Amager Fælled - en smuk sweater
Design: Sanne Bjerregaard
Amager Fælled er et fantastisk, rekreativt
område beliggende kun 15 minutters kørsel
fra Københavns centrum. Her er både eng og
skov og et rigt dyreliv. Når man går tur på
fælleden, kan man nyde fuglefløjt og insekternes summen men stadig se Københavns
skyline og fornemme byens puls i det fjerne.
Her er Amager Fælled er blevet til en kort,
chunky sweater med voluminøse snoninger på
ryg og forstykke og endnu mere voluminøse
ærmer. Sweateren er strikket i to forskellige
garner, som kombineres på forskellig vis. Ærmerne er formet som oversized ballonærmer
og strikket i en sky af ren mohair og silke med
ekstra puff på toppen af ærmekuplen.
Designeren har boet på Amager det meste af
sit liv, og derfor er inspirationen til hendes
designs selvfølgelig fundet på de steder på
Amager, som designeren holder af.
1. udgave - august 2020 © Filcolana A/S
Materialer
300 (350) 400 (450) g Peruvian Highland Wool fra
Filcolana i farve 136 (Mustard)
175 (175) 200 (225) g Tilia fra Filcolana i farve 136
(Mustard)
Rundpind 5 mm og 6 mm, 60-80 cm
Hjælpepind til snoninger
2 maskeholdere
2 maskemarkører (1 rød og 1 blå. Farverne er underordnede så længe du kan kende forskel på dem)
Størrelser
S (M) L (XL)
Mål
Passer til brystvidde: 84-89 (90-95) 96-104 (105116) cm
Overvidde: 90 (96) 105 (117) cm
Længde: 46 (51) 51 (56) cm
Ærmelængde: 54 (56) 56 (58)
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Side 2

Strikkefasthed
14 m og 19 p i glatstrik på p 6 mm, med 1 tråd af
hver kvalitet = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med tykkere eller tyndere pinde.
Arbejdsgang
Amager Fælled er strikket rundt i ét stykke nedefra
og op. Der deles ved ærmegab så ryg og forstykke
strikkes hver for sig. Snoningsmønsteret fortsættes
op i kraven. Inden der strikkes ærmer, samles der
masker op langs opslagskanten til den nederste rib. I
ærmegabet strikkes der masker op og ærmet strikkes
udelukkende i Tilia, ned til ærmeribben, hvor der igen
strikkes med begge kvaliteter.
Særlige teknikker
Vendemaske (German Short Row): Læg garnet over
højre p og tag 1. m på venstre pind løs af som skulle
den strikkes vrang. Træk i garnet, væk fra dig selv, så
masken (der nu sidder på højre p) trækkes bagover
og ligger dobbelt på pinden.
Hold trækket i garnet mens du strikker næste maske.
Vendemasken strikkes på denne måde, uanset om du
er på ret- eller vrangsiden af arbejdet. Når du strikker hen over vendemasken (på næste p), strikkes der
igennem begge maskens ben.
Elastisk aflukning: Strik 2 vr, *stik venstre pind ind i
begge m på højre p, således at venstre pind er tættest på dig selv, fang garnet med højre pind strik ret
og træk garnet igennem begge m, strik 1 vr*, gentag
fra * til *, til alle vr m er lukket af.
Snoning (strikket rundt i omg)
1.-11. omg: 24 r.
12. omg: Sæt 6 m på hjælpep bag arbejdet, 6 r, strik
m på hjælpep r, sæt 6 m på hjælpep foran arbejdet, 6
r, strik m på hjælpep r.
Snoning (strikket frem og tilbage på p, efter
deling til ryg og forstykke)
1., 3., 5., 7., 9. og 11. p: 24 vr.
2., 4., 6., 8. og 10. p: 24 r.
12. p: Sæt 6 m på hjælpep bag arbejdet, 6 r, strik m
på hjælpep r, sæt 6 m på hjælpep foran arbejdet, 6 r,
strik m på hjælpep r.
Krop
Slå 204 (212) 224 (240) m op på 6 mm rundpind,
indsæt en markør efter 102 (106) 112 (120) m, saml
omg og indsæt en omgangsmarkør. Pas på m ikke
snor sig rundt om rundpinden når du samler arbejdet.
1. omg (inddelingsomg): 9 (11) 13 (15) vr, 24 r (snoningens 11. omg), 6 (6) 7 (9) vr, 24 r (snoningens
11. omg), 6 (6) 7 (9) vr, 24 r (snoningens 11. omg),
18 (22) 26 (30) vr, (sidemarkøren sidder i midten af
disse m), 24 r (snoningens 11. omg), 6 (6) 7 (9) vr,
24 r (snoningens 11. omg), 6 (6) 7 (9) vr, 24 r (snoningens 11. omg), 9 (11) 13 (15) vr.
Fortsæt lige op med denne maskeinddeling og strik
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snoningsmønster (strikket rundt) over alle retmaskerne – begynd med snoningens 12. omg, til arbejdet
måler ca. 23 (28) 28 (28) cm, slut med snoningens 9.
omg.
Nu deles arb og ryg og forstykke strikkes færdig for
sig.
Næste omg: Luk de 2 (4) 5 (7) m før markøren r af,
fjern markør og luk de næste 2 (4) 5 (7) m r af, strik
mønster til 2 (4) 5 (7) m før næste markør, luk de
næste 4 (8) 10 (14) m r af og fjern markøren undervejs, strik mønster omg ud, frem til de aflukkede m.
Vend arbejdet og strik frem og tilbage over ryggens
98 (98) 102 (106) m. Snoningsmønsteret strikkes nu
frem og tilbage på pinden.
Ryg
#
Luk 2 m af i begyndelsen af de næste 2 p, og luk
derefter 1 m af i begyndelsen af de følgende 6 p = 88
(88) 92 (96) m.
Der er nu 2 (2) 3 (3) m på ydersiden af den yderste
snoning i hver side.
Fortsæt lige op, idet kanterne strikkes hhv. 2 (2) 3
(3) vr på retsiden og 2 (2) 3 (3) r på vrangsiden.
#
Strik ifølge mønster til arbejdet måler ca. 18 (18) 18
(23) cm fra bunden af ærmegabet. Slut med snonin-
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gens 12. mønsterp som er en p fra retsiden.
Næste p (vrangsiden): 2 (2) 3 (3) r, 6 vr, [2 vr sm]
6 gange, 6 vr, 6 (6) 7 (9) r, 24 vr (midtersnoning), 6
(6) 7 (9) r, 6 vr, [2 vr sm] 6 gange, 6 vr, 2 (2) 3 (3) r.
De yderste snoninger er nu reduceret til 18 m og der
er 76 (76) 80 (84) m på pinden.
Næste p: 2 (2) 3 (3) vr, 18 r, 6 (6) 7 (9) vr, 24 r, 6
(6) 7 (9) vr, 18 r, 2 (2) 3 (3) vr.
Næste p: 2 (2) 3 (3) r, 18 vr, 6 (6) 7 (9) r, 24 vr, 6
(6) 7 (9) r, 18 vr, 2 (2) 3 (3) r.
Lad m hvile mens forstykket strikkes.
Forstykke
Sæt garnet til på vrangsiden af forstykkets hvilende
m og strik som ryggen fra # til #. Fortsæt lige op til
forstykket måler ca. 16 (16) 16 (21) cm fra bunden
af ærmegabet. Slut med snoningens 9. p som er en p
fra vrangsiden.
Skuldre
1. p (retsiden): 2 (2) 3 (3) vr, 24 r, 5 vr, vend arbejdet og lad de resterende m hvile.
2. p: Luk 2 m af, strik som m viser pinden ud.
3. p: Strik ifølge mønster (husk at sno undervejs)
pinden ud.
4. p: Luk 1 m af, 1 r, 6 vr, [2 vr sm] 6 gange, 6 vr, 2
(2) 3 (3) r.
5. p: 2 (2) 3 (3) vr, 18 r, strik vr pinden ud.
6. p: Luk 1 m af, 18 vr, 2 (2) 3 (3) r.
Nu strikkeaflukkes skulderen sammen med ryggens
venstre skulder, således:
Sæt ryggens første 21 (21) 22 (22) m (venstre
skulder) på en ekstra pind, hold stykkerne sammen
retside mod retside i venstre hånd, pindene ligger parallelt i hånden. Strik r igennem første m på begge p,
lad m glide af pindene, strik r igennem den næste m
på begge pinde, træk højre pinds 2. m over 1. m som
ved en almindelig aflukning. Fortsæt på denne måde
til alle skulderens m er lukket af.

Side 3
Fra forstykkets retside flyttes de første 26 (26) 28
(32) m til en maskeholder. Sæt garnet til og strik
højre skulder således:
1. p (retsiden): Luk 2 m af, strik ifølge mønster pinden ud.
2. p: Strik som m viser pinden ud.
3. p: Luk 1 m af, strik ifølge mønster pinden ud (husk
at sno undervejs).
4. p: 2 (2) 3 (3) r, 6 vr, [2 vr sm] 6 gange, 6 vr, 2 r.
5. p: Luk 1 m af, 18 r, 2 (2) 3 (3) vr.
6. p: 2 (2) 3 (3) r, 18 vr, 1 r.
Sæt ryggens sidste 21 (21) 22 (22) m på en ekstra
pind og strikkeafluk skulderen sammen, på samme
måde som venstre skulder.
Hals
OBS: Vær opmærksom på at du er forskellige steder i
snoningsrapporten på snoningen for og bag. Det kan
være en god ide at notere de strikkede pinde for hver
snoning, så du ikke farer vild i snoningsrap
porten.
Sæt garnet til ved ryggens højre skuldersøm og strik
med 6 mm rundpind m op langs halsåbningen, således:
Begynd ved skuldersømmen og strik 1 m op, strik de
hvilende m som de vises (snoningen strikkes ifølge 6.
omg), strik 1 m op ved skuldersømmen, strik 7 (7)
8 (10) m op frem til de hvilende m, strik 1 vr, strik
snoningen ifølge 10. omg, strik 1 vr, strik 7 (7) 8 (10)
m op = 76 (76) 78 (86) m.
Saml omg og fortsæt rundt som m viser, dvs. alle m
imellem snoningerne strikkes vr og snoningerne følger deres respektive rapport, til der er strikket yderligere 15 omg. Sidste omg er forstykke-snoningens 2.
omg.
Luk af således: Alle vrangmasker lukkes af med elastisk aflukning (se særlige teknikker), alle retmasker
lukkes almindeligt af. Bryd garnet.
Nederste ribkant
Med 5 mm rundpind og 1 tråd af hver kvalitet, strikkes der m op fra retsiden langs opslagskanten, således:
Begynd ved omgangens start og strik 9 (11) 13 (15)
m op frem til første snoning, strik 6 m op i snoningens forreste ”ben” og strik 6 m op i snoningens
andet ”ben” (snoningens 4 ”ben” ligger foldet ind over
hinanden, der strikkes ikke m op i de bagerste ”ben”
der består af snoningens midterste 12 m), strik 6 (6)
7 (9) m op langs vr m imellem snoningerne, fortsæt
rundt således, strik 12 m op i hver snoning og 6 (6)
7 (9) m i hver vr bane i mellem snoningerne, i siden
strikkes der 18 (22) 26 (30) m op, og der sluttes med
9 (11) 13 (15) m = 132 (140) 152 (168) m.
Strik 10 cm rib (1 r, 1 vr).
Bryd garnet med en ende der er ca. 3 gange ribbens
omkreds, brug en stoppenål uden spids og luk af med
italiensk aflukning, således:
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den
skulle strikkes vr, træk tråden igennem.
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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 p.
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.

Side 4
Montering
Hæft ender og vask blusen ifølge anvisningerne på
banderolen. Lad den ligge til tørre fladt på et håndklæde.

Højre ærme
Sæt et mærke på hver side af ærmegabet 6 cm fra
skuldersømmen, et blåt mærke på forstykket og et
rødt mærke på ryggen.
Med 5 mm rundpind og 2 tråde Tilia strikkes der m op
fra retsiden langs ærmegabet, således:
Strik 40 (46) 46 (52) m op fra midten af ærmegabets
bund og op til det røde mærke, mellem mærkerne
strikkes der 20 m op, strik yderligere 40 (46) 46 (52)
m op ned til bunden af ærmegabet = 100 (112) 112
(124) m
Skift til 6 mm rundpind, saml omg og indsæt en omgangsmarkør.
1. omg: Strik r til det røde mærke, strik 1 r og 1 dr r
i hver af de 20 m frem til det blå mærke, strik r omg
ud = 120 (132) 132 (144) m.
Nu begyndes vendepinde for at forme pufærmet.
1. p (retsiden): Strik r til 1 m efter det blå mærke,
vend arbejdet.
2. p: 1 vendemaske, strik vr til det røde mærke, flyt
mærket, 1 vr, vend.
3. p: 1 vendemaske, strik r til 3 m efter vendemasken
på forrige p, vend.
4. p: 1 vendemaske, strik vr til 3 m efter vendemasken på forrige p, vend.
Gentag 3. og 4. p, til der er vendt i alt 6 gange i hver
side.
Fortsæt rundt i glatstrik, til ærmet måler 36 (38) 38
(40) cm fra ærmegabet.
Bryd den ene tråd Tilia og sæt 1 tråd Peruvian Highland Wool til arbejdet. Ribben strikkes med en tråd af
hver kvalitet.
Skift til 5 mm rundpind, eller strømpepinde.
Næste omg: *Tag 2 m løs af samtidig, som skulle de
strikkes r sm, 1 r, træk de løse m over*, gentag fra *
til * omg ud = 40 (44) 44 (48) m.
Strik rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 18 cm.
Luk af med italiensk aflukning som på kroppen.
Venstre ærme
Strik det venstre ærme tilsvarende, men sæt det blå
mærke på forstykket og det røde på ryggen.
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