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Foss er en klassisk sweater med et rundt bæ-
restykke i et grafisk smukt, nordisk mønster. 
De afdæmpede blå striber skal minde os om 
vandet, der bevæger sig i vandkanten, og det 
hvide mønster fortæller om solen, der leger i 
den reflekterende vandoverflade.   

1. udgave - januar 2019 © Filcolana A/S

Materialer
200 (200) 200 (250) 300 (300) g New Zealand Lam-
meuld fra Filcolana i farve 951 
50 g (alle str) New Zealand Lammeuld fra Filcolana i 
farve 101 (Natural White)
75 (75) 75 (100) 125 (150) g Tilia fra Filcolana i farve 
330 (Ash)
75 (75) 75 (100) 100 (125) g Tilia fra Filcolana i farve 
348 (Rainy Day)
25 g (alle str) Tilia fra Filcolana i farve 101 (Natural 
White)
Rundpind 3,5 mm, 40 cm og 80 cm
Rundpind 4 mm 80 cm 
Strømpepinde eller ærmepind 3,5 mm og 4 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
XS (S) M (L) XL (XXL)

Mål
Passer til brystvidde: 75-80 (80-88) 89-96 (97-104) 
105-112 (112-120) cm
Overvidde: 80 (88) 96 (104) 112 (120) cm
Ærmelængde: 44 (46) 46 (48) 48 (48) cm  
Længde til ærmegab: 36 (36) 38 (40) 40 (42) cm

Strikkefasthed
20 m x 30 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm
Hvis strikkefastheden ikke passer, prøv med større 
eller mindre pind
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Særlige forkortelser 
llr: Tag 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over.
udt (udtagning): Løft lænken mellem 2 m op på 
pinden og strik den drejet (ret eller vrang som det 
passer med strikningen).
dr r: Strik ret i bagerste maskeled.
Vendemasker: (German Short Rows) Strik til det 
sted, hvor der skal vendes. Vend arbejdet og tag 1. 
vr løs af med garnet foran masken (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).

Arbejdsgang
Sweateren strikkes rundt nedefra og op i glatstrik. 
Først strikkes krop og ærmer, hvorefter de samles 
til bærestykket. Der laves venderækker i nakken for 
at strikke ryggen lidt højere. Derefter afsluttes med 
ribkant i halsen. Opskriften har indtagninger til talje 
for at give modellen en tilpasset og smuk pasform 
til kvinder. Ønsker du ikke at lave talje i din swea-
ter, strikkes der bare lige op efter ribben. Sweateren 
strikkes i én tråd New Zealand Lammeuld og én tråd 
Tilia.

Farvefordeling
Bundfarve: New Zealand Lammeuld i farve 951 
Mønsterfarve: New Zealand Lammeuld i farve 101 
(Natural White)
Primær mønsterfarve 1: Tilia i farve 330 (Ash)
Primær mønsterfarve 2: Tilia i farve 348 (Rainy Day)
Sekundær mønsterfarve 3: Tilia i farve 101 (Natural 
White)

Stribemønster  
1 tråd New Zealand Lammeuld og en tråd Tilia. 
Skift mellem primær mønsterfarve 1 og primær møn-
sterfarve 2 i Tilia på hver 4. omg i hele sweateren.
Ribkanterne strikkes med mønsterfarve 1, herefter 
startes med mønsterfarve 2 i glatstrikningen.

Krop
Slå 160 (176) 192 (208) 224 (240) m op på rundp 
3,5 mm med bundfarve og primær mønsterfarve 1 
og strik rundt, sæt en markør for omg beg. Strik 2 
omg ret. Strik rib, 1 dr r, 1 vr, til arbejdet måler 6 cm. 
Placér en maskemarkør i hver side for at markere for 
og bagstykke = 2 x 80 (2 x 88) 2 x 96 (2 x 104) 2 x 
112 (2 x 120) m. 
Skift til rundpind 4 mm og fortsæt i glatstrikning med 
striber (se stribemønster)
Ønsker du ikke taljering i din sweater, strikkes lige op.
Strik 4 (4) 5 (4) 4 (5) omg. Tag 1 maske ind på hver 
side af markører således: *Strik 1 r, 2 r sm, strik til 3 
m før næste markør, llr, 1 r*, gentag fra * til *. Gen-
tag indt for hver 4 (4) 4 (5) 5 (5) cm, 3 gange i alt. 
Strik 6 (7) 7 (5) 5 (6) cm lige op. Strik nu udt  med 
samme interval 3 gange.
Strik til arbejdet måler ca. 36 (38) 38 (40) 40 (42) 
cm. Luk af for 8 m i hver side af arbejdet, 4 m på 
hver side af markørerne.
Du har nu 2 x 72 (2 x 80) 2 x 88 (2 x 96) 2 x 104 (2 
x 112) m på henholdsvis for- og bagstykke.
Lad arbejdet hvile.

Ærmer
Slå 40 (40) 48 (48) 48 (48) m op på strømpepinde 
eller ærmepind 3,5 mm, med bundfarve og primær 
mønsterfarve 1 og sæt mærke for omg beg. Strik 2 
omg ret. Strik rib, 1 dr r, 1 vr, til arbejdet måler 6 cm.
Udtagning på ærmet skal ligge henholdsvis efter 1. 
m, og før den sidste m på omgangen. 
Skift til pind 4 mm og strik striber (se stribemønster). 
Tag ud på første omg efter ribben og herefter på hver 
9. omg 8 gang (9. omg 8 gange) 9. omg 8 gange (8. 
omg 12 gange) 8. omg 12 gange (5. omg 16 gange) 
i alt. Du har nu ialt 56 (56) 64 (72) 72 (80) m på 
pinden. 
Strik til ærmet måler 44 (46) 46 (48) 48 (48) cm. Luk 
af for 4 m på hver side af markøren. Strik et ærme 
magen til.

Bærestykket
Saml ærmerne og kroppen og sæt en maskemarkør 
for omg’s begyndelsen midt på ryggen. Du har nu 240 
(256) 288 (320) 336 (368) m på pinden.
Strik 2 (2) 4 (6) 8 (10) omg ret. Strik nu efter dia-
grammet i Mønsterfarve og Sekundær mønsterfarve 
3, men fortsæt stribemønster ”under” diagrammet. 
Når alle p af diagrammet er strikket, er der 90 (96) 
108 (120) 126 (138) m på pinden.
Strik nu ikke striber, men fortsæt i same farve til 
ribben skal strikkes. Strik venderækker på følgende 
måde: 
Strik 10 r, vend. Lav en vendemaske og strik vr tilba-
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Bundfarve

Mønsterfarve

ge til 10 m efter markøren, vend. Lav en vendemaske 
og strik r til 10 m efter sidste vending, vend. Lav en 
vendemaske og strik vr, til 10 m efter sidste vending. 
Gentag venderækkerne i alt 3 (3) 4 (4) 5 (5) gange 
i hver side, med 10 m imellem hver vending. På den 
sidste omg fra retsiden strikker du hele vejen rundt 
og stopper din omg midt bag. 
Skift til rundp 3,5 mm og strik 10 omg rib, 1 dr r, 1 vr 
og 2 omg glatstrik. Luk af.

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


