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Paprika blev designet til at være nystrikkerens 
første trøjeprojekt, men erfarne strikkere kan 
selvfølgelig også nyde det fine, enkle design. 
Paprika er strikket i vores Peruvian Highland 
Wool, som er et af de nemmeste garner at 
strikke med. Garnet findes i et væld af farver, 
så du kan få lige den trøje, du drømmer om.
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Materialer
350 (400) 450 (500) g Peruvian Highland Wool fra 
Filcolana i farve 147 (Hunter Green) 
Rundpind 5 mm - der strikkes frem og tilbage på 
rundpinden 
6 knapper

Størrelser 
S (M) L (XL) 

Mål 
Passer til brystvidde: 84 (92) 100 (108) cm Overvid-
de: 84 (92) 100 (108) cm 
Ærmelængde: 42 (44) 46 (48) cm 
Hel længde: 52 (54) 56 (58) cm

Strikkefasthed 
17 m og 22 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm

Arbejdsgang 
Forstykke og ryg strikkes i ét stykke op til ærme-
gabet. Herefter hviler arbejdet, mens der strikkes 
ærmer. 
Endelig sættes ærmernes m ind på rundpinden og der 
strikkes bærestykke med raglanindtagninger.
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Krop 
Slå 131 (147) 163 (179) m op på rundp 5 mm og 
strik ret frem og tilbage. 1. p er retsiden af arb. 
Når der er strikket i alt 16 p fortsættes i ret over de 
yderste 7 m i hver side og glatstrik (ret på retsiden, 
vrang på vrangsiden) over de resterende m, idet der 
på 1. p tages ud jævnt fordelt til 144 (160) 176 (192) 
m. 
På 24. (30.) 36. (34.) p (vrangsiden) strikkes 1. 
knaphul således: 
Strik ret til de sidste 6 m, 2 r sm, slå om p 2 gange, 
1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, 2 r. På næste p 
strikkes omslagene 1 r, 1 vr. Gentag disse knaphuller 
på hver 18. (18.) 18. (20.) p. 
Når der er strikket 10 p efter det 3. knaphul (sidste p 
er en vrangsidepind) lukkes 6 m af til ærmegab i hver 
side således: 
Strik 35 (39) 43 (47) r, luk 6 m af, strik til der er 62 
(70) 78 (86) m på p efter aflukningen, luk 6 m af, 
strik r pinden ud.

Ærmer 
Slå 34 (36) 38 (40) m op på p 5 mm og strik 16 
p r frem og tilbage. Fortsæt i glatstrik og tag 4 m 
ud jævnt fordelt på 1. p = 38 (40) 42 (44) m. Tag 
derefter 1 m ud i hver side af arbejdet inden for den 
yderste m på hver 8. p i alt 9 (10) 11 (12) gange = 
56 (60) 64 (68) m. Fortsæt lige op, til ærmet måler 

42 (44) 46 (48) cm eller ønsket længde. Slut med en 
vrangsidepind. Luk 4 m af i begyndelsen af de næste 
2 p. Lad m hvile og strik et ærme magen til.

Bærestykke 
Sæt nu ærmernes m ind over de aflukkede m på ryg/
forstykke og strik frem og tilbage over alle 228 (252) 
276 (300) m. 
Tag ind på hver 2. p på retsiden omkring hver samling 
således: 
Strik til de sidste 2 m på forstykket, *2 r sm, 1 r løs 
af, 1 r, træk den løse m over*, strik til de sidste 2 m 
på det første ærme og strik igen fra * til *, strik vi-
dere til de sidste 2 m på ryggen og strik igen fra * til 
*, strik til de sidste 2 m på det andet ærme og strik 
igen fra * til *, strik pinden ud. 
Fortsæt på denne måde med indtagninger på hver 2. 
p. Husk at strikke r på alle p over de 7 m, der danner 
forkant. Husk også knaphullerne. 
Når der er taget ind i alt 20 (21) 23 (25) gange (= 
68 (84) 92 (100) m på p), sidste p er en retsidepind, 
forsættes i retstrik, idet der tages 1 (7) 7 (7) m ind 
jævnt fordelt på første p= 67 (77) 85 (93) m. (Her 
strikkes også det sidste knaphul). 
Strik yderligere 7 p ret. Luk af i ret fra vrangsiden.

Montering 
Sy ærmesømmene. Sy den lille søm under ærmet. Sy 
knapper i. 
Skyl arbejdet, centrifugér let og lad tørre liggende.


