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O P S K R I F T

Fremgangsmåde: Ærmer og bul strikkes nedefra og op. 
Skuldrene strikkes sammen, og ærmerne sys i. Til sidst 
strikkes halskant.

Tip: Det er lettere at holde styr på det lidt komplicerede 
mønster, hvis maskernes fordeling på pindene ændres 
undervejs efter behov. Opskriften beskriver min måde at 
gøre det på.

Æ R M E R  ( 2  E N S )
Kant: Slå 66 m op med drejet krydsopslagning,  
side 65, fordelt på 3 strømpepinde 2,5 mm.  
Strik med den fjerde pind.
Strik rundt, først 1 omg vrang, så 1 omg ret og derefter  
6 cm kantmønster K-22, til sidst 1 omg ret, hvor der  
tages jævnt ud til 73 m.

E S K I L S T R U P - T R Ø J E
I museernes kasser gemte der sig somme tider en helt speciel trøje, der ikke lignede andre 
trøjer. En sådan er Eskilstrup-trøjen. Bundmønsteret er en avanceret videreudvikling af det 
klassiske kryds- og stjernemønster, som fuldendes med en særlig mønsterdel under ærmekilen. 
Her er den, så du kan strikke den.

MÅL
Halv overvidde: 45 cm lige under ærmerne, 
47 cm i det glatte stykke
Hel længde: 53 cm
Ærmelængde: 46 cm

GARN
10 ngl lyseblå (fv 11 Svinkløv Badehotel)
Blackhill Linwool
80 % uld, 20 % hør
1 ngl/50 g/260 m
Forhandles på www.garnudsalg.dk

PINDE
Lige pinde 2,5 mm
Rundpinde 2,5 mm (40 eller 60 cm og 80 cm)
5 strømpepinde 2,5 mm

STRIKKEFASTHED
30 m og 40 p = 10 x 10 cm  
målt i glat på p 2,5 mm

DIAGRAMMER OG MØNSTRE
Kantmønster K-22, side 137
Kantmønster K-37, side 139
Ærme og bul – kryds- og stjernemønster, 
side 156
Kantmønster K-4, side 135
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Bundmønster: Strik kryds- og stjernemønster (i grøn 
ramme) med 2 vrangmasker løbende op ad ærmet som en 
ærmesøm (ikke på diagram). Tag samtidig 1 m ud før og 
efter ærmesømmens 2 m efter 10 omg og på hver 6. omg 
18 gange, undervejs tages en strømpepind mere i brug, og 
på ca. 48. omg ændres pindenes fordeling (maskerne flyttes 
– de strikkes ikke) til: stjernens 25 m på én pind, siksak-
mønstrene på 23 m på hver sin pind og diagrammets første 
og sidste 8 på den fjerde p. Strik videre sådan og flyt evt. 
maskerne på pindene efter behov og tag ud på hver 4. omg  
13 gange (= 137 m). 
Strik derefter 3 omg lige op.

Kile: Fortsæt mønsteret, men strik de 2 ærmesømmasker 
sammen, og strik den herefter glat. Tag 1 m ud på hver  
2. omg før og efter kilen, der først består af 3 m, så 5 m,  
så 7 m, efterhånden som der bliver taget ud. Sæt kilens m 
på en tråd, når den består af 13 m. Luk resten af ærmet 
løst af.

Bemærk! Ønskes ærmet kortere eller længere, strik da 
kilen ind 13 omg (ca. 4 cm) før, dit ærme er færdigt.

B U L
Kant på ryg: Slå 142 m op med krydsopslagning på lige 
pinde 2,5 mm.
1. p (VS): 1 fletgang ret under, side 69. 
2. p (RS): Ret til sidste m, 1 vr.
3. p (VS): Strik herefter kantmønster K-37 sådan: 1RLA 
(kantm, ikke på diagram), begynd i diagrammets nederste 
venstre side og strik mod højre: * 8 r, 8 vr *, gentag *-*, og 
slut som diagrammet slutter med 8 r, 4 vr, strik til sidst  
1 vr (kantm).
4. p (RS): 1RLA (kantm), 4 r, 8 vr, * 8 r, 8 vr *, gentag *-* 
til sidste m, 1 vr (kantm).

Fortsæt således efter diagram, til der er strikket 24 p. 
Lad arb hvile.

Kant på forstykke: Strik som kant på ryg.

Samling med overlap: Strik de 2 kanter over på rundpind 
2,5 mm (80 cm) i ret sådan (RS): Strik ryggens m til de 
sidste 5, hold disse bag forstykkets 5 forreste m, strik dem 
sammen 2 og 2 (henholdsvis 1 m fraden forreste og 1 m 
fra den bageste p), strik derefter forstykkets m til de sidste 
5, hold disse foran ryggens 5 forreste m, og strik også disse 
sammen 2 og 2 (= 274 m).

Glat stykke: Strik herefter rundt, først 1 omg vrang  
(1 rille på RS), derefter 14 cm glat (dvs. ret, da der strikkes  
rundt). På sidste p ret tages 3 m jævnt ud (e-udt) på hen-
holdsvis ryg og forstykke (= 280 m).

Kryds- og stjernemønster, 1. omg: Begynd i diagrammets 
højre side med masken “Side” og strik denne ret (højre 
side), strik 7 r og sæt mærke (omgangens begyndelse), 32 r, 
1 vr, 11 r, 1 vr, 17 r, 1 r (midt bag), 17 r, 1 vr, 11 r, 1 vr, 39 
r, 1 r (venstre side), 39 r, 1 vr, 11 r, 1 vr, 17 r, 1 r (midt for), 
17 r, 1 vr, 11 r, 1 vr, 39 r, 1 vr (højre side) (= 280 m).
2.-36. omg: Fortsæt med at strikke mønster efter diagram, 
til sidemønsteret er strikket færdigt. 

Sæt de 13 m i hver side på en tråd til ærmebund. Hermed 
er arb delt i ryg og forstykke.

R Y G ,  F O R T S A T
Begynd i diagrammets højre side over sidemønsteret (rød 
pil) og fortsæt ryggen efter diagram, men tag på første p 
1 m ud ved at strikke lænken mellem ærmebundens og 
ryggens m op drejet r, slut p med at tage endnu 1 m ud 
på samme måde. Disse 2 m er kantmasker (begynd med 
1RLA og slut med 1 vr) og er ikke med i diagram.
Nakke: Strik til nakken er nået (N), sidste p er på VS. 
Strik denne p og sæt samtidig de midterste 35 m på en tråd 
til senere.

Venstre side: Fortsæt efter diagram, og luk af fra nakken 
(RS) på hver 2. p for 4, 1, 1 m. Strik til diagrammet er slut. 
Lad arb hvile.

Højre side: Strik som venstre side, men luk nakkens m af 
på VS. Lad arb hvile.
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F O R S T Y K K E ,  F O R T S A T
Strik som på ryg til halsen er nået (H), sidste p er på VS. 
Strik denne og sæt samtidig de midterste 37 m på en tråd 
til senere.

Højre side: Fortsæt efter diagram, og strik 2 drejet r sm 
indenfor 1 m på alle p, der begynder fra halsen (RS) i alt  
5 gange. Strik til diagrammet er slut. Lad arb hvile.

Venstre side: Strik som højre side, men slut alle p på VS 
(ved halsen) med 2 r sm, 1 kantm.

M O N T E R I N G
Strik skuldrene sammen med 3-pinde-aflukning, side 77. 
Sy kilens masker sammen med ærmebunden med maske-
sting (eller strik dem sammen med 3-pinde-aflukning),  
og sy resten af ærmet i ærmegabet.

H A L S K A N T
Begynd med at sætte de 37 m fra tråden ved hals på  
rundpind 2,5 mm (40 eller 60 cm), sæt derefter de 35 m  
fra nakken på samme p. 

Opstrikningsomg: Begynd ved højre skuldersøm og strik 
8 m r op i buen mod nakken, strik nakkens 37 m r, strik 
8 m r op mod venstre skuldersøm, fortsæt med at strikke 
14 m r op mod halsen, strik halsens 35 m r, og slut med at 
strikke 14 m r op i buen mod højre skuldersøm (= 116 m).
Strik 1 omg vrang (rille på RS), derefter 1 omg ret og strik 
2 vr sm ud for hver skuldersøm. 
Strik 14 omg kantmønster K-4, og luk løst af i rib. 
Buk kanten halvt indad og kast den til.

Slids og samling af kanter med overlap.
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O P S K R I F T

Fremgangsmåde: Kanterne forneden strikkes først, derefter 
strikkes opad i flerfarvemønster, og der sluttes med ensfar-
vede skuldre. Der klippes op til hals og ærmegab, og krave 
og ærmekanter strikkes for sig og sys på til sidst.

B U L
Kant på forstykke: Slå 236 m op op med kryds- 
opslagning på rundpind 2,5 mm (80 eller 100 cm) med 
lavendel.
Strik ret til sidste m, 1 vr.
Strik herefter kantmønster K-14 sådan (kantm er ikke på 
diagram):
1. p (RS): 1RLA, ret til sidste m, 1 vr.
2. p (VS): 1RLA, * 2 r, 2 vr *, gentag *-* til de sidste  
3 m, 2 r, 1 vr.
Gentag disse 2 p, til der er 10 cm. 
Slut med en p på VS.

Kant på ryg: Strik som kant på forstykke. 

Samling med snoning (RS): Strik de 2 kanter over på 
rundpind 2,5 mm (80 eller 100 cm). Strik ryggens m ret 
til de sidste 3 m, sæt disse på en hjælpep bag arb, strik 
forstykkets forreste 3 m: 1 r, 2 r sm, sæt mærke (venstre 
side), strik derefter de 3 m fra hjælpep: 2 r sm, 1 r, strik 
forstykkets m ret til de sidste 3 m, sæt disse på en hjælpep 
foran arb, strik de 3 forreste m fra ryggen: 2 r sm, 1 r, sæt 
mærke (højre side), og strik de 3 m på hjælpep 2 r sm, 1 r 
(= 468 m).
Strik 1 omg ret, hvor der tages 36 m ud, dvs. med ca.  
13 m's mellemrum (= 504 m).

T U N I K A
Selvfølgelig kan man også bruge de gamle mønstre på måder, ingen havde tænkt på i 1800-tallet, 
som i denne tunika med Fair Isle-inspiration og mange farver.

MÅL
Halv overvidde: 73 cm. Hel længde: 63 cm

GARN
300 g lavendel (fv 25S) Tvinni Tweed
150 g gulgrøn (fv 40) Tvinni
100 g lysegul (fv 35S) Tvinni Tweed
100 g lime (fv 29S) Tvinni Tweed
Der bruges kun lidt af hver af disse farver:
50 g oliven (fv 15S) Tvinni Tweed
50 g turkis (fv 26) Tvinni
50 g tomat (fv 28) Tvinni
50 g rødlilla (fv 17) Tvinni

Garnmængden vil variere afhængig af  
strikkefasthed og farvekomposition.
Tunika på foto, færdig vægt: 376 g

Tvinni Tweed, 100 % ren ny uld, 50 g/260 m
Tvinni, 100 % ren ny uld, 50 g/255 m
Find nærmeste forhandler på  
www.isagerstrik.dk

PINDE
2 rundpinde 2,5 mm (40 cm)
2 rundpinde 2,5 mm (80 eller 100 cm) 
3 strømpepinde 2,5 mm

STRIKKEFASTHED
32 m og 36 p = 10 x 10 cm målt i  
stjernemønster på p 2,5 mm

DIAGRAMMER OG MØNSTRE
Kantmønster K-14, side 136
Kryds- og stjernemønster, side 163
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Sidesøm-maske: Tag 1 m ud i højre side over mærket. 
Denne m strikkes altid vr med begge omgangens farver 
(den bliver næsten usynlig) og holdes uden for mønster.

Bundmønster: Strik rundt i kryds- og stjernemønster efter 
diagram. Der skal være 12 rapporter (hele diagrammets 
bredde = 42 m) på hver omg plus sidesøm-masken.  
Begynd ved pilen under diagrammet, og strik 1.-7.  
mønsterrække som vist i diagrammets højre side. 
Strik de første 2 omg af 8. mønsterrække. 

Sæt forstykkets midterste 63 m på en tråd. Fortsæt rundt, 
idet der på første omg slås 3 nye m op over halsen. Strik 
disse 3 m med omgangens farver, skiftevis den ene og den 
anden over hinanden (her klippes senere op til hals), og slut 
med diagrammets øverste 2 omg.

Skuldermønster: Skift til lavendel, begynd ved halsen, og 
strik 20 p kantmønster K-14 frem og tilbage sådan:
1. p (RS): 1RLA, r til sidste m, men tag 1 m ind undervejs, 
1 vr (= 440 m).
2. p (VS): 1RLA, * 2 vr, 2 r *, gentag *-* og slut med  
2 vr, 1 r.
3. p: 1RLA, r til sidste m, 1 vr.
Gentag 2. og 3. p.

Sæt alle m på en tråd til senere.

Opklipning: Marker ærmegabets bund midt i 5. mønster- 
række i hver side. Ri ned igennem midten af kryds- og 
stjernemønstrene i højre og venstre side til markeringen  
(se foto). Sæt “englehud” (tape, der er let at få af) over  
ritråden. Stik på symaskine et par gange på hver side af  
ritråden og i bunden, tæt på det egentlige mønster.  
Klip op mellem stikningerne. Fjern englehuden.

Ved halsen: Stik på maskine på begge sider tæt ind mod 
opklipningsmaskerne. Her er englehud ikke nødvendig. 
Klip mellem stikningerne i opklipningsmaskerne, og fjern 
overflødig strik.

Strik skuldrene sammen med 3-pinde-aflukning,  
side 77.

K R A V E
Slå 168 m op med krydsopslagning på rundpind 2,5 mm 
(40 cm), og strik kantmønster K-14 rundt sådan:
1. p (RS): Ret.
2. p (VS): * 2 vr, 2 r *, gentag *-* omg ud.
Gentag disse 2 p, til der er 16 cm. Lad arb hvile.
Sæt nakkens og halsen m på rundp 2,5 mm (40 cm) og 
strik nakkens 63 m r, strik derefter 21 m op mellem nakke 
og hals, strik halsens 63 m r og strik 21 m op mellem 
hals og nakke. Strik 1 omg vrang (rille på RS). Vend nu 
arb med VS udad og stik kraven ind i halsåbningen med 
maskerne pegende opad, så de støder sammen ret mod ret. 
Strik alle m sammen med 3-pinde-aflukning, side 77.

Æ R M E K A N T E R  ( 2  E N S )
Slå 148 m op med krydsopslagning på rundpind 2,5 mm 
(40 cm), og strik 16 cm rør med kantmønster K-14.  
Lad arb hvile.

Sæt ærmekanten til ærmegabet ret mod ret, hæft det 
sammen med nåle eller klemmer. Sy sammen inden for 
stikningen med bagsting uden at stramme. Buk ærmekan-
ten indad, og kast den til over sømmen.
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O P S K R I F T

Fremgangsmåde: Ærmer og bul strikkes nedefra og op. 
Derefter strikkes skuldrene sammen, og ærmerne sys i.

F Ø R S T E  Æ R M E
Kant: Slå 72 m op med krydsopslagning fordelt på 4 
strømpepinde 2,5 mm. Strik 6 cm kantmønster K-10 
rundt. 
Strik derefter 1 omg vrang (rille på RS) og 1 omg ret, hvor 
der tages jævnt ud til 84 m.

Bundmønster: Fortsæt med kryds- og stjernemønster  
efter diagram, så du på første mønsterrække strikker en 
stjerne på 1. strømpepind, et kryds på 2. strømpepind,  
igen en stjerne på 3. og et kryds på 4. strømpepind.
Tag på første mønsterrækkes sidste omg 1 m ud (e-udt)  
ved hver af de røde streger. 
Følg diagrammet, og tag igen ud på sidste omg af 2., 3.  
og 4. mønsterrække (= 116 m). Fortsæt opad med 5. og 6. 
mønsterrække uden udtagninger.

F R E N D E R U P - T R Ø J E
I Køge fandt jeg en trøje fra Frenderup, der minder om en nutidig trøje. Den er kopieret her (næsten). 
Stjernetakkerne på ærmerne er gjort en maske større for hver udtagning. Over bullens nederste,  
enkle krydsmønster kombineres de to kantmønstre, der er brugt på bul og ærmer. 
Originaltrøjen var klippet op midt for – jeg har derfor valgt at lade denne være åben foran.

MÅL
Halv overvidde: 51 cm
Hel længde: 56 cm
Ærmelængde: 52 cm

GARN
300 g lime (fv 29S) Tvinni Tweed
100 % ren ny uld
50 g/255 m
Find nærmeste forhandler på  
www.isagerstrik.dk

PINDE
Lige pinde 2,5 mm
Rundpinde 2,5 mm (60 cm, 80 eller 100 cm)
5 strømpepinde 2,5 mm

STRIKKEFASTHED
30 m og 44 p = 10 x 10 cm målt  
i krydsmønster på p 2,5 mm

DIAGRAMMER OG MØNSTRE
Kantmønster K-10, side 136
Ærme – kryds- og stjernemønster, side 170
Kantmønster K-8, side 135
Bul – krydsmønster, side 172
Kantmønster K-7, side 135
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Kile: Samtidig med at 7. mønsterrække strikkes efter 
diagram, strikkes en kile ind (ikke på diagram).
1. omg: Strik til sidste m, tag 1 m ud (e-udt), 1 r.
2. omg: 1 r, tag 1 m ud (e-udt), strik resten af omg. 
Nu består kilen af 4 m.
3. og 4. omg: Fortsæt, og strik kilens 4 m ret (dvs. glat).
5. omg: Strik til omgangens sidste 2 m, tag 1 m ud, 2 r.
6. omg: 2 r, 1 udt, strik resten af omg. 
Nu består kilen af 6 m.
7. og 8. omg: Fortsæt, og strik kilens 6 m ret.

Tag sådan ud på begge sider af kilen, som strikkes ret og 
udvides løbende, til hele 7. mønsterrække er strikket.

Luk løst af.

A N D E T  Æ R M E
Kant: Strik kant som på første ærme.

Bundmønster: Nu forrykkes diagrammet en kvart gang 
for at få mønstrene til at sidde ud for hinanden, når de 2 
ærmer er syet i. Begynd derfor med et kryds på 1. strømpe- 
pind, derefter en stjerne på 2. p, et kryds på 3. p og en 
stjerne på 4. p. Fortsæt i øvrigt som første ærme. Kilen 
skal som før være ved omgangens begyndelse/slutning.

B U L
Kant på ryg: Slå 151 m op med krydsopslagning på lige 
pinde 2,5 mm.
1. p (VS): 2 vr (kantm mod slids), r til de sidste 2 m, 2 vr 
(kantm mod slids).
2. p: Ret p ud.
Strik kantmønster K-8 sådan:
3. p (VS): Denne p er diagrammets første p. Begynd i 
diagrammets venstre side og strik mod højre: 2 vr (kantm 
mod slids, ikke på diagram), * 3 r, 3 vr *, gentag *-* til de 
sidste 5 m, 3 r, 2 vr (kantm mod slids, ikke på diagram).

Fortsæt mønsteret med 2 glatte m i hver side, til der er 
strikket 27 p kantmønster (9 rækker tern). Sidste p er  
på VS. 
Lad arb hvile.

Kant på venstre forstykke: Slå 80 m op med krydsopslag-
ning på lige pinde 2,5 mm. Strik 1. og 2. p som kant  
på ryg.
Strik derefter kantmønster K-8 sådan:
3. p (VS): 3 r (forkant), * 3 r, 3 vr *, gentag *-* til de sidste 
5 m, 3 r, 2 vr (kantm ved slids).
4. p (RS): 2 r, * 3 vr, 3 r *, gentag *-*.
Fortsæt mønsteret med 2 glatte m ved slids og 3 ret ved 
forkant, til denne kant har samme længde som ryggens. 
Lad arb hvile.

Kant på højre forstykke: Slå 80 m op med krydsopslag-
ning på lige pinde 2,5 mm og strik 1. og 2. p som ryg.
Strik derefter kantmønster K-8 sådan:
3. p (VS): 2 vr (kantm ved slids), * 3 r, 3 vr *,  
gentag *-* til de sidste 6 m, slut med 3 r og endnu 3 r  
(forkant).
Fortsæt, til denne kant har samme længde som ryggens. 

Samling med overlap: Strik alle 3 kantstykker over på en 
rundpind (80 eller 100 cm) sådan (RS): Strik først højre 
forstykkes m ret, til der er 2 m tilbage, hold disse foran 
ryggens 2 forreste m, og strik dem r sm 2 og 2 (1 m fra 
forstykket og 1 m fra ryggen). Sæt mærke (højre side) 
mellem de 2 sammenstrikkede m. Strik ryggens m ret, til 
de sidste 2 m, hold disse bag venstre forstykkes 2 forreste 
m, og strik dem r sm 2 og 2 (1 m fra forstykket og 1 m fra 
ryggen). Sæt mærke (venstre side) mellem de 2 sammen-
strikkede m. Strik resten af forstykkets m ret (= 307 m).

Riller: Strik frem og tilbage over alle m:
1. p (VS): Strik ret p ud (= 1 rille på RS).
2. p: Strik ret, og tag 1 m ind midt på hvert forstykke og  
1 m ud midt bag (e-udt).
3. p: Strik ret p ud (= 1 rille på RS).
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Bundmønster: Strik herefter krydsmønster, men fortsæt 
med at strikke første og sidste 3 m ret hele vejen opad  
(= forkant).

1. mønster-p (RS): 3 ret (forkant), strik fra B til D (72 m), 
fra D til E (6 m, sidesøm), fra B til C (36 m), fra C til D  
3 gange (108 m), fra D til E (6 m, sidesøm), strik fra B til  
D (72 m), og slut med 3 ret (forkant). Nu er mønsteret 
placeret. Bemærk, at de 6 m i hver side er sidemønstre,  
der løber hele vejen op i hver side.
Fortsæt opad på samme måde efter diagram, til der er 
strikket 105 p krydsmønster. 
Slut med sidste p i diagrammet (VS), men tag 1 m ud 
(e-udt) 1 m før og efter ærmegabsåbningen i hver side 
(markeret med grønt på diagrammet).

H Ø J R E  F O R S T Y K K E ,  
F O R T S A T
Sæt ryg (152 m) og venstre forstykke (79 m) på en tråd til 
senere.
Strik frem og tilbage på rundpind og fordel mønstrene på 
en p på RS sådan:
3 ret (forkant), 25 m kantmønster K-10, 46 m kantmønster 
K-7, slut med 1 m glat og 3 m sidemønster fortsat,  
1 kantmaske (begynd alle p mod ærmegabet med 1RLA 
og slut med 1 vr). 
Fortsæt disse mønstre opad, til der er 16 cm (ca. 68 p) efter 
en p på VS.
Luk de første 27 m (over kantmønster K-10) af til hals. 
Strik videre over de resterende m (den forreste m mod hals 
er herefter kantmaske), til arb fra halsen måler 8 cm  
(ca. 36 p). Lad arb hvile.

V E N S T R E  F O R S T Y K K E ,  
F O R T S A T
Sæt venstre forstykkes m på rundpinden og strik svarende 
til højre forstykke, men luk af til hals i begyndelsen af en p 
på VS ved samme højde som på højre forstykke.

R Y G ,  F O R T S A T
Sæt ryggens m på rundpinden og strik ryggen frem og 
tilbage. Fordel mønstrene på en p på RS sådan: 1 kantm  
(r i begyndelsen og 1 vr i slutningen af alle p), 3 m side- 
mønster fortsat, 1 m glat, 34 m kantmønster K-7, 1 m glat, 
72 m krydsmønster fortsat, 1 m glat, 34 m kantmønster 
K-7, 1 m glat, 3 m sidemønster fortsat og 1 kant. 
Fortsæt opad til arb måler 22 cm (104 p) efter ærmegabs-
åbningen.
Luk de midterste 36 m af, og strik hver side færdig for sig 
sådan:
Venstre side: Fortsæt mønster og luk af i begyndelsen af 
hver p på RS for først 4 og derefter 2 m. Lad arb hvile efter 
endnu 2 p.
Højre side: Strikkes svarende til højre skulder, men luk af 
fra halsen på VS.

M O N T E R I N G
Strik skuldrene sammen med 3-pinde-aflukning,  
side 77. 
Sy derefter ærmerne i ærmegabene.




