
 

 

Uldtrøje med mønster 
 

Model 18 
 

 

 

 

 

Fakta 
Størrelse: 3 mdr. (6 mdr.) 9 mdr. (1 år) 1½ år (2 år) 

Overvidde: 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm 

Hel længde: 28 (29) 30 (34) 35 (36) cm 

Materialer: F.eks. Mayflower Easy Care Classic, 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøgler lysebrun (farve nr. 250) 

samt 2 (2) 2 (2) 3 (3) nøgler mørkebrun (farve nr. 251) 

Kvalitet: 100 % uld. 50 g = 106 m 

Pinde: Strømpep nr. 4 og 4,5 mm og rundp nr. 4 og 4,5 mm (40 cm) 

Strikkefasthed: 22 m og 28 p i glatstrikning i mønster på p. 4,5 mm = 10 x 10 cm. Passer 

strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller grovere pinde. 

Udtagning: Saml tværlænken mellem 2 m op, og strik den dr r 

 

Fremgangsmåde 
Ryg og forstykke: Slå 112 (116) 120 (124) 128 (132) m op på rundp 4 mm med lyst garn, og strik 

2 omg r. Strik derefter 3 omg rib i 2 r, 2 vr. Strik nu 2 omg rib med mørkt garn over vr-m og med 

lyst garn over r-m. Den farve, der ikke strikkes med, løber på vr-siden af arb. Strik yderligere 2 

omg rib med den lyse farve.  

 

Skift til p 4,5 mm, og fortsæt i glatstrik i mønster efter diagrammet side 2. Når arb måler 20 (20) 

21 (22) 23 (24) cm, deles arb i ryg og forstykke (= 56 (58) 60 (62) 64 (66) m pr. del), og resten af 

arb strikkes frem og tilbage på p. 

 



Model 18, side 2/2 

 

Ryg: Fortsæt lige op til ærmegabet måler 6 (6) 6 (7) 8 (8) cm, derefter sættes de midterste 8 (8) 10 (12) 

14 (14) m på en hjælpep. Luk i halssiden på hver 2. p for 3, 3, 2 (3, 3, 2) 3, 3, 2 (3, 2, 2) 3, 2, 2 (3, 2, 2) m, 

og sæt de resterende m på en hjælpep, når arb måler 28 (29) 30 (34) 35 (36) cm. 

 

Forstykke: Når ærmegabet måler 4 (4) 4 (5) 6 (6) cm, sættes de midterste 14 (14) 16 (16) 16 (16) m på 

en hjælpep, og hver side strikkes for sig. Luk af til halsrunding på hver 2. p i halssiden for 2, 2, 1 (2, 2, 1) 

2, 2, 1 (2, 2, 1) 2, 2, 2 (2, 2, 2) m. Sæt de resterende m på en hjælpep, når arb måler 28 (29) 30 (34) 35 

(36) cm. 

 

Ærmer: Slå 24 (26) 26 (28) 34 (34) m op på strømpep. 4 mm, og strik ribkant som på ryg og forstykke. 

Skift til p 4,5 og strik glatstrik i mønster efter diagrammet, idet der samtidig tages 1 m ud i hver side på 

hver 2. p i alt 8 gange og derefter på hver 4. p i alt 9 gange – de nye m strikkes med i mønsteret, 

efterhånden som de tages ud. Strik til ærmet måler 22 (24) 26 (28) 30 (32) cm. Luk af. Strik et ærme 

magen til.  

 

Halskant: Saml ca. 64 (64) 68 (68) 72 (72) m op langs halskanten (ca. 2 m pr. cm) med strømpep/rundp 

4 mm, og strik ribkant som på ryg og forstykke. Luk af.  

 

Montering: Strik skuldrene sammen fra vrangsiden og sy ærmerne i. Hæft alle ender og pres arbejdet 

let. 

 

Mønster: 

        

  ⚫      

 ⚫ ⚫ ⚫     

  ⚫      

        

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ = Glatstrik med mørkt garn 

⚫ ⚫  ⚫   = Glatstrik med lyst garn 

⚫        

⚫ ⚫  ⚫     

⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

   ↑     

  start her    

      

 

 

Tak!  
Tak til jer frivillige, som har foreslået 

opskriften og tak til Hendes Verden, som 

oprindeligt har udgivet opskriften.  

 

 

 

 

Tak til dig, som donerer til Mødrehjælpens fra Garn 

til Barn. Du gør det muligt for et barn: at modtage 

fødselsdagshjælp, at tage med på udflugt eller at 

deltage i en aktivitet, fx Måltidet, Tons & Tummel …. 

Læs mere om vores aktiviteter på 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/aktiviteter/ 
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