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Ofte placeres hulmønstre symmetrisk, når vi 
strikker. Det fine ved Persille er, at den er helt 
enkel, men ved at placere hulmønsteret til den
ene side, bliver den lille babytrøje helt sin 
egen. Trøjen hedder Persille fordi designe-
ren synes hulmønsterpanelet minder om små 
bundter kruspersille.

4. udgave - oktober 2019 © Filcolana A/S

Materialer
100 (100) 100 (150) g Indiecita fra Filcolana i farve 
827 (Dijon melange)
Jumperpinde eller rundp 3 mm
2 markører eller kontrastfarvet tråd
1 uldnål
1 knap

Størrelser
3 mdr/62 cl (9 mdr/74 cl) 1 år/80 cl (2 år/92 cl)

Mål
Passer til brystvidde:41-44 (45-48) 49-52 (53-55) cm
Overvidde:  45 (49) 53 (57) cm 
Ærmelængde: 17,5 (19) 21,5 (26,5) cm 
Hel længde: 23,5 (24,5) 26 (28,5) cm

Strikkefasthed
26 m og 31 p i glatstrikning på p 3 mm = 10 x 10 cm.

Særlige forkortelser
1 mla f: Tag første maske løst af som skulle du strik-
ke en vrangmaske med garnet holdt foran arbejdet.
Lllr: Tag 3 ret løs af 1 ad gangen, før venstre pind ind 
gennem maskerne fra venstre og strik de tre masker 
ret sammen.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes i stykker, som bagefter syes sam-
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men. Først strikkes ryggen, herefter forstykket og til 
sidst ærmerne. Delene syes sammen, og der samles 
masker op til en retstrikket halskant med knaphul og 
knap over venstre skulder.

Bagstykke
Slå 63 (68) 73 (78) m op på pind 3 mm og strik 5 p 
retstrik. 
Fortsæt herefter lige op i glatstrikning (start med en 
vrangpind) til arb måler 13 (14) 15,5 (17,5) cm. 

Luk 3 (3) 4 (4) m af i begyndelsen af de næste 2 p. 
Luk herefter 1 m af i begyndelsen af de næste 4 (4) 6 
(8) p. Der er nu 53 (58) 59 (62) m på p. 
Fortsæt herefter lige op til arbejdet måler 21,5 (23) 
24,5 (27) cm. Slut med en vrangpind.
Næste p: Strik 9 (11) 11 (12) m ret, luk 35 (36) 37 
(38) m af, strik 9 (11) 11 (12) m ret.

Venstre skulder
Fortsæt lige op på venstre skulder til arb måler 22,5 
(24) 25,5 (28). Slut med en retpind.
Strik 6 p ret. Luk alle m af i ret på vrangpinden.

Højre skulder
Fortsæt lige op på højre skulder til arb måler 23 
(24,5) 26 (28,5) cm. Luk alle m af.

Forstykke
Slå 64 (68) 72 (78) m op på pind 3 mm og strik 5 p 
retstrik.
Placer en markør efter 11 (12) 13 (15) m og igen 
efter yderligere 21 m på den sidste af de 5 p (= retsi-
den). Nu strikkes mønster efter diagrammet.
1. p: Strik vr til første markør, strik første pind i 

diagrammet (frem til anden markør), strik 11 (12) 13 
(15) vr.
2. p: Strik r til første markør, strik anden pind i 
diagrammet (frem til anden markør), strik r p ud. 
Fortsæt på denne måde med at strikke forstykket i 
glatstrik, og gentage mønsterrapportens 8 p mellem 
de 2 markører til arbejdet måler 13 (14) 15,5 (17,5) 
cm.

Luk 3 (3) 3 (4) m af i begyndelsen af de næste 2 p. 
Luk herefter 1 m af i begyndelsen af de næste 6 (6) 6 
(8) p. Der er nu 52 (56) 60 (62) m på p.
Fortsæt herefter lige op til arbejdet måler 19 (20,5) 
22 (24,5) cm, slut med en vrangpind.
Næste p: Strik 12 (14) 14 (15) m ret, luk 28 (28) 32 
(32) m af, strik 12 (14) 14 (15) m ret.

Højre skulder
Fjern begge maskemarkører, og fortsæt i glatstrik på 
venstre side af halsudskæringen således:
1. pind: Alle m vr.
2. pind: Luk 2 m af, strik r p ud.
3. pind: Alle m vr.
4. pind: Luk 1 m af, strik r p ud.
Fortsæt lige op i glatstrik til arb måler 23 (24,5) 26 
(28,5). Slut med en retpind. Luk af.

Venstre skulder
Strik nu færdig på højre side af halsudskæringen, ved 
at sætte garnet til i halsudskæringen.
1. pind: Luk 2 m af, strik vr p ud.
2. pind: Alle m r.
3. pind: Luk 1 m af, strik vr p ud.

Strik lige op til arb måler 22,5 (24) 25,5 (28). Slut 
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med en retpind. Strik 6 p ret. Luk alle m af i ret på 
vrangpinden.

Ærmer (strik 2)
Slå 42 (43) 43 (45) m op på pind 3 mm, og strik 5 p 
retstrik.
Fortsæt herefter lige op i glatstrikning (start med en 
vrangpind) til arb måler 3 (4) 5 (7) cm. Slut med en 
vrangpind.
Næste pind: Strik 1 m, tag 1 m ud, strik glatstrik til 
der er 1 m tilbage på p, tag 1 m ud, strik 1 m. Strik 5 
(7) 9 (9) pinde glatstrik. Gentag disse 6 (8) 10 (10) 
pinde 4 (4) 5 (5) gange i alt. Der er nu 50 (51) 53 
(55) m på p.
Fortsæt herefter lige op i glatstrikning til arb måler 
17,5 (19) 21 (26,5) cm.

Ærmekuppel
Luk 3 (3) 4 (4) m af i begyndelsen af de næste 2 p. 
Luk derefter 1 m af i begyndelsen af de næste 6 p. 
Luk så 2 masker af i begyndelsen af de næste 2 (2) 4 
(4) p. Luk 4 masker af i begyndelsen af de næste 2 p, 
og luk herefter alle masker af.

Montering
Vask stykkerne forsigtigt og lad dem tørre på en plan 
overflade. Sy højre skuldersøm. Overlap de 2 retstrik-
kede kanter på venstre skulder, så forstykkets kant 
ligger henover ryggens kant, og sæt dem sammen 
med nåle. Sy ærmerne til kroppen. Sy herefter side-
sømmene.

Halskant
Saml fra retsiden af arb 72 (73) 75 (78) m op rundt i 
halsåbningen.
1. pind: 1 mla f, strik r p ud.
2. pind: 1 mla f, 2 r sm, slå garnet om pinden 2 
gange, 2 r sm. Strik r p ud, og tag samtidig 7 masker 
ind jævnt fordelt.
3. pind: 1 mla f, strik r til de sidste 4 m, 1 r i første 
omsl, 1 drr i andet omslag, 2 r.
4. pind: 1 mla f, strik r p ud. 
Luk alle m ret af på vrangpinden.

Hæft herefter alle ender, og sy knappen i.


