 1 x 2 m. Når halsåbningen er 67 (71) 71 
(75) p bred, slås nye m op mod halsen på hver p fra 
retsiden: 1 x 2 m, 1 x 4 m.
Ryg strik samme antal p lige op.
Næste retsidepind: Strik mønster over forstykkets 
masker, slå 6 nye masker op og fortsæt over ryggens 
masker.
Venstre skulder
Fortsæt lige op i mønster over alle 272 (280) 
280(288) m, til der er strikket 30 (32) 36 (40) p efter 
halsåbningen, (sammenstrikningspinden = 1. p). Luk 
40 m af i begyndelsen af de følgende 2 pinde, 20 m i 
begyndelsen af de næste 2 p og 16 (19) 18 (21) m i 
begyndelsen af de næste 2 p. 

Venstre ærme
Herfra strikkes km igen, vær opmærksom på, at møn-
steret passer. 
Påbegynd indtagningerne:
Fortsæt i mønster og tag ind på hver 4. p således: 
km, LLR, strik mønster til de sidste 3 m på p, 2 r sm. 
Gentag disse indtagninger, til der er 54 (56) 58 (60) 
m, 33 indtagningspinde i alt.
Strik yderligere 16 pinde i mønster (disse kan evt. 
udelades, hvis du ønsker kortere ærmer). 

Luk af

Montering
Sy ærme- og sidesømme.
Halskant: Hækl 1 omg krebsemasker rundt langs 
halskanten med farve A. 


