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Fuldstændig klassisk trøje i flerfarvestrik med 
lige, tilsatte ærmer. Men der er nu ikke noget 
så lækkert, som en klassisk trøje i skønne 
farver.
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Materialer
Bundfarve: 350 (400) 450 (500) g Peruvian Highland 
Wool fra Filcolana i farve 977 (Marcipan)
Mønsterfarve: 200 (200) 250 (300) g Peruvian High-
land Wool fra Filcolana i farve 283 (Calypso)
7 knapper
1,0 (1,0) 1,2 (1,3) m bånd
Rundpind 4 mm, 60 cm
Rundpind 5 mm, 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: 84 (93) 102 (110) cm
Ærmelængde: 45 cm (alle str.)
Hel længde: 53 (55) 57 (59) cm

Strikkefasthed
21 m og 22 p i glatstrik med mønster på p 5 mm = 
10 x 10 cm.
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Arbejdsgang
Krop og ærmer strikkes rundt nedefra og op. Heref-
ter klippes der op midt for og til ærmegab, ærmerne 
monteres og halskant og forkanter strikkes på.

Krop
Slå 171 (189) 207 (225) m op på rundp 4 mm med 
bundfv, og strik frem og tilbage i rib, 1 r, 1 vr, (1. p 
= vrangsiden). Strik i alt 5 cm rib. Skift til m 5 mm 
og glatstrik. Slå 3 nye m op i slutningen af p, og strik 
rundt i mønster efter diagrammet. De nye m er klip-
pe-m, de tælles ikke med i opskriften, men strikkes 
i et andet mønster end de øvrige, fx lodrette striber, 
dvs. skiftevis 1 m i hver fv.
Strik, til arb måler 34 (35) 36 (37) cm. Luk nu 2 m af 
i hver side for at markere ærmegabene sådan: Strik 
42 (46) 50 (56) m, luk 2 m af, strik mønster til der er 
83 (93) 103 (109) m på p efter de aflukkede m, luk 2 
m af, strik omg rundt. Slå 3 nye m op til klippemasker 
over de aflukkede i hver side på den følgende omg.
Fortsæt lige op i mønster, til ærmegabet måler 11 
(12) 13 (14) cm. 
Luk klippe-m midt for og de følgende 9 (10) 12 (13) 
m af til hals, strik omg rundt. 
Fortsæt nu frem og tilbage, og luk også for 9 (10) 12 
(13) m i den anden side. 
Luk yderligere i begge sider mod halsen for 3, 2, 1, 
1 m i beg af hver pind. Fortsæt lige op i mønster, til 
ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) cm. Luk klippe-m 

Diagram

begynd krop alle str.
begynd ærme str. S og L

begynd ærme str. M

begynd ærme str. XL
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ved ærmegabene på sidste p. Lad m hvile på en tråd.

Ærmer
Slå 38 (40) 44 (48) m op på strømpep 4 mm med 
bundfv, og strik 5 cm rundt i rib, 1 r, 1 vr. Skift til 
strømpep 5 mm, strik 1 omg r, hvor der tages 8 m ud 
jævnt fordelt. Sæt et mærke omkring den første m på 
omg, denne m strikkes i bundfv gennem hele arb og 
følger ikke diagrammet. Begynd herefter som angivet 
i diagrammet, og fortsæt i mønster idet der tages 1 m 
ud i på hver side af den markerede m på hver 4. omg 
i alt 20 (21) 21 (21) gange = 86 (90) 94 (98) m. Nye 
m strikkes i mønster.
Fortsæt lige op, til ærmet måler 45 cm eller ønsket 
længde. Strik nu 3 p glatstrik frem og tilbage med vr-
siden udad (omvendt glatstrik). Luk af. 
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Opklipning: Klippemaskerne kan enten fæstnes i hån-
den eller på symaskine (med en alm zig-zag eller med 
en 3-stings zig-zag). Sy 2 sømme, en på hver side af 
den midterste klippe-m midt for. 
Gør det samme i ærmegabene. Klip op mellem synin-
gerne.

Strik skuldrenes m sammen: Sæt de 26 (29) 31 (36) 
m fra højre skulder på forstykke og ryg på hver sin 
p. Læg delene ret mod ret, strik m sammen 2 og 2, 1 
fra hver p, og luk dem af efterhånden. Strik venstre 
skulder sammen på samme måde.

Halskant: Strik m op langs halsen med p 4 mm og 
bundfv. Strik først m op langs højre forstykke, strik 
over de hvilende m på ryggen, og strik derefter op 
langs venstre forstykke = ca. 89 (93) 101 (103) m.  
Der skal være et ulige masketal. Strik 1 p r fra vrang-
siden, og strik derefter 18 p rib, 1 vr, 1 r. Luk løst af. 
Fold kanten dobbelt til vrangsiden, og sy den til med 
elastiske sting.

Forkanter: Strik ca. 93 (97) 101 (105) m op fra ret-
siden med p 4 mm og bundfv langs venstre forkant. 
Maskeantallet skal være ulige. NB! Der strikkes op 
mellem forkanten yderste m i mønster og den første 
klippemaske. Ved halsen strikkes der kun op i det 
yderste lag af halskanten. Strik 1 p r fra vrangsiden, 
og strik derefter 7 p rib. Luk af i rib. 
Marker placeringen af 7 knapper på denne forkant.
Strik samme antal m op langs højre forkant, og strik 
rib. På 4 p strikkes et knaphul ud for hver markering. 
Knaphul: 2 m sm (r eller vr, som det passer), slå om. 
Strik højre forkant færdig som den venstre. 

Sy ærmerne i, fold det lille stykke omvendt glatstrik 
ind over klippekanten, og sy det til. 
Sy båndet fast, så det dækker klippekanterne langs 
forkanterne.
Sy knapper i.
Hæft ender. 
Skyl arbejdet. Centrifuger let og lad tørre liggende.


