Tommy - en fin og klassisk cardigan til drenge
Design: Sanne Bjerregaard
Tommy er en fin og klassisk cardigan med
striber og gode lommer.
For Sanne Bjerregaard er Astrid Lindgrens
vidunderlige univers er en evig kilde til inspiration, og især Pippi-fortællingerne fascinerer.
Pippi’s sweater blev som Pippi selv: Farveglad
og temmelig skør, mens Tommy og Annika fik
hver en lidt mere forsigtig trøje, som passer
fint til de 2 søskende der måbende kigger på
Pippis skøre indfald.
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Materialer
Fv A (bundfarve): (150) 150 (150) 200 (200) 250 g
Pernilla fra Filcolana i fv 956 (Charcoal)
Fv B (lommestriber): ca. 10 g Pernilla fra Filcolana i fv
824 (Parrot Green)
Fv C (striber på bærestykke): ca. 25 g Pernilla fra
Filcolana i fv 977 (Marzipan)
Rundpinde 3,5 mm og 4 mm, 60 cm
Strømpepinde 3,5 mm og 4 mm
4 maskemarkører
Sikkerhedsnåle eller maskeholdere
Evt en ekstra rundpind til maskeholder
(5) 6 (6) 6 (7) 7 knapper
Størrelser
(1 år/80 cl) 2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8
år/128 cl) 10 år/140 cl
Mål
Passer til brystvidde: (50) 54 (58) 63 (67) 71 cm
Overvidde: (60) 63,5 (69) 72,5 (76) 80 cm
Længde: (30) 33 (35) 39 (43) 46 cm
Ærmelængde: (22) 24 (26) 30 (32) 35 cm
Strikkefasthed
22 m x 33 p i glatstrik på p 4 mm = 10 x 10 cm.
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Arbejdsgang
Kroppen strikkes nedefra og op i et stykke op til ærmegabet, lommeposerne strikkes i striber, samtidig
med resten af kroppen. Arbejdet deles og forstykker
og ryg strikkes færdig hver for sig, også med striber.
Ærmerne strikkes oppefra og ned så det er let at regulere ærmelængden efter ønske. Øverst på ærmerne
strikkes der vendepinde for at forme ærmekuplen.
Særlige teknikker
Vendemasker (German Short Rows): Strik til det sted,
hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1.m vr
løs af med garnet foran m (mod din selv). Før garnet
over højre pind og ned bag arbejdet (eller væk fra dig
selv) og træk i garnet, så der opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre. På næste p strikkes den dobbelte
maske som én maske (i ret eller vrang, som arbejdet
viser).
Aflukning til halsrunding, uden ”hakker”: Strik til der
er 1 m tilbage i den side hvor der skal lukkes m af,
vend arb, tag første m løs af (der er nu 2 m på højre
p), træk den første m over den anden m, som ved
almindelig aflukning, luk eventuelle øvrige m almindeligt af.
Inden du går i gang, skal der først vikles et par små
nøgler garn, der bruges når lommekanterne strikkes.
Striberne i lommekanterne strikkes med teknikken
gobelinstrik. Når farven skiftes lægges tråden med
den ”gamle” farve ovenpå tråden med den ”nye”
farve, på den måde krydses trådene så der ikke opstår huller i farveskiftet.
Vikl de 10 g fv B til 2 så nøgler med ca. 5 g i hver.
Vikl også et lille nøgle med fv A, her kan du nøjes
med 4-5 g.
Krop
Slå (132) 140 (152) 160 (168) 176 m op med fv A
på rundpind 4 mm. Der strikkes frem og tilbage på
rundpinden.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til
*, til de sidste 3 m, 2 vr, 1 vr.
2. p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til den sidste
m, 1 r.
Gentag disse 2 p, til ribben måler (3) 4 (4) 5 (5) 6
cm, slut med en p fra vrangsiden.
Fortsæt i glatstrik (ret på retsiden, vr på vrangsiden),
til arbejdet måler (5) 7 (8) 9 (10) 12 cm, slut med en
p fra retsiden.
Lommer
Næste p (vrangsiden): Strik (6) 7 (8) 8 (9) 10 vr,
indsæt markør, strik (21) 21 (21) 23 (23) 23 m rib (1
r, 1 vr), indsæt markør, (78) 84 (94) 98 (104) 110 vr,
indsæt markør, strik (21) 21 (21) 23 (23) 23 m rib (1
r, 1 vr), indsæt markør, (6) 7 (8) 8 (9) 10 vr.
Næste p (retsiden): Strik med bundfarven til første
markør, sæt det første lille nøgle fv B til arbejdet og
strik ribmaskerne med denne farve, sæt et nyt garnnøgle fv A til arbejdet og strik med dette garnnøgle
til næste markør, sæt det andet lille nøgle med fv B
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til arbejdet og strik ribmaskerne med denne farve,
sæt herefter det lille nøgle fv A til arbejdet og strik de
resterende m med dette nøgle.
Næste p: Strik til markøren, skift til fv B og kryds
trådene (læg ”gammel” farve over ”ny” så der ikke
kommer hul i overgangen), strik rib med fv B til
næste markør, strik med fv A til næste markør, strik
rib med fv B til næste markør, skift til fv A og strik de
sidste m med denne farve.
Strik 2 p med fv A over alle maskerne, stadig med rib
imellem markørerne.
Gentag de sidste 4 p yderligere 1 gang.
Næste p (retsiden): Strik r til markøren, fortsæt i
fv A og strik rib til næste markør, fjern markøren og
vend arbejdet.
#
Strik rib til markøren, fjern markøren, vend arbejdet.
Skift til fv B og strik 2 p glatstrik frem og tilbage kun
over lommens (21) 21 (21) 23 (23) 23 m.
Skift til fv A og strik 2 p glatstrik over lommens (21)
21 (21) 23 (23) 23 m.
Gentag disse 4 p, til lommeposens glatstrikkede
stykke måler ca. (10) 12 (14) 15 (15) 16 cm, slut
med en stribe i fv B.
Bryd fv B.
#
Næste p (retsiden): Strik med fv A henover lommens masker og videre henover ryggen, frem til næste markør, strik rib til næste markør, fjern markøren,
vend arbejdet.
Gentag fra # til #.
Næste p (retsiden): Strik med fv A henover lommens masker og pinden ud.
Fortsæt lige op i glatstrik, til arbejdet måler (18) 22
(23) 27 (30) 33 cm, slut med en p fra retsiden.
Nu deles arbejdet i ryg og forstykker således:
Næste p (vrangsiden): Strik (34) 36 (40) 42 (44)
46 vr, sæt de sidst strikkede (4) 4 (6) 6 (6) 6 m på
en sikkerhedsnål, strik (68) 72 (78) 82 (86) 90 vr,
sæt de sidst strikkede 4) 4 (6) 6 (6) 6 m på en sikkerhedsnål, strik (30) 32 (34) 36 (38) 40 vr.
Højre forstykke
Sæt fv C til arbejdet og strik frem og tilbage i glatstrik over højre forstykkes (30) 32 (34) 36 (38) 40
m. Strik striber med 4 p skiftevis i fv C og fv A og
tag samtidig ind til ærmegab, ved at strikke 2 r sm i
slutningen af hver retsidepind i alt 2 gange = (28) 30
(32) 34 (36) 38 m.
Fortsæt lige op i striber, til forstykket måler (6,5) 6,5
(7) 8 (8) 9 cm, målt fra bunden af ærmegabet, slut
med en p fra vrangsiden.
Halsrunding
Der strikkes fortsat striber mens der lukkes af til halsrunding, således:
1. p (retsiden): Luk 3 m r af, strik r pinden ud.
2. p: Strik vr pinden ud.
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3. p: Luk 2 m r af, (se forklaring ovenfor), strik r
pinden ud.
Gentag 2. og 3. p yderligere (1) 2 (2) 2 (3) 3 gange.
Næste p (vrangsiden): Som 2. p.
Indsæt et mærke i samme side som aflukningen.
Næste p: Luk 1 m af, strik r pinden ud.
Gentag de sidste 2 p yderligere (4) 3 (4) 5 (5) 7
gange = (16) 17 (18) 19 (19) 19 m.
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler ca. (12) 13 (14)
15 (16) 17 cm, slut med 2. p i en stribe, som er en
vrangsidepind.
Bryd garnet og lad maskerne hvile på en maskeholder.
Ryg
Sæt fv C til ryggens (64) 68 (72) 76 (80) 84 m fra
retsiden og strik frem og tilbage i glatstrik og striber
som på forstykket. Tag samtidig ind til ærmegab,
ved at strikke 2 r sm i begyndelsen og slutningen af
hver retsidepind i alt 2 gange = (60) 64 (68) 72 (76)
80 m.
Fortsæt lige op, til der mangler 4 p i højden ift. forstykkets højre skulder, slut med en p fra vrangsiden.
Højre skulder
1. p (retsiden): Strik (17) 18 (19) 20 (20) 20 r,
vend arbejdet og lad de resterende m hvile.
2. p: 2 vr sm, strik vr pinden ud = (16) 17 (18) 19
(19) 19 m.
Strik yderligere 2 p lige op, slut med en p fra vrangsiden.
Strik højre skulder sammen: Sæt højre forstykkes skuldermasker på pind 4 mm, læg skuldrene
sammen, retside mod retside, hold pindene samlet
i venstre hånd, og strik skuldermaskerne sammen
ved hjælp af en 3. strikkepind således: Stik pinden
igennem 1. m på forreste p og 1. m på bagerste p
samtidig og strik disse 2 m r sm*, gentag fra * til *
1 gang, træk første m på højre p over den anden,
som ved en almindelig aflukning**. Gentag fra * til
** til alle m er lukket af. Bryd garnet og hæft enden i
skuldersømmen.
Sæt ryggens midterste (26) 28 (30) 32 (36) 40 m på
en maskeholder, sæt garnet til retsiden af de resterende (17) 18 (19) 20 (20) 20 m til venstre skulder
og strik r pinden ud.
Venstre skulder
1. p (vrangsiden): Strik vr til de sidste 2 m, 2 vr sm
= (16) 17 (18) 19 (19) 19 m.
Strik yderligere 2 p lige op, slut med en p fra vrangsiden.
Bryd garnet og lad m hvile på en maskeholder.
Venstre forstykke
Sæt fv C til arbejdet og strik frem og tilbage i glatstrik over venstre forstykkes (30) 32 (34) 36 (38) 40
m. Strik striber og tag samtidig ind til ærmegab, ved
at strikke 2 r sm i begyndelsen af hver retsidepind i
alt 2 gange = (28) 30 (32) 34 (36) 38 m.
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Fortsæt lige op i striber, til forstykket måler (6,5) 6,5
(7) 8 (8) 9 cm, målt fra bunden af ærmegabet, slut
med en p fra retsiden.
Halsrunding
Der strikkes fortsat striber mens der lukkes af til halsrunding, således:
1. p (vrangsiden): Luk 3 m vr af, strik vr pinden ud.
2. p: Strik r pinden ud.
3. p: Luk 2 m vr af (se forklaring), strik vr pinden ud.
Gentag 2. og 3. p yderligere (1) 2 (2) 2 (3) 3 gange.
Næste p (retsiden): Som 2. p.
Indsæt et mærke i samme side som aflukningen.
Næste p: Luk 1 m af, strik vr pinden ud.
Gentag de sidste 2 p yderligere (4) 3 (4) 5 (5) 7
gange = (16) 17 (18) 19 (19) 19 m.
Fortsæt lige op, til ærmegabet måler ca. (12) 13 (14)
15 (16) 17 cm, slut med 2. p i en stribe, som er en
vrangsidepind.
Sæt maskerne på ryggens venstre skulder på en pind
og strik skulderen sammen som i højre side.
Ærmer
Strik m op rundt i ærmegabet, fra retsiden og med
rundpind 3,5 mm og fv A.
Begynd øverst ved skuldersømmen og strik (27) 29
(32) 34 (36) 38 m op fra skuldersøm til sikkerhedsnål, strik m fra sikkerhedsnålen ret og sæt samtidig
et mærke ind i midten af disse m (til markering af
ærmegabets bund), strik (27) 29 (32) 34 (36) 38
m op langs den anden side af ærmegabet = (58) 62
(70) 74 (78) 82 m.
Indsæt endnu et mærke (skuldermærke) og saml
omg.
Flyt alle m over på rundpind 4 mm (eller brug strømpepinde) og strik ærmekuppel frem og tilbage med
forkortede rækker således:
1. p (retsiden): Strik r til 6 m efter skuldermærket,
vend arbejdet.
2. p: 1 vendemaske (se forklaring øverst), 5 vr, flyt
skuldermærket til højre p, 6 vr, vend.
3. p: Strik r til 3 m efter vendemasken på forrige p,
vend.
4. p: Strik vr til 3 m efter vendemasken på forrige p,
vend.
Gentag 3. og 4. p, til der på hver side af mærket er
(2) 1 (2) 1 (3) 2 m mellem sidste vendemaske og
mærket i ærmegabets bund.
Strik 1 omg r over alle m, slut ved mærket i bunden
af ærmegabet.
Næste omg (indtagningsomg): 2 r sm, strik ret til
de sidste 2 m, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over =
(56) 60 (68) 72 (76) 80 m.
Fortsæt således og strik ret på alle omg og tag ind
som beskrevet på hver (7.) 7. (6.) 7. (7.) 8. omg, til
der er (42) 44 (48) 52 (54) 58 m tilbage. Fortsæt lige
op til ærmet måler (18) 20 (22) 25 (27) 30 cm fra
bunden af ærmegabet, på sidste omg tages der (6) 8
(4) 8 (6) 10 m ind jævnt fordelt over omgangen.
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Ærmekant
Skift til rundpind 3,5 mm og strik 2 omg rib (2 r, 2
vr). Skift til fv B og strik herefter 2 omg i hver farve,
til ribkanten måler (4) 4 (4) 5 (5) 5 cm, slut med 2
omg i fv A. Luk af i rib.
Strik det andet ærme tilsvarende.

Side 4
Montering
Sy lommerne sammen i hver side. Sy med et lille stikkesting lommens hjørner fast på trøjen, så lommeposen holdes på plads. Sy knapper i og hæft alle ender.
Skyl trøjen op og lad den liggetørre på et håndklæde.

Halskant
Strik m op fra retsiden med rundpind 3,5 mm langs
halsrundingen, således: Begynd ved forkanten på
højre forstykke og strik (7) 9 (9) 9 (11) 11 m op frem
til mærket, strik herefter 3 m op for hver 4 p langs
halsens lidt skrå kant og derefter den lodrette kant
frem til skuldersømmen, strik 2 m op frem til de hvilende nakkemasker, strik disse r, strik 2 m op frem til
skulderen, strik 3 m op for hver 4 p ned langs venstre
side af halsen, til mærket, strik (7) 9 (9) 9 (11) 11 m
fra mærket og frem til forkanten. Fjern mærkerne.
Tæl maskerne, maskeantallet skal være deleligt med
4, hvis dette ikke er tilfældet må det justeres med
ind- eller udtagninger på første ribpind.
1. p (vrangsiden): 1 vr, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til
*, til de sidste 3 m, 2 vr, 1 vr (justér eventuelt maskeantallet undervejs, så ribben passer).
2. p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, sidste m, 1 r.
Gentag 1. og 2. p, til ribben måler 2 cm, slut med en
retsidepind.
Luk af i rib på næste p (vrangsiden).
Knapkant – højre forstykke
Begynd nederst i ribkanten på højre forstykke og strik
m op fra retsiden med rundpind 3,5 mm langs forkanten. Strik ca. 3 m op for hver 4 p, i alt (68) 72 (84)
92 (100) 108 m.
Skift til p 4 mm.
1. p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til
*, til sidste m, 1 vr.
2. p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra * til *, til sidste m, 1
r.
Gentag 1. og 2. p yderligere 2 gange. Luk af i rib på
næste p (vrangsiden).
Knaphulskant – venstre forstykke
Strik m op som på højre forstykke, men begynd
øverst i halskanten på venstre forstykke, strik (68) 72
(84) 92 (100) 108 m op.
Skift til p 4 mm.
1. p (vrangsiden): 3 vr, *2 r, 2 vr*, gentag fra * til
*, til sidste m, 1 vr.
2. p: 3 r, *2 vr, 2 r*, gentag fra *til*, til sidste m, 1 r.
3. p: Som 1. p.
4. p (retsiden - knaphulspind): 2 r, *1 r løs af, 1
r, træk den løse m over, slå om, 2 r sm, strik (10) 8
(10) 12 (10) 12 m rib*, gentag fra * til *, til der er
(6) 6 (8) 6 (10) 6 m tilbage, strik (6) 6 (8) 6 (10) 6
m rib.
Næste p: Strik rib som m viser, strik 1 r og 1 dr r i
alle omslagene.
Strik yderligere 1 p rib. Luk af i rib på næste p
(vrangsiden).
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