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TØRKLÆDE · SETASURI
Model 1 – Setasuri Leporello

Str.: 35 x 180 cm

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Setasuri“ 
(69 % alpaka (suri), 31 % silke, løbelængde = 
ca. 212 m / 25 gr.): 75 gr dueblå (fv 13); 
strikkepinde nr. 5.

Hulmønster: Maskeantal delbart med 12 + 
8 + km. Strikkes efter diagrammet. Kun ret-
sidepindene er vist. Hvis intet andet er angi-
vet i tegnforklaringen, strikkes m og omslag 
vrang på vrangsiden. Udtagning: Omslage-
ne langs kanten af arb strikkes på den føl-
gende vrangsidepind drejet vrang, se også 
tegnforklaringen. Gentag 1. - 20. p.

Dobbelte kantmasker: Rts: Tag den 1. m vrang løs af med 
garnet bag arb. Strik 1 ret. I slutningen af pinden strikkes den 2. 
sidste m ret og den sidste m tages vrang løs af med garnet bag 
arb. Vrs: Strik den 1. m vrang og tag den 2. m vrang løs af med 

garnet foran arb. I slutningen af pinden tages 
den 2. sidste m vrang løs af med garnet foran 
ab og den sidste m strikkes vrang.

Strikkefasthed: 20 m og 25 p i hulmønster 
med Setasuri eller Setasuri Dégradé på p nr. 
5 = 10 x 10 cm.

Tørklæde: Slå 72 m op på p nr. 5 og strik 
hulmønster, idet m fordeles således: Dob-
belte kantmasker, strik fra diagrammets 
begyndelse, gentag rapporten 5 gange, 
strik til diagrammets slutning og slut med 
dobbelte kantmasker. Gentag 1. – 20. p. Når 
arb måler 180 cm = efter 22½ højderapport, 
lukkes alle m løst af.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. 

Diagram

Rapport = 12 m

Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
= 1 omslag
=  1 omslag, som strikkes drejet vrang på 

den følgende vrangsidepind
= Strik 2 ret sammen
=  Strik 2 ret overtrukket sammen  

(= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret 
og træk den løst aftagne m over)
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RULLEKRAVE-PULLOVER · SETASURI
Model 2 – Setasuri Leporello

Str.: 36/38, 40/42 og 44/46
Tallene vedrørende str. 40/42 og 44/46 er 
angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, 
gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Setasuri“ 
(69 % alpaka (suri), 31 % silke, løbelængde 
= ca. 212 m / 25 gr.): 125(150-150) gr lilla 
(fv 11), strikkepinde nr. 3½, kort rundpind 
nr. 3½.

Rib: Skiftevis 2 ret og 2 vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Indtagninger, 1 m ind: I højre side: Strik 1 
km, strik 1 m som den viser, 2 ret overtrukket sammen (= tag 
1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m 
over). I venstre side: Strik 2 ret sammen, strik 1 m som den 
viser og 1 km. Den sammenstrikkede maske føjes ind i møn-
steret på den følgende pind.

Udtagninger, 1 m ud: I højre side: 1 km, strik 2 m som de 
viser, 1 omslag. I venstre side: 1 omslag, strik 2 m som de 
viser og 1 km. På den følgende p strikkes den nye m drejet og 
føjes ind i mønsteret.

Strikkefasthed: 23 m og 35 p i glat på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 126(135-144) m op på p nr. 3½ og strik 1 p ret fra vrs. 
Fortsæt i glat. Når arb måler 7 cm, tages 1 m ind i begge sider 
(strik ”indtagninger”). Gentag disse indtagninger på hver 12. p 3 
gange = 118(127-136) m. Når arb måler 20 cm, tages 1 m ud i 
begge sider (strik ”udtagninger”). Gentag disse udtagninger på 
hver 10. p 3 gange = 126(135-144) m. Når arb måler 38(36-34) 

cm, lukkes til ærmegab i begge sider på hver 
2. p for 1 x 5 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 4 x 1 m 
= 98(107-116) m. Når ærmegabene måler 
18(20-22) cm, lukkes skuldrene fra ærme-
gabssiderne på hver 2. p med 2 x 5 m og 2 x 
6 m (2 x 6 m og 2 x 7 m – 2 x 7 m og 2 x 8 
m). Samtidig, når skulderskråningen måler 1 
cm, lukkes de midterste 50(51-52) m til hals-
udskæring og hver side strikkes færdig for 
sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 
2 x 1 m. Strik den anden side modsat.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen, blot 
med dybere halsudskæring: Når ærmegabe-
ne måler 14(16-18) cm, lukkes de midterste 
26(27-28) m til halsudskæring og hver side 

strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderlige-
re 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 5 x 1 m. Luk skulderen i samme 
højde og på samme måde som på ryggen. Strik den anden 
side modsat.

Ærmer: Slå 52(57-62) m op på p nr. 3½ og strik 1 p ret fra 
vrs. Fortsæt i glat, idet der tages 1 m ud i begge sider (strik 
”udtagninger”) på hver 10. p 14 gange = 80(85-90) m. Når 
ærmet måler 43 cm, lukkes til ærmekuppel i begge sider på 
hver 2. p for 2 x 3 m, 1 x 2 m, 14 x 1 m, 2 x 2 m og 2 x 3 m = 
16(21-26) m. Luk disse af på den følgende retsidepind. Strik 
det andet ærme mage til.

Montering: Sy skuldersømmene. Med rundpind nr. 3½ strik-
kes ca. 120 m op langs halsudskæringen. Strik rundt i rib. Når 
kraven måler 20 cm, lukkes m af. Sy ærmerne i. Sy ærme- og 
sidesømmene.

Ryg og
forstykke
halvdel

Ærme
halvdel



SLIPOVER · SETASURI
Model 3 – Setasuri Leporello
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Str.: 36/38, 40/42 og 44/46
Tallene vedrørende str. 40/42 og 44/46 er 
angivet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, 
gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Setasuri“ 
(69 % alpaka (suri), 31 % silke, løbelængde 
= ca. 212 m / 25 gr.): 150(175-200) gr hvid 
(fv 1), strikkepinde nr. 3½ og 4½, en kort og 
en lang rundpind nr. 3½.

Slipoveren strikkes med dobbelt garn.

Rib: Skiftevis 2 ret og 2 vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Strikkefasthed: 20 m og 24 p i glat med dobbelt garn på p 
nr. 4½ = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 88(96-104) m op på p nr. 4½ med dobbelt garn og 
strik glat. Når arb måler 53(57-59) cm (målt hængende), luk-
kes skuldrene fra siderne på hver 2. p med 4 x 6 m (4 x 7 m 
– 4 x 8 m). Samtidig, når skulderskråningen måler 1 cm, luk-
kes de midterste 34 m til halsudskæring og hver side strikkes 

færdig for sig. Luk i halssiden på hver p for 
yderligere 3 x 1 m. Strik den anden side 
modsat.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen, blot 
med V-hals: Når arb måler 35(37-39) cm, 
deles det på midten til V-hals og hver side 
strikkes færdig for sig. Tag 1 m ind i halssi-
den på hver 2. p 20 gange. Luk skulderen i 
samme højde og på samme måde som på 
ryggen. Strik den anden side modsat.

Montering: Sy skuldersømmene. Med p nr. 
3½ og dobbelt garn strikkes ca. 173 m op 
inkl. 1 m i spidsen af V’et. Strik rundt i rib, 
idet der på hver 2. omg tages ind midt foran 

ved at strikke de 2 m før og de 2 m efter midtermasken sam-
men som de viser. Når kanten måler i alt 4 cm, lukkes m af 
som de viser. Side- og ærmegabskanter: Med p nr. 3½ og 
dobbelt garn strikkes ca. 184(192-200) m op langs hver side. 
Strik frem og tilbage i rib. Når kanten måler 6 cm, lukkes m af 
som de viser. Sy sidekanterne sammen i bunden, idet forstyk-
kets kanter lægges øverst. Med p nr. 3½ og dobbelt garn 
strikkes ca. 106(118-130) m op langs kanten forneden. Strik 
rundt i rib. Når kanten måler 6 cm, lukkes m af som de viser.
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Str.: 36-40 (42-46)
Tallene vedrørende str. 42-46 er angivet i 
parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder 
dette alle str.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Setasuri“ 
(69 % alpaka (suri), 31 % silke, løbelængde = 
ca. 212 m / 25 gr.): 325(350) gr violblå 
(fv 27), rundpind nr. 2½, 40 og 80 cm, 
rundpind nr. 3½, 40 og 100 cm, rundpind 
nr. 2½, 25 cm.

Bemærk: Alle dele strikkes med dobbelt 
garn!

Knudekant: Den første m på alle pinde 
tages ret løs af og den sidste m strikkes ret. Alle åbne kan-
ter strikkes som knudekanter.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Halvpatent A/B i strikket rundt og frem og tilbage: Strik-
kes efter diagram A/B. Bogstaver og tal i højre side viser møn-
steromgangene / retsidepindene, i venstre side de mellemlig-
gende omgange / vrangsidepindene. I bredden begyndes den 
første halvdel af omgangen med vrangmasken over dobbeltpi-
len, strik frem til den 1. klamme, gentag klammen, der er mar-
keret med gråt (= 2 m) 9(11) gange, strik den følgende m over 
pilen 1 gang = midtermaske, gentag klammen markeret med 
gråt (= 2 m) 9(11) gange, derefter strikkes m frem til den 2. pil 
(her begynder den anden halvdel af omgangen, idet m over 
dobbeltpilen kun strikkes 1 gang. Alle m er indtegnet før den 
første klamme og efter den anden klamme. Den anden halvdel 
af omgangen strikkes som vist mellem dobbeltpilene. Via ind- 
og udtagningerne dannes automatisk 2 skråninger i halvpa-
tentmønsteret, som for hver gang forskydes 1 m udad mod 
siderne. Bogstavet a viser den sidste omg i ribben, så halvpa-
tenten efterfølgende kan fordeles korrekt. I højden strikkes 
halvpatentmønsteret i omgange som vist i diagram A, strik 
1.-106. omg 1 gang, idet de mellemliggende omg, der ikke er 
indtegnet, strikkes som på den 2. omg. Udtagningerne, der 
blev strikket i drejet vrang (vist med gråt) strikkes vrang. Halv-
patentmønsteret strikket frem og tilbage strikkes på 107. 
– 124. p efter diagram B, derefter gentages 123. og 124. p, 
idet de videre udtagninger til hver side og den følgende vrangsi-
depind strikkes som 111./112. og 121./122. p. 

Halvpatent C/D i strikket rundt og frem og tilbage: 
Strikkes efter diagram C/D på side 60. Bogstaver og tal i høj-
re side viser mønsteromgangene / retsidepindene, i venstre 
side de mellemliggende omgange / vrangsidepindene. I 
bredden er næsten alle m indtegnet. Den første halvdel af 
omgangen begyndes med vrangmasken over dobbeltpilen. 
Denne strikkes kun 1 gang under ærmemidten. Derefter 
strikkes frem til den 1. klamme, strik klammen, der er marke-
ret med gråt (= 2 m), som gentages 5(6) gange, strik den 
følgende m over pilen 1 gang = midtermaske på ydersiden 

af armen, gentag klammen markeret med 
gråt (= 2 m) 5(6) gange, derefter strikkes m 
som vist frem til omgangens slutning. Alle 
m er indtegnet før den første klamme og 
efter den anden klamme. Via ind- og udtag-
ningerne dannes automatisk 2 skråninger i 
halvpatentmønsteret, som for hver gang 
forskydes 1 m udad mod siderne. Udtag-
ningerne i siderne på den 25., 49., 73. og 
93. omg viser ærmeskråningerne. Bogsta-
vet a viser den sidste omg i ribben, så halv-
patenten efterfølgende kan fordeles kor-
rekt. I højden strikkes halvpatentmønste-
ret i omgange som vist i diagram C, strik 
1.-128. omg 1 gang, idet de mellemliggen-
de omg, der ikke er indtegnet, strikkes som 

på den 2. omg. Udtagningerne, der blev strikket i drejet 
vrang (vist med gråt) strikkes vrang. Halvpatentmønsteret 
strikket frem og tilbage på 129. – 140. p i diagram D strik-
kes 1 gang. 
Bemærk: En halvpatentmaske med omslag tæller som 1 m.

Bemærk: Maskerne, der forskydes udad mod siderne løber 
automatisk over hinanden og ikke i hak som vist i diagrammet. 
Det kan blot af tekniske årsager ikke vises på andre måder.

Indtagninger (halsudskæring for): I begyndelsen af pinden: 
Strik den 6. m (ret-patentmaske) overtrukket ret sammen med 
den følgende m (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk 
den løst aftagne m over). I slutningen af pinden strikkes den 
7. sidste og 6. sidste (ret-patentmaske) m ret sammen.

Strikkefasthed: 18 m og 39 p/omg i halvpatent med dobbelt 
garn på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.

Bemærk: Ryg og forstykke strikkes samlet op til ærmegabe-
ne og fortsættes derefter hver for sig til skuldrene.

Ryg og forstykke: Slå 208(224) m op med dobbelt garn på 
p nr. 2½, 80 cm. Strik rundt i rib, idet der begyndes med 
1 vrang og samtidig sættes et mærke ved omgangens begyn-
delse. Pas på, at arbejdet ikke snurrer. Når ribkanten måler 
5 cm = 16 omg, sættes også et mærke i den anden ”side-
søm” = efter 104(112) m. Strik videre i halvpatentmønster som 
vist mellem dobbeltpilene (= sidesømmene”) i diagram A. Skift 
til rundpind nr. 3½, 100 cm og strik videre i halvpatent i 
omgange. Vær opmærksom på de mellemliggende omgange, 
der ikke er indtegnet. Når der er strikket 27 cm = 106 omg 
(den 106. omg viser den sidste mellemliggende omg, før der 
skal strikkes videre frem og tilbage). Del arb i ”sidesømmene” 
til ryg og forstykke og strik videre over hver del for sig. 

Ryg: Begynd med at lukke de første 6 m til ærmegab, strik 
98(106) m over ryggen og lad de resterende 104(112) m hvile 
til forstykke. Vend arb og strik den 108. mønsterpind i diagram 
B, idet der begyndes med at lukke de første 5 m til ærmegab 
i den anden side af ryggen. Strik ærmegabene som vist, idet 

PULLOVER · SETASURI
Model 4 – Setasuri Leporello



© Samtlige modeller er omfattet af loven om copyright. Kommercielt brug er forbudt. Genoptryk er kun tilladt efter aftale med udgiver.

der tages 1 m ud i begge sider på den 111. 
og 121. p. Efter den sidste udtagning, gen-
tages disse på hver 10. p endnu 4(6) gange 
og på hver 8. p 2(0) gange = 109(117) m. 
Når ærmegabene måler 18(20) cm = 70(78) 
p, lukkes skuldrene fra ærmegabssiderne 
på hver 2. p med 5(9) x 4 m og 6(2) x 3 m. 
Samtidig med den 8. skulderaflukning, luk-
kes de midterste 25 m til halsudskæring og 
hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssi-
den på hver 2. p for yderligere 1 x 3 m og 1 
x 1 m. Strik den anden side modsat. 
Forstykke: Strikkes over de 104(112) m på 
samme måde som ryggen, blot med dybere 
halsudskæring: Når ærmegabene måler 
15½(17½) cm = 60(68) cm, lukkes de mid-
terste 17 m til halsudskæring og hver side strikkes færdig for 
sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 8 x 1 m (strik 
”indtagninger”). Luk skulderen i samme højde og på samme 
måde som på ryggen. Strik den anden side modsat.

Ærmer: Strikkes rundt. Slå 64(68) m op på rundpind nr. 
2½, 25 cm med dobbelt garn. Strik rundt i rib, idet der 
begyndes med 1 vrang. Pas på, at arb ikke kommer til at 
snurre. Strik 5 cm = 16 omg rib og sæt et mærke ved 
omgangens begyndelse, se dobbeltpilen i diagram C = 
”ærmesøm”. Skift til rundpind nr. 3½, 40 cm og fortsæt i 

halvpatent. Husk de ikke indtegnede omg 
i diagrammet. Strik de skrå striber i dia-
gram C som vist frem til 128. omg og 
samtidig tages ud til ærmeskråninger i 
”ærmesømmen”. Herfra strikkes videre 
frem og tilbage, idet arb deles i ”ærme-
sømmen” (= vrang-patentmasken). Denne 
vrangmaske strikkes herfra som knude-
kantmaske, og i slutningen af p slås 1 ny 
knudekantmaske op, se venstre side i dia-
gram D. Efter den sidste p i diagram D, 
lukkes alle m løst af i rib. Strik det andet 
ærme mage til. 

Montering: Spænd arb ud efter målene, 
fugt det let og lad det tørre. Sy sømmene 

sammen med madrassting, idet vrang- og retmaskerne 
mødes i sømmene. Lad den øverste søm på ærmerne (= 3 
cm) stå åben til ærmegabet. Med rundpind nr. 2½, 40 cm og 
dobbelt garn strikkes 96 m op langs halsudskæringen. Strik 
rundt i rib, idet der så vidt muligt strikkes ret over ret-patent-
maskerne og vrang over vrang-patentmaskerne. Når halskan-
ten måler 8 cm, lukkes m løst af i rib. Fold halskanten halvt om 
til vrangen og sy den fast langs indersiden af halsudskæringen 
med elastiske sting. Sy ærmerne ind langs de lige kanter i 
ærmegabene med madrassting og sy den åbne slids fast 
langs de aflukkede m i ærmegabet.

PULLOVER · SETASURI
Model 4 – Setasuri Leporello
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Tegnforklaring:
= 1 km som knudekant
= 1 ret
= 1 vrang
= Tag 1 m vrang løs af med omslag
= Strik masken og omslaget ret sammen

= Strik masken og omslaget vrang sammen

= Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne

=  Strik 1 drejet vrang i lænken mellem maskerne

= Strik 2 ret sammen
=  Strik 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret 

løs af, strik næste m ret og træk den løst 
aftagne m over)

Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= 1 Masche mit Umschlag links zusam-
menstricken

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche links verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

9(11)x 9(11)x 

= 1 M wie zum Linksstr. abh., dabei den 
Faden hinter der M weiterführen 

= 2 Maschen rechts zusammenstricken
= 2 Maschen überzogen zusammenstri-

cken: 1 Masche wie zum Rechtsstricken 
abheben, die folgende Masche rechts 
stricken, dann die abgehobene Masche 
darüber ziehen

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben

Strickschrift
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Zeichenerklärung:
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= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= 1 Masche mit Umschlag links zusam-
menstricken

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche links verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen
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Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= 1 Masche mit Umschlag links zusam-
menstricken

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche links verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

9(11)x 9(11)x 

= 1 M wie zum Linksstr. abh., dabei den 
Faden hinter der M weiterführen 

= 2 Maschen rechts zusammenstricken
= 2 Maschen überzogen zusammenstri-

cken: 1 Masche wie zum Rechtsstricken 
abheben, die folgende Masche rechts 
stricken, dann die abgehobene Masche 
darüber ziehen

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben
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29
31
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nk1-14 Pulli im Halbpatentmuster, Größe 36 bis 40, 42 bis 46



© Samtlige modeller er omfattet af loven om copyright. Kommercielt brug er forbudt. Genoptryk er kun tilladt efter aftale med udgiver.

PULLOVER · SETASURI
Model 4 – Setasuri Leporello

Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= 1 Masche mit Umschlag links zusam-
menstricken

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche links verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

9(11)x 9(11)x 

= 1 M wie zum Linksstr. abh., dabei den 
Faden hinter der M weiterführen 

= 2 Maschen rechts zusammenstricken
= 2 Maschen überzogen zusammenstri-

cken: 1 Masche wie zum Rechtsstricken 
abheben, die folgende Masche rechts 
stricken, dann die abgehobene Masche 
darüber ziehen

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben

Strickschrift

1
a

3
2

5
7
9

11
13
15
17
19
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41
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nk1-14 Pulli im Halbpatentmuster, Größe 36 bis 40, 42 bis 46

Diagram A/B
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PULLOVER · SETASURI
Model 4 – Setasuri Leporello

Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= 1 Masche mit Umschlag links zusam-
menstricken

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche links verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

5(6)x 5(6)x 

= 2 Maschen rechts zusammenstricken
= 2 Maschen überzogen zusammenstri-

cken: 1 Masche wie zum Rechtsstricken 
abheben, die folgende Masche rechts 
stricken, dann die abgehobene Masche 
darüber ziehen

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben

Strickschrift C/D
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nk1-14 Pulli im Halbpatentmuster, Größe 36 bis 40, 42 bis 46

Diagram C/D
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Str.: 36/38, 40/42 og 44
Tallene vedrørende str. 40/42 og 44 er angi-
vet i parentes. Er der kun oplyst ét tal, gæl-
der dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Setasuri“ 
(69 % alpaka (suri), 31 % silke, løbelængde = 
ca. 212 m / 25 gr.): 150(175-175) gr creme 
(fv 2) og 50(75-75) gr fersken (fv 3), strik-
kepinde nr. 3½, 4 knapper fra UNION 
KNOPF, fv creme, 20 mm Ø.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Halvpatent: Den smalle rib ligger på forsiden af arb. 1. p (rts): 
1 km, * 1 vrang, 1 ret, gentag fra * og slut med 1 vrang, 1 km. 
2. p (vrs): 1 km, * 1 ret, tag næste m vrang løs af med omslag, 
gentag fra * og slut med 1 ret, 1 km. 3. p (rts): 1 km, * 1 vrang, 
strik masken og omslaget ret sammen, gentag fra * og slut 
med 1 vrang, 1 km. Gentag 2. og 3. p.

Knudekant (km): Den første og sidste m på alle pinde strik-
kes ret.

Dobbelte kantmasker: Rts: Tag den 1. m vrang løs af med 
garnet bag arb. Strik 1 ret. I slutningen af pinden strikkes den 
2. sidste m ret og den sidste m tages vrang løs af med garnet 
bag arb. Vrs: Strik den 1. m vrang og tag den 2. m vrang løs 
af med garnet foran arb. I slutningen af pinden tages den 2. 
sidste m vrang løs af med garnet foran ab og den sidste m 
strikkes vrang.

Indtagninger: I venstre side, de sidste 18 m: Strik 2 ret over-
trukket sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk 
den løst aftagne m over), 2 ret, 12 m rib og dobbelte kantma-
sker. I højre side, de første 18 m: Dobbelte kantmasker, 12 m 
rib, 2 ret, 2 ret sammen. 

Udtagninger: I højre side: 1 km, 2 ret, strik 1 drejet ret i læn-
ken mellem maskerne. I venstre side: Strik 1 drejet ret i læn-
ken mellem maskerne, 2 ret, 1 km. 

Strikkefasthed: 24 m og 34 p i glat på p nr. 3½ = 10 x 10 
cm, 24 m og 46 p i halvpatent på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 135(145-155) m op på p nr. 3½ med fersken og strik 
halvpatent med knudekantmasker i siderne. Når arb måler 12 
cm, strikkes videre i glat med creme. Når arb måler 34(33-32) 
cm, tages 1 m ud i begge sider (strik ”udtagninger”). Gentag 
disse udtagninger på hver 8. p 2 gange og på hver 6. p 5 gan-
ge = 151(161-171) m. Efter udtagningerne strikkes lige op. 
Når arb måler 65 cm, lukkes skuldrene fra siderne på hver 2. 

p med 8 x 4 m og 4 x 5 m (3 x 4 m og 9 x 5 
m – 10 x 5 m og 2 x 6 m). Når arb måler 72 
cm, lukkes de resterende 47 m til halskant.

Venstre forstykke: Slå 14 m op med 
creme og 64(68-72) m op med fersken på p 
nr. 3½ = i alt 78(82-86) m og fordel m såle-
des på den følgende retsidepind: Fersken, 
strik 1 km, 63(67-71) m i halvpatent og slut 
med 12 m i rib med creme, idet der begyn-
des med 1 ret, 1 vrang og slut med dobbel-
te kantmasker til forkant. Ved farveskift snos 
garnerne om hinanden på bagsiden, så hul-
ler undgås. Når arb måler 12 cm, strikkes 
videre med creme i glat over maskerne i 
halvpatent og fersken. Forkanten strikkes 

med creme som før. Samtidig tages på den 1. p 0(1-2) m ud 
= 78(83-88) m. I højre side tages ud og lukkes senere til skul-
der i samme højde og på samme måde som på ryggen. Sam-
tidig, når arb måler 38 cm, tages 1 m ind til V-hals (strik ”ind-
tagninger”) i venstre side. Gentag denne indtagning på hver 6. 
p 19 gange. Når arb måler 72 cm, slås 1 ny kantmaske op 
mod skuldersiden til de resterende 14 m. Fortsæt lige op over 
disse m som de viser til ryggens halskant. Den nye m strikkes 
som knudekant. Når der er strikket 10 cm, lukkes m af.

Højre forstykke: Strikkes mage til det venstre, blot spejlvendt 
og med 4 knaphuller i forkanten. 1 knaphul = Dobbelte kantma-
sker, 5 m rib, luk 2 m, strik p færdig. På den følgende vrangsi-
depind slås 2 nye m op over hullet og der fortsættes som før. 
Det første knaphul strikkes, når arb måler 2 cm, og de resteren-
de 3 knaphuller strikkes med en indbyrdes afstand på 12 cm.

Lommer (2 x): Slå 41 m op med creme på p nr. 3½ og strik 
1 p vrang fra vrs. Fortsæt i glat. Når lommen måler 11 cm, 
strikkes videre i rib. Når der er strikket 4 cm, lukkes m af i rib.

Ærmer: Slå 75 m op på p nr. 3½ med fersken og strik halv-
patent med knudekanter. Når arb måler 12 cm, strikkes vide-
re i glat med creme. Tag 1 m ud i begge sider (strik ”udtagnin-
ger”) på den 9.(7.-7.) p. Gentag disse udtagninger på hver 8. 
p 6 gange og på skiftevis hver 6. og 8. p 7 gange (på skiftevis 
hver 6.og 8. p 8 gange og på hver 6. p 7 gange – på hver 6. 
p 10 gange og på skiftevis hver 4. og 6. p 8 gange) = 103(107-
113) m. Når ærmet måler 45 cm, lukkes alle m af. Strik det 
andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Sy skuldersømmene. Sy halskanten sammen midt 
bag og sy den fast langs ryggens halsudskæring. Sy lommer-
ne fast på forstykkerne som vist på snittegningen. Sy ærmer-
ne i over 21(22-23) cm på hver side af skuldersømmene. Sy 
side- og ærmesømmene. Sy knapperne i.
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Design og opskrift: @kolobri.by_johanna
#camillesweater
Løs sweater med dyb V-hals.
Sweateren kan bæres med V-halsen både for 
og bag. Den strikkes oppefra og ned med 
raglanudtagninger. Kanterne aflukkes med 
I-cord. Ærmerne er brede og voluminøse. Der 
begyndes med den runde halsudskæring og 
strikkes videre over skuldre og ærmer, idet der 
samtidig tages ud i V-halsen. Dernæst sættes 
ærmerne på maskeholdere, mens ryggen og 
forstykkedelene strikkes færdige. Til sidst strik-
kes de to krydsede halvdele sammen forne-
den. Ærmerne strikkes hver for sig i omgange 
og sluttes af med I-Cord.

Str.: XS (32/34) - S (36/38) – M (40/42) – L (44/46) – XL 
(48/50) – XXL (52/54)
Disse str. svarer til en overvidde på XS (76-80) cm – S (84-88 
cm) – M (92-96 cm) – L (100-104 cm) – XL (110-116 cm) – 
XXL (122-128 cm)
Camille sweateren har en ekstra vidde på XS (14-10 cm) – S 
(12-8 cm) – M (10-6 cm) – L (11-7 cm) – XL (12-6 cm) – XXL 
(8-2 cm)
Tallene vedrørende str. S, M, L, XL og XXL er angivet i paren-
tes. Er der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.
Vores model Anna Clara er 179 cm høj og har en overvidde på 
75 cm. Hun bærer Claude sweateren i str. S.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Setasuri“ (69 % alpaka 
(suri), 31 % silke, løbelængde = ca. 212 m / 25 gr.): 175(200-
225-250-275-300) gr antracit (fv 18), rundpind nr. 5, 80 cm 
til kroppen og 40 cm til ærmerne, 2 rundpinde nr. 3½, 80 cm 
til aflukning med I-cord, strømpepinde nr. 3½ til I-cord, stop-
penål, saks, maskeholdere, maskemarkører.

Strikkefasthed: 16 m og 24 p i glat med dobbelt garn (2 trå-
de Setasuri) på p nr. 5 = 10 x 10 cm.

Kantmasker (km): Strikkes ret på alle pinde.

Bemærk: I opskriften beskrives sweateren med dyb udskæ-
ring i ryggen. Men sweateren kan sagtens bæres med V-hals 
foran i stedet. Opskriften er den samme, sweateren vendes 
blot modsat.

Krop: Der begyndes med de to skulder- og ærmedele i spejl-
vendt orden for at forme den runde del af halsudskæringen. 
Der begyndes med den venstre del og derefter strikkes den 
højre del. Til slut forbindes de to dele og der strikkes videre 
over overdelen med raglanudtagninger frem til, at ærmerne 
sættes fra på maskeholdere. 

Venstre skulderparti: Slå 14(14-16-18-20-20) m op med 
dobbelt garn på p nr. 5. Strik 1 p vrang fra vrs.
Sweateren strikkes videre i glat, idet de enkelte dele strikkes 

hver for sig. Sæt undervejs maskemarkører 
(= mm). Tabel 1 på side 50 giver et over-
blik over hvor mange masker, de enkelte 
dele består af.
Strik rund halsudskæring således:
1. p (vrs): Strik 2(2-3-3-4-4) vrang, sæt en 
mm, strik 11(11-11-13-13-13) vrang, sæt 
en mm, strik de resterende 1(1-2-2-3-3) m 
vrang.
2. p (rts): Strik ret frem til mm, 1 uhr (se ”for-
kortelser”), flyt mm over på venstre pind, 1 
raglanmaske, 1 uvr (se ”forkortelser”), strik 
ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanma-
ske, 1 uvr, strik ret frem til enden.
3. p: Strik vrang
4. p: Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 

raglanmaske, 1 uvr, strik frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglan-
maske, 1 uvr, strik ret frem til enden.
5. p: Strik vrang og slut med at slå 1 m op.
6. p: Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 
uvr, strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, 
strik ret frem til enden og slut med at slå 1 m op.
7. p: Strik vrang, idet der slås 1 m op i slutningen af pinden (= 
29(29-31-33-35-35) m). 
Læg arb til side og bryd garnet. Derefter strikkes højre skul-
derparti.

Højre skulderparti: Strikkes som det venstre skulderparti 
efter den 3. p.
4. p (rts): Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 
1 uvr, strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 
uvr, strik ret frem til enden og slut med at slå 1 m op.
5. p (vrs): Strik vrang
6. p: Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 
uvr, strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, 
strik ret frem til enden og slut med at slå 1 m op.
7. p: Strik vrang, idet der i slutningen af pinden slås 1 m op.

Sæt skulderstykkerne sammen og strik ryggen/forstyk-
ket: Strik først det højre skulderparti således:
8. p (rts): Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 
1 uvr, strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 
uvr, strik ret frem til enden, slå 14(16-16-18-18-20) m op til 
ryggens halsudskæring og fortsæt videre over det venstre 
skulderstykke således: Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 
raglanmaske, 1 uvr, strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 rag-
lanmaske, 1 uvr, strik ret frem til enden.
Der er nu det følgende maskeantal på pinden – se Tabel 2 på 
side 50. 
9. p (vrs): Strik vrang.
10. p: Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 
uvr, strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, 
strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, strik 
ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, strik ret 
frem til enden = + 8 m.  
11. p: Strik vrang
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12. p: Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 
raglanmaske, 1 uvr, strik ret frem til mm, 1 
uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, strik ret 
frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 
1 uvr, strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 
raglanmaske, 1 uvr, strik ret frem til enden 
og slut med at slå 1 m op = + 9 m.  
13. p: Strik vrang og slut med at slå 1 m op 
til sidst = + 1 m.
14. p: Strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 
raglanmaske, 1 uvr, strik ret frem til mm, 1 
uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, strik ret 
frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 raglanmaske, 
1 uvr, strik ret frem til mm, 1 uhr, flyt mm, 1 
raglanmaske, 1 uvr, strik ret frem til enden = 
+ 8 m.  
15. p: Strik vrang.
Gentag 10. – 15. p, til der er 254(272-294-318-330-344) m på 
p. Maskerne er fordelt således på p: Se tabel 3 på side 50.
På den næste p sættes ærmemaskerne på maskeholdere, og 
maskemarkørerne fjernes. Der sættes samtidig nye maske-
markører således:
Næste retsidepind: Strik ret frem til mm, 1 uhr, fjern alle mm, 
1 raglanmaske, sæt de næste 58(62-66-72-74-78) m på en 
maskeholder til ærme, slå 3 nye m op, sæt en mm, slå 3 nye 
m op, fjern mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, strik ret frem til mm, 1 
uhr, fjern mm, 1 raglanmaske, sæt de næste 58(62-66-72-74-
78) m på en maskeholder til ærme, slå 3 nye m op, sæt en 
mm, slå 3 nye m op, fjern mm, 1 raglanmaske, 1 uvr, strik ret 
frem til slutningen af pinden.
Den nye fordeling af m vises i tabel 4 på side 50. 
Strik 1 p vrang på vrs. 

Maskefordeling til kroppen: Nu strikkes kroppen med over-
lappende ryg-/forstykker således:
Rts (udtagninger): 1 ret, 1 uvr, strik ret frem til den sidste m, 
1 uvr, 1 ret.
Vrs: Strik vrang
Gentag disse 2 pinde, til der er 60(68-76-84-90-94) m på pin-
den. Prøv sweateren på. Når du er tilfreds med længden, 
strikkes 1 p ret fra rts og 1 p vrang fra vrs på p nr. 3½. Læg 
arb til side.

Vigtigt: Ønsker du din sweater længere end angivet, kan du 
strikke udtagninger på kun hver 4. p og ingen udtagninger på 
de mellemliggende pinde. Vær da opmærksom på, at du så 
skal bruge mere garn.

I-Cord langs V-udskæringen og den runde halsudskæ-
ring: Før du gør kanten forneden færdig, skal der strikkes 
I-Cord langs de skrå kanter ved V-udskæringen og halsud-
skæringen. 

1: Begynd forneden i højre kant. Med dob-
belt garn og p nr. 3½ strikkes 1 m op pr. 
pind eller maske langs kanten. Slut forneden 
i venstre kant.
2: Slut med at slå 3 m op. Fortsæt med 2 
strømpepinde nr. 3½. Begynd i venstre kant 
forneden og slut i højre kant forneden.

I-Cord: * Strik 2 ret, tag 1 m ret løs af, strik 
1 ret (i kanten), træk den løst aftagne m 
over. Arb skal ikke vendes, men skub 
maskerne tilbage til starten af højre pind, før 
garnet bagom og gentag fra *. Fortsæt på 
denne måde, til der er strikket I-Cord langs 
hele kanten og der er 3 m tilbage.

I-Cord langs kanten forneden:
Overlapning forneden: Når du har strikket I-Cord langs hals-
udskæringen, skal kroppen sluttes af. Begynd med en retsi-
depind. 
1. p (rts): Sæt de 3 m fra I-Cord-kanten og de første 42(52-
62-72-80-84) m op højre rygdel/ forstykkedel på en rundpind 
nr. 3½ (tykkelsen på pinden spiller her ikke den store rolle, 
bare den ikke er for tyk). Strik frem til de sidste 42(52-62-72-
80-84) m. Læg maskerne på højre rygdel/ forstykkedel over 
de sidste (ustrikkede) masker på pinden. Lad de 3 I-Cord-ma-
sker blive på maskeholderen. Strik nu de to krydsede dele 
sammen ved at strikke dem ret sammen med 1 m fra hver 
pind. 
Når du har strikket maskerne sammen, skal sweateren prø-
ves, om den har fået den rigtige pasform. Er sweateren blevet 
for vid, kan du strikke overlapningen forneden over flere 
masker.
Til sidst strikkes I-Cord forneden langs kanten: Sæt de 3 ven-
tende m fra I-Corden ved V-udskæringen på strømpepinde nr. 
3½ og strik I-Cord langs kanten forneden på samme måde 
som ved halsudskæringen.

Ærmer: Sæt de ventende masker på det ene ærme på den 
korte rundpind nr. 5 og strik 3 m op langs de opslagne m 
under armen, sæt et mm (= omgangens begyndelse) og strik 
yderligere 3 m op under armen. Strik rundt i glat, til ærmet 
måler 45 cm eller ønsket længde. Skift til p nr. 3½ og tag på 
den 1. omg ind således:
** 1 ret, 2 ret sammen, gentag fra ** og slut med 1(2-0-0-2-0) re. 
Strik 1 omg ret og slå til sidst 3 m op til I-Cord.
Strik en I-Cord rundt langs kanten som i de øvrige kanter.
Strik det andet ærme mage til.

Montering: Hæft alle ender. Spænd arb forsigtigt ud efter 
målene, fugt det let og lad det tørre liggende. 
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Str.
Højre
rygdel

Raglan-
maske

Højre 
ærme

Raglan-
maske

Forstykke
Raglan-
maske

Venstre 
ærme

Raglan-
maske

Venstre 
rygdel

Masker 
I alt

XS 33 1 58 1 68 1 58 1 33 254

S 35 1 62 1 74 1 62 1 35 272

M 39 1 66 1 80 1 66 1 39 294

L 42 1 72 1 86 1 72 1 42 318

XL 44 1 74 1 90 1 74 1 44 330

XXL 45 1 78 1 94 1 78 1 45 344

Tabel 3

Str.
Venstre

forstykke
Raglan-
maske

Venstre
ærme

Raglan-
maske

Venstre
Rygdel

Masker 
I alt

XS 1 MM 1 10 MM 1 1 14

S 1 MM 1 10 MM 1 1 14

M 2 MM 1 10 MM 1 2 16

L 2 MM 1 12 MM 1 2 18

XL 3 MM 1 12 MM 1 3 20

XXL 3 MM 1 12 MM 1 3 20

Tabel 1

Str.
Højre
rygdel

Raglan-
maske

Højre 
ærme

Raglan-
maske

Forstykke
Raglan-
maske

Venstre 
ærme

Raglan-
maske

Venstre 
rygdel

Masker 
I alt

XS 6 1 18 1 28 1 18 1 6 80

S 6 1 18 1 30 1 18 1 6 82

M 7 1 18 1 32 1 18 1 7 86

L 7 1 20 1 34 1 20 1 7 92

XL 8 1 20 1 36 1 20 1 8 96

XXL 8 1 20 1 38 1 20 1 8 98

Tabel 2
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SWEATER CAMILLE · SETASURI
Model 6 – Setasuri Leporello

Str.
Højre
rygdel

Forstykke
Venstre 
rygdel

Masker 
I alt

XS 38 78 38 154

S 41 84 41 166

M 44 90 44 178

L 47 96 47 190

XL 49 100 49 198

XXL 51 104 51 206

Tabel 4
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SWEATER CAMILLE · SETASURI
Model 6 – Setasuri Leporello

Højre rygdel Venstre rygdel

Forstykke Ærme
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Setasuri Leporello

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. 
Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, 
der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på 
prøven(= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og 
er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal 
der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.
Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, 
at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er 
den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, 
der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For 
at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en 
prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er 
opgivet i opskriften.
Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i 
opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede 
størrelse.

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com
Fotos: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com; Nicolas Olonetzky, www.olonetzky.com; Jonas Bie

Strikkefasthed

Fortkortelser
arb = arbejdet
art = artikel
dr = drejet
dstm = dobbelt stangmaske
flg. = følgende
fm = fastmaske

fv = farve
gr = gram
hstm = halvstangmaske
km i strik = kantmaske
km i hækling = kædemaske
lm = luftmaske

m = maske(r)
nr. = nummer
omg = omgang(e)
p = pind(e)
r = ret
rk = række

rts = retsiden
sm = sammen
stm = stangmaske
str. = størrelse
vr = vrang
vrs = vrangsiden
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