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Denne sweater er inspireret af en fisketur på havnemolen i solnedgangens skær, en tur som
designerens søn elsker at tage på sammen med sin bedstefar. Sweateren er lun og varm, og god
at have på når vinden bider. Strikket i Peruvian kan den holde til leg, udeliv og børneliv.
Det fine strukturmønster med striber kan strikkes i et væld af farvekombinationer og er lige
så flot til piger som til drenge.
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: 56-60 (61-66) 67-70 (71-74)
75-78 cm
Overvidde: 71 (76) 80 (84) 89 cm
Ærmelængde: 24 (27) 30 (34) 38 cm
Hel længde 35 (40) 43 (46) 49 cm
STRIKKEFASTHED
18 masker og 30 pinde i strukturmønster på
pind 5 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
filcolana © 2021

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Bundfarve: 200 (200) 250 (300) 350 g Peruvian
fv. 364 (Chai)
Mønsterfarve: 100 (100) 100 (150) 150 g Peruvian
fv. 803 (Rust melange)
Rundpind 4 og 5 mm, 80-100 cm
Strømpepinde 4 og 5 mm (hvis der ikke strikkes
magic loop med lang rundpind)
Markører eller kontrastfarvet tråd
Restegarn til italiensk opslagning.
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Teknik
DIAGRAM

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op.
Først strikkes kroppen rundt på rundpind.
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Kroppen deles til forstykke og ryg, som strikkes færdig
hver for sig, frem og tilbage.
Skuldersømmene sys sammen og der strikkes masker
op langs ærmegab til ærmer, som strikkes oppefra og
ned.
Til sidst strikkes masker op langs halsåbningen og
halskanten strikkes.
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Med mønsterfarven strikkes der ret på retsiden
og vrang på vrangsiden
Med bundfarven strikkes der ret på retsiden og
vrang på vrangsiden
Med bundfarven strikkes masken vr når der
strikkes rundt på rundpind. Når der strikkes
frem og tibage, strikkes m ret på vrangsiden.
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Opskrift
KROP
Slå 65 (69) 73 (77) 81 masker op med restegarnet på
rundpind 4 mm og strik 2 pinde ret.
Bryd restegarnet.
Sæt bundfarven til arbejdet og strik 1 pind vrang.
Vend ikke, men saml omgangen og fortsæt rundt.
Strik 2 omgange vrang.
Næste omg: *1 vr, stik højre p under den nederste
tværlænke strikket med bundfarven 3 p nede i arbejdet
(= 1. p med denne), og strik den r*, gentag fra * til *,
til der er 1 m tilbage, saml den sidste tværlænke op,
og strik den ret sammen med sidste maske = 128 (136)
144 (152) 160 m.

Skuldrene strikkes færdig hver for sig, således:.
På hver 2. pind, lukkes der 2 masker af mod
halsåbningen i alt 5 (5) 6 (6) 6 gange = 18 (20) 20
(22) 24 masker. Fortsæt lige op i strukturmønster,
til hele arbejdet måler 35 (40) 43 (46) 49 cm.
Luk af som maskerne viser.
Strik den anden skulder på samme måde, blot
spejlvendt.
RYG
Strik frem og tilbage i strukturmønster, som på
forstykket, til hele arbejdet måler 35 (40) 43 (46)
49 cm.
Tilpas striberne i strukturmønsteret, så de stopper på
samme sted, som på forstykket.
Luk af som maskerne viser.

Næste omg: Strik 1 vrang, indsæt en markør for
omgangens begyndelse og fortsæt rundt i rib
(1 r, 1 vr), til ribben måler 4 (4) 5 (5) 5 cm.
Klip opslagstråden forsigtigt af.
Skift til rundpind 5 mm og strik strukturmønster iflg.
diagram, til arbejdet måler 21 (25) 27 (30) 32 cm.
Slut med en ulige omgang i diagrammet.
Del nu til forstykke og ryg således:
De første 64 (68) 72 (76) 80 masker er forstykke,
de sidste 64 (68) 72 (76) 80 masker sættes til hvil
på en maskeholder, til ryg.
FORSTYKKE
Strik frem og tilbage i strukturmønster over forstykkets
64 (68) 72 (76) 80 masker, den yderste maske i hver
side er kantmaske og strikkes ret på alle pinde.
Fortsæt således, til hele arbejdet måler 30 (35) 37
(40) 43 cm. Slut med en pind fra vrangsiden.
Bryd mønsterfarven.
Luk af til halsåbning således:
Næste p (retsiden): Strik 28 (30) 32 (34) 36 m
i strukturmønster, luk de næste 8 m af, strik
strukturmønster pinden ud.

ÆRMER
Sy skuldersømmene sammen med maskesting.

Herefter strikkes der ikke flere striber, spring disse
over i diagrammet.

Strik 48 (52) 56 (60) 64 maskerne op langs
ærmegabet med bundfarven på pind 5 mm.
Begynd nederst i ærmegabet og indsæt en
maskemarkør til markering af omgangens begyndelse.
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Fordel maskerne ligeligt mellem forstykke og ryg.
Begynd med diagrammets 9. pind og strik strukturmønster og striber, til ærmet måler 20 (23) 25 (29)
33 cm fra ærmegabet. Slut med en ulige omgang
i diagrammet.
Hvis du slutter med den sidste pind i striben, strikkes
1 omgang ret med bundfarven inden der strikkes rib.
Skift til pind 4 mm.
Strik rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 4 (4) 5 (5) 5 cm.
Luk af med italiensk syet aflukning, således:
Bryd garnet med en garnende der er ca 3 gange ribbens
omkreds.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 alle masker er syet af.
Hæft enden grundigt.
Strik det andet ærme på samme måde.
HALSKANT
Strik ca. 70 (74) 74 (78) 78 masker op langs
halsåbningen, med bundfarven og pind 4 mm, hvilket
svarer til ca. 1 maske i hver maske/pind, masketallet
skal være deleligt med 2.
Strik 4 cm rib (1 r, 1 vr).
Luk af med italiensk syet aflukning som på ærmerne
MONTERING
Hæft ender.
Vask sweateren ifølge anvisningerne på banderolen.
Lad den tørre liggende på et håndklæde
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