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Christianshavn er en klassisk mønstersweater 
i et nyt nordisk design. Den har fået sit navn 
efter bydelen Christianshavn, som blev op-
kaldt efter kongen selv i 1692. Bydelen blev 
anlagt i det lave vand uden for Amagers kyst. 
Her kunne skibene ligge i havn. Sweateren er 
en lækker, nutidig fortolkning af de sweatre, 
som søfolkene og arbejderne brugte. 
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Materialer
Bundfarve: 
250 (250) 300 (300) 350 (350) g Saga fra Filcolana i 
farve 950 (Very light Grey melange)
og 175 (175) 200 (200) 225 (225) g Tilia fra Filcolana 
i farve 336 (Latte)
Mønsterfarve 1: 
50 (50) 50 (50) 50 (100) g Saga fra Filcolana i farve 
951 (Light Grey melange)
og 25 (25) 50 (50) 50 (75) g Tilia fra Filcolana i farve 
331 (Steel)
Mønsterfarve 2: 
50 g (alle str.) Paia fra Filcolana i farve 706 (Choco-
late Shimmer)
- strikkes med dobbelt tråd

Rundpind 3,5 mm, 40 cm til halsen
Rundpind 3,5 mm og 4 mm,  80 eller 100 cm
Strømpepinde 3,5 mm og 4 mm (eller rundpind 100 
cm hvis der strikkes med magic loop-teknikken) 
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd 

Størrelser
XS (S) M (L) XL (XXL)

Mål
Passer til brystvidde: 74–80 (80–86) 87-94 (94-104) 
104–114 (114 -124) cm
Overvidde: 92 (97) 106 (117) 125 (134) cm
Ærmelængde: 44 (46) 46 (46) 47 (47) cm
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Længde til ærmegab: 36 (37) 40 (40) 41 (41) cm
Hel længde: 56 (58) 62 (62) 64 (64) cm

Strikkefasthed
23 m x 27 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm

Særlige forkortelser
h-udt (højrevendt udtagning): Stik venstre p bagfra 
under lænken mellem to m, og strik den ret.
v-udt (venstrevendt udtagning): Stik venstre p forfra 
under lænken mellem to m, og strik den drejet ret.
o-indt (overtræksindtagning): 1 r løs af, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede maske.

Særlige teknikker
Rib i to farver: Strik *1 r i bundfarve, 1 vr i mønster-
farve 1*, gentag fra * til *.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes 
krop og derefter ærmer rundt til ærmegab. Herefter 
samles alle delene til bærestykket, som strikkes rundt 
med indtagninger til raglan. Til sidst lukkes af i halsen 
og efterfølgende samles der masker op til en dobbelt 
halskant.

Læs inden du begynder
Ønsker du at forlænge kroppen eller ærmerne på din 
sweater, kan du enten øge med de ønskede antal cm i 
det glatstrikket stykke strikket i bundfarven efter rib-
ben, eller også kan du strikke et ekstra mønsterparti 
(8 omg) efter diagram, inden der lukkes af til ærme-
gab.

Krop
Slå 212 (224) 244 (268) 288 (308) m op på rundp 
3,5 mm med bundfarven. Saml til en omg og sæt en 
markering for omg’s begyndelse. Strik 1 omg r. 
Strik herefter 18 (20) 20 (20) 22 (22) omg rib i to 
farver således: *1 r i bundfarven, 1 vr i mønsterfarve 
1*, gentag fra * til * omg rundt.
Skift til rundp 4 mm strik 5 omg glatstrikning i bund-
farven.

Strik herefter i mønster efter diagrammet til arbejdet 
måler 36 (37) 40 (40) 41 (41) cm. Slut på 1. p af 
diagrammet.
Luk af til ærmegab på 2. omg af mønsteret således: 
Luk 6 (7) 8 (8) 9 (9) m af, strik 94 (98) 106 (118) 
126 (136) m i mønster, luk 12 (14) 16 (16) 18 (18) m 
af, strik 94 (98) 106 (118) 126 (136) m i mønster, luk 
de sidste 6 (7) 8 (8) 9 (9) m af.
Lad arbejdet hvile.

Ærmer
Slå 60 (66) 72 (72) 76 (78) m op på p 3,5 mm med 
bundfarven. Saml til en omg og sæt en markør for 
omg’s begyndelse. Strik 1 omg r. 
Strik herefter 18 (20) 20 (20) 22 omg rib i to farver 
således: *1 r i bundfarven, 1 vr i mønsterfarve 1*, 
gentag fra * til * omg rundt.
Skift til p 4 mm og strik 5 omg glatstrik i bundfarven.
Strik herefter i mønster efter diagrammet idet der 
samtidig tages ud på næste omg således: 1 r, v-udt, 
strik til sidste m på omg, h-udt, 1 r. 
Tag ud på hver 16. omg i alt 4 (5) 6 (6) 6 (6) gange. 
Der er nu 68 (76) 84 (84) 88 (90) m på pinden.  
Fortsæt lige op i mønster ærmet måler 44 (46) 46 
(46) 47 (47) cm. Slut på 1. p af diagrammet. 
Luk af til ærmegab på 2. omg af mønsteret således: 
Luk 6 (7) 8 (8) 9 (9) m af, strik til de sidste 6 (7) 8 
(8) 9 (9) m, luk disse af. 

Bærestykke
Saml ærmerne og kroppen til bærestykket ved at 
sætte ærmerne ind på rundp over de aflukkede m i 
hver side af kroppen. Der er i alt 300 (320) 348 (372) 
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392 (416) m på pinden.
Marker med en maskemarkør hvor ærmerne sættes 
sammen med kroppen – 4 steder i alt. Omg begynder 
og slutter ved markøren mellem venstre ærme og 
ryggen.
1. omg: Strik i mønster omg rundt.
2. omg: *2 r sm, strik mønster til 2 m før næste mar-
kør, 1 o-indt*, gentag fra * til * yderligere 3 gange.
Strik 1. og 2. omg i alt 24 (26) 28 (30) 32 (34) 
gange.
Der er nu 108 (112) 124 (132) 136 (144) m på pin-
den.

Luk af til halsen på følgende måde: 
Marker de midterste 22 (24) 26 (30) 32 (32) m midt 
på forstykket. 
Bryd garnet. Tag maskerne fra venstre skulder og for-
stykket løst af frem til de markerede m. Sæt garnet 
til og luk de markerede m af. Strik ret med raglanind-
tagninger som hidtil pinden ud. Vend arbejdet. 
Strik nu frem og tilbage med raglanindtagninger på 
alle p fra retsiden, idet der samtidig lukkes af i be-
gyndelsen af hver pind, for at forme halsen. 
Str. XS: Luk af for 5 m af i begyndelsen af p 1 gang 
i hver side, luk derefter af for 3 m 1 gang i hver side 
og luk derefter af for 2 m 1 gang i hver side.
Str. S: Luk af for 6 m af i begyndelsen af p 1 gang i 
hver side, luk derefter af for 3 m 2 gange i hver side.
Str. M, L, XL og XXL: Luk af for 6 m af i begyndelsen 
af p 1 gang i hver side, luk derefter af for 4 m 1 gang 
i hver side, luk derefter af for 3 m 1 gang i hver side 
og luk derefter af for 2 m 1 gang i hver side.

Alle str:
Strik vr tilbage på sidste omg og luk de resterende m 
i halsen af på arbejdets retside.  

Dobbelt halskant
Start midt bag og strik det samme antal m op rundt 
langs halskanten på p 3,5 mm med bundfarve, som 
blev lukket af. Strik én omg ret i bundfarven og strik 
derefter 10 omg rib i to farver som på krop og ærmer. 
Strik derefter 14 omg glatstrik med bundfarven. Luk 
løst af. 
Fold det glatstrikket stykke ned på vrangsiden af 
halskanten og sy fast.

Montering
Sy hullet under ærmerne. Hæft alle ender. Skyl 
arbejdet op, centrifuger let og lad sweateren tørre 
liggende.


