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Shurdur er en klassisk nordisk sweater med 
kontrastfarvede kanter. Den kan både strikkes 
op i afdæmpede farver, der passer ind i tidens 
modebillede, eller i farver med lidt mere kul 
på. 
Peruvian Highland Wool findes i et væld af far-
ver, så uanset om man vil strikke en pangfar-
vet eller en afdæmpet version, er der rigeligt 
med valgmuligheder. 
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Materialer
Peruvian Highland Wool fra Filcolana
Bundfarve: 200 (200) 250 (300) 300 g
Mønsterfarve: 100 (100) 100 (100) 150 g 
Effektfarve: 50 (50) 50 (50) 50 g
4 mm og 5 mm rundpinde og strømpepinde

Dæmpet model
Bundfarve: Farve 801 (Sea Green melange)
Mønsterfarve: Farve 957 (Very Light Grey melange)
Effektfarve: Farve 817 (Cinnamon melange)

Kul-på model
Bundfarve: Farve 270 (Midnight Blue)
Mønsterfarve: Farve 957 (Natural White)
Effektfarve: Farve 284 (Kumquat)

Størrelser
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 10 
år/140 cl

Mål
Brystvidde: 63 (63) 76 (76) 88 cm
Hel længde: 34 (37) 46 (50) 52 cm
Ærmelængde: 24 (27) 32 (36) 39 cm

Strikkefasthed
19 m og 22 p i mønster på p 5 mm = 10 x 10 cm
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Særlige forkortelser
dr: drejet

Krop
Trøjen strikkes på rundpind.
Slå 120 (120) 144 (144) 168 m op på rundp 4 mm 
med effektfarven, og strik 2 omg rib, 2 r, 2 vr. Skift til 
bundfarven og fortsæt i rib, til arbejdet måler 4 (4) 4 
(5) 5 cm. Skift til rundp nr. 5 og strik 4 omg r. 
Strik nu *diagram A, 3 (4) 4 (5) 5 omg r med bund-
farven, diagram B, 3 (4) 4 (5) 5 omg r med bund-
farven*, strik fra * til * i alt 2 (2) 3 (3) 3 gange, på 
sidste omgang lukkes der af til ærmegab i hver side 
af arbejdet således: Luk 2 m af, *strik r, til der er 56 
(56) 68 (68) 80 m på p efter de aflukkede m (ryg)*, 
luk 4 m af, strik igen fra * til * (forstykke), luk 2 m 
af. Lad arb hvile.

Ærmer
Slå 40 (40) 44 (48) 48 m op på strømpep nr. 4 med 
effektfarven, og strik 2 omg rib, 2 r, 2 vr. Skift til 
bundfarven og fortsæt i rib, til arbejdet måler 4 cm. 
Skift til strømpep nr. 5 og strik 8 (10) 2 (4) 4 omg 
r. Fortsæt i mønster således (for at mønstrene pas-
ser over hinanden begyndes med 2 (2) 1 (0) 0 m r i 
bundfarven før diagram As m strikkes første gang): 
*mønster A, 4 (5) 5 (6) 7 omg r med bundfarven, 
mønster B, 4 (5) 5 (6) 7 omg r med bundfarven*, 
strik fra * til * i alt 2 (2) 3 (3) 3 gange, SAMTIDIG 
tages der 1 m ud i begyndelsen og slutningen af omg 
på hver 6. (6.) 8. (10.) 10. omg i alt 5 (6) 5 (5) 6 
gange = 50 (52) 54 (58) 60 m. De nye m strikkes 
med i mønsteret efterhånden. På sidste omgang luk-
kes der af til ærmegab således: Luk 2 m af, strik r, til 
der er 46 (48) 50 (54) 56 m på p efter de aflukkede, 
luk 2 m af. Lad alle m hvile.
Strik et ærme magen til.

Bærestykke
Nu samles ryg, forstykke og ærmer på en pind og der 
strikkes rundt med indtagninger 8 steder på omg, idet 
der samtidig fortsættes med *diagram A, 3 (4) 4 (5) 
5 omg r med bundfarven, diagram B, 3 (4) 4 (5) 5 
omg r med bundfarven*, strik fra * til * i alt 2 gange. 
Begynd med ryggens m. 
1. omg: Strik 1 vr, 54 (54) 66 (66) 78 r (ryg), 1 
vr, 46 (48) 50 (54) 56 r (ærme), strik 1 vr, 54 (54) 
66 (66) 78 r (forstykke), 1 vr, 46 (48) 50 (54) 56 r 
(ærme), i alt = 204 (208) 236 (244) 272 m. 
2. omg: 1 vr, 2 r sm, 50 (50) 62 (62) 74 r, 2 r dr sm, 
1 vr, 2 r sm, 42 (44) 46 (50) 52 r, 2 r dr sm, 1 vr, 2 
r sm, 50 (50) 62 (62) 74 r, 2 r dr sm, 1 vr, 2 r sm, 
42 (44) 46 (50) 52 r, 2 r dr sm i alt = 196 (200) 228 
(236) 264 m.
3. omg: strik vr over vr og r over r.
Gentag 2. og 3. omg med indtagning som beskrevet, 
hver gang med 2 m mindre mellem indtagningerne, 
idet der samtidig strikkes videre i mønster. Bemærk 
at alle 4 vrangmasker imellem indtagninger strikkes 
med bundfarven på alle omg.
Fortsæt med indtagninger og mønster som beskrevet, 
derefter fortsættes med bundfarven, til der er 68 (72) 
76 (84) 88 m tilbage.

Halskant
Skift til rundp nr. 4, 40 cm og strik rib, 2 r, 2 vr, til 
kanten måler 4 (4) 4 (5) 5 cm eller ønsket længde, 
skift til effektfarven og strik 2 omg. Luk alle m af.

Montering
Hæft alle ender. Sy den lille åbning under ærmerne.

Diagrammer
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