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Designeren fortæller om Kjerstin: ”Jeg har 
længe været optaget af de smukke Bohus-
sweatre, som oprindelig blev strikket i Bo-
huslän (nu Västra Götaland) i Sverige. De 
oprindelige sweatre er strikket på helt tynde 
pinde, og de fine mønstre opstår ved, at der 
strikkes vrangmasker her og der i det flerfar-
vede mønster, så der dannes små ”perler”. 
Her har jeg leget med at strikke en sweater 
efter samme principper men i et meget tyk-
kere garn.”
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
350 (400) 450 (500) g i farve 977 (Marzipan)
50 (50) 50 (100) g i farve 957 (Very Light Grey)
50 g af hver af følgende farver: 973 (Nougat), 812 
(Granite) og 978 (Oatmeal)
Rundpind 4 mm, 40 og 60 cm
Rundpind 5 mm, 60 og 80 cm
Strømpepinde 4 og 5 mm
Maskemarkører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
S (M) L (XL)

Mål
Passer til brystvidde: 81-88 (89-96) 97-104 (105-
112) cm 
Overvidde: 88 (96) 104 (112) cm
Ærmelængde: 45 cm (alle str.)
Hel længde: 60 (62) 64 (66) cm

Strikkefasthed
17,5 m og 25 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 
cm.
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Arbejdsgang
Modellen strikkes oppefra og ned. Halskant og bæ-
restykke først. Derefter deles arbejdet og krop og 
ærmer strikkes færdig hver for sig.

Bærestykke
Slå 78 (84) 90 (96) m op på rundp 4 mm med bund-
farven (her farve 977) og strik rundt i rib, 1 r, 1 vr, til 
kanten måler 4 cm. Skift til p 5 mm, sæt en maske-
markør ved omg’s begyndelse, strik 2 (2) 4 (4) omg 
glatstrik og fortsæt derefter i mønster efter diagram-
met med udtagninger som angivet. Der er i alt 26 
(28) 30 (32) gentagelser af diagrammet på omg.

Når diagrammets 50 omg er strikket er der 234 (252) 
270 (288) m på omg. Strik yderligere 0 (2) 2 (4) omg 
med bundfarven.

Del nu arbejdet således: Sæt 48 (51) 54 (57) m på 
en maskeholder (til venstre ærme), slå 8 (9) 10 (11) 
nye masker op, strik 69 (75) 81 (87) m (til forstyk-
ke), sæt de næste 48 (51) 54 (57) m på en maske-
holder (til højre ærme), slå 8 (9) 10 (11) nye m op, 
strik 69 (75) 81 (87) m (til ryg).

Krop
Fortsæt rundt over kroppens 154 (168) 182 (196) m, 
til arbejdet måler ca. 29 (30) 31 (32) cm fra delin-
gen. Skift til rundp 4 mm og strik rib, 1 r, 1 vr. Strik 7 
cm rib. Luk løst af eller luk af med en syet aflukning 
således:
Bryd garnet med en ende, der er ca. 3 gange så lang 
som stykket, der skal lukkes af. Sæt garnet i en nål 
med rund spids.
Stik nålen fra højre mod venstre ind i 1. m på p, træk 
garnet igennem og lad m glide af p, *stik nålen fra 
venstre mod højre ind i 2. m, ud på vrangsiden af trø-
jen og derefter fra højre mod venstre ind i 1. m, træk 
garnet igennem og lad 1. m glide af p*, gentag fra * 
til *, til alle m er lukket af.
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Ærmer
Sæt det ene ærmes 48 (51) 54 (57) m på strømpep 
5 mm og strik 8 (9) 10 (11) m op under ærmet = 56 
(60) 64 (68) m. (Strik evt. yderligere 1 m op på hver 
side af de 8 (9) 10 (11) m og tag disse 2 m ind på 
1. omg for at undgå hul). Strik 18 (10) 10 (10) omg 
lige op (det er her ærmet bedst forlænges, hvis det 
angivne mål ikke er langt nok).
Sæt et mærke omkring den (de to) den (de to) mid-
terste m under ærmet for at markere omg’s begyn-
delse og tag 1 m ind på hver side af mærket på hver 
8. p. 
I begyndelsen af omg: 2 r sm. 
I slutningen af omg: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m 
over.
Tag ind på denne måde, til der er 40 (40) 44 (48) m 
tilbage på omg. Når ærmet måler 38 cm eller ønsket 
længde minus 7 cm, skiftes til strømpep 4 mm og der 
strikkes 7 cm rib. Luk løst af eller luk af med en syet 
aflukning som ovenfor.

Strik det andet ærme på samme måde.

Hæft ender.
Skyl arbejdet. Centrifuger let og lad tørre liggende. 


