
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trøje strikke af flerfarvet Kauni og inspireret af de mangefarvede Fair Isle trøjer 
fra Shetlandsøerne og samtidig de helt enkle mønstre, som bl.a. ses i Færøtrøjerne. 
 
Fordelen ved at strikke i Kaunigarnet er, at farveskiftene sker ”af sig selv”, der 
bliver ikke en masse trådender at hæfte, og endelig indeholder garnet mange 
nuancer, som er afstemte på forhånd således man ikke behøver at stå hjælpeløs og 
vælge ud fra et garnkort eller en hylde i garnforretningen. 
 
Til trøjen bruges 2 bundter á 240 g.  
 
Til denne trøje har jeg brugt regnbuefarvet garn. Jeg starter med at vinde det hele 
op, og strikker så med to nøgler garn ad gangen, hvor jeg blot starter forskudt i 
forhold til farverne.  
 

Strikkefasthed p. nr. 3,5 
24 masker / 30 pinde glatstrikning = 
10 × 10 cm 
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Opskriften er i størrelse small – medium - large 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 – 55 – 60 cm 

32 – 36 – 40 cm 

75 – 76 – 77 cm

22 – 24 – 26 cm 

44 – 48 – 52 cm

 
 
 
 
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

1 r farve 1 

1 r farve 2 

20 p 

                  

 
6 m 

Disse 6 masker og 
20 pinde udgør 
mønster rapporten 



Modellen strikkes på rundpind, og klippes op midt for og til ærmer samt i forbindelse 
med halsudskæringen. 
De steder, hvor der skal klippes, strikkes 13 ekstra masker, (”klip op” masker) så der 
er rigeligt at klippe i. Når trøjen er helt færdig monteret og vasket klippes kanterne 
endeligt til. 
 
Slå 218 – 242 – 266 m op på p nr. 3, og strik 3 cm rib, 1r,1vr med 2 farver. 
(retmaskerne i farve 1, vrangmaskerne i farve 2) 
 
Skift til p. nr. 3,5 og strik mønster samtidig med der tages 11 m ud, fordelt på første 
omgang. 
 
Marker 13 m midt for, hhv 6 og 7 m, på hver side af omgangens beg. 

 
 
 
 
 
 
 

De 13 midterste masker 
strikkes skiftevis med de 2 
farver, når der strikkes 
mønster 

 
Sæt maskemarkør/ tråd: efter 9 – 10 – 11 mønstre til sidesøm (54 – 60 – 66 m) Efter 
yderligere 18 – 20 – 22 mønstre til den anden sidesøm. (108 – 120 – 132 m) 
 
Der er i alt nu 229 – 253 – 277 m. 
 
 
 
Ærmegab 
Strik lig op til arbejdet måler 32 – 36 – 40 cm 
eller den ønskede længde til ærmegab. 
 
Sæt 12 m på en tråd (6 m på hver side af 
markering) i sidesømmen til ærmegab og slå 13 
nye masker op som strikkes på samme måde som 
maskerne midt for. 
 
 
 
 



 
 
Hals foran 
 

 

Luk for de 13 
”klip op” masker 
midt for 

Sæt 15 – 
17 – 17 m 
på en tråd 

 13 nye ”klip 
op” masker 

2 r drejet 
sm på 
hver 
anden p 7 
gange 

2 r sm på 
hver anden p 
7 gange 

 
Strik videre til arbejdet måler 
44 – 48 – 52 cm. 
Luk for de 13 ”klippe op” masker, 
sæt 15 – 17 - 17m på hver side 
og midtermaskerne på en tråd og 
slå 13 nye masker op. 
 
Herefter strikkes 2 m sammen 
på hver side af de nye ”klip op” 
masker på hver anden omgang 7 
gange for at danne runding i 
halsåbningen. 
 
 
 

 
Hals bagpå. 
Strik herefter lige op til arbejdet måler  50 – 56 – 62 cm sættes de midterst 30 – 34 
– 34 m på en tråd, slå 13 nye ”klip op” masker op, og tag ind herefter ind på hver side 
af disse masker 7 gange  på samme måde som på forstykket. 
 
Skuldersøm. 
Når arbejdet måler 54 – 60 – 66 cm, lukkes for ”klip op” maskerne, både i siderne og 
foran og bag, 
Sy. Skuldersømmene sammen med maskesting. 
 
Sy 2 zig -zag sømme på symaskinen på hver side af midtermasken alle steder hvor der 
skal klippes op og klip. 
 
Ærmer. 
Ærmerne strikkes oppe fra. 
Saml de 12 m op fra tråden i ærmegabet og strik yderligere 108 – 114 – 124 masker 
op langs kanten af selve mønsteret rundt i ærmegabet. 
 



Underside af ærme Underside af ærme 

Fortsæt med mønsterstrik og tag 1 m ind på begge sider af 
de 12 m fra sidesømmen på hver 5. omgang. 
Fortsæt til ærmet måler 47 – 45,5 – 44 cm eller den 
ønskede længde. 
 
På næste p tages ind til 56 – 60 – 64 m. 
Skift til p nr. 3 og strik 3 cm rib og luk af. 
 
Strik 2. ærme tilsvarende. 
 

”sidesøm”  
 
Halskant. 
 
Saml maskerne op fra trådene og i øvrigt langs halskanten til i alt ca. 109 – 119 – 119 
m og strik 3 cm rib og luk af. 
Hvis det er for besværligt at strikke ribben med 2 farver, kan man vælge at strikke 
den ensfarvet eller evt. stribet. 
 
 
 
Forkanter 

 
Saml masker op langs forkanten og 
strik rib 3 cm på p nr. 3. 
(8 – 9 masker for hver 10 pinde) 
I højre forkant strikkes 7 
knaphuller, fordelt med jævne 
mellemrum. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Montering. 
 
”Klip op” kanterne ries fast på vrangsiden og trøjen 
vaskes og tørres på en plan flade. Kanterne presses 
evt. med dampstrygejern og klippes til og syes fast 
med heksesting. Til sidst syes knapper i. 
 
 
 

 
 
 

Zig-zag kanten klippes af.  

God fornøjelse 


