
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruth Sørensen   -Violvej 7 – 8400 Ebeltoft   www.ruths.dk    ruth@mail.tele.dk 

Trøje i skyggestrik 
 
Størrelse 42/44 
 

Skyggestrik er en meget enkel/diskret 
mønsterteknik. 
Mønstereffekten fremkommer ved, at der på 
vrangsiden veksles mellem ret og vrang, og 
dermed får de forskellige farver til at ligge i 
forskellige niveauer på retsiden. 
 
Her er strikket med ufarvet garn i 2 nuancer 
+ en rest i en 3. nuance til effektstriber 
langs forkant/ hals og i ærmerne. 
 

 

 



Garn: 
2 trådet uldgarn (løbelængde 200 
yard/100g) fra Clifton wool ’n’ things, 
Dunedin, New Zealand. 
 
 
 
Garnforbrug: 
300 g lyst naturfarvet 
300 g mellembrunt naturfarvet 
50 g mørkt naturfarvet 
 
2 knapper 
 
Pinde nr. 3½ og 4 + rundpind nr. 4 
 

Teknikprøve: 

Der strikkes striber, hvor man hele tiden strikker 2. p med hver farve. 
Slå 20 m op på p nr 4 med farve 1. 
1.p: ret 
2.p: 10 ret, 10 vrang 
Skift til farve 2. 
3.p: ret 
4.p: 10 vrang, 10 ret 
Disse 4 pinde gentages 5 gange – i alt 20 pinde. 
21.p: ret 
22.p: 10 vrang, 10 ret 
23.p: ret 
24.p: 10 ret, 10 vrang 
Disse 4 pinde gentages 5 gange. 
Disse 20 m og 40p er rapporten i mønsteret, og måler 11,5 gange 12 cm 
 
 

11,5 cm 

12 cm 



Trøjen er strikket på langs, og er pullen er strikket først – det har den fordel at begge ærmer strikkes 

oppe fra og ned, som gør det lettere at tilpasse længden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis man vil, kan man starte med det ene ærme, og så blot følge diagrammet og tage ud og ind til 

man lander i modsatte side. 

 

Slå 220 m op og strik 
mønster 60 pinde 

Sæt 20 m på en tråd 
og med fortsæt 
forstykke og ryg 
hver for sig 

Luk 1 m på hver  4. p 10 
gange 

Tag 1 m ud på hver 4. p 10 
gange 

Strik 1p med en 
kontrastfarve / skal 
pilles op senere 

Lad arbejdet hvile og 
fortsæt med ryggen 

Luk 1 m på hver 2. 
p 6 gange 

Strik 56 p 
lige op 

Tag 1 m ud på 
hver 2.p 6 
gangw 

Slå 20 nye m op, og 
strik videre over 
både forstykke og 
ryg – 60 p 

Luk for 60 m i hver side ag arbejdet 
og strik videre på ærmet 

luk 1m i begge sider af ærmet på 

hver 4. p 10 gange, derefter på hver 

6. p (slut m 54 m.) 

Saml. 100 m op og 
strik 2. ærme  



Ribkant 
Ved afslutningen af ærmet strikkes 
ribkant. 
Strik 2 p r med kontrastfarven. 
Skift til p nr. 3½ og strik rib, 1 r, 1 vr,  
med 2 farver således at retmasken 
strikkes med lyst garn, vrangmasken med 
mørkt, 10 p. 
Slut med 2 p r, i kontrastgarn og luk af 
 

Kant langs forstykke og hals: 

Den tråd der blev strikket i midt for pilles 
ud. Og maskerne sættes på strikkepinden. 
Langs halskanten samles ca. 120 m op. 
Strik 2 p r med kontrastfarve. 
Lad maskerne sidde på pinden, og slå 7 m op i 
den første m til kant. 
Strik 6 m r, 2 vr. sm (den sidste af de 
nyopslåede masker + den første fra kanten 
midt foran), vend og strik ret tilbage. 
Fortsæt på denne måde, således der 
strikkes én maske med fra kanten for hver 
ret rille på den nye kant. 
 

Opslagning. 
Strik en retmaske i første maske uden at 
løfte masken af – sæt løkken fra højre pind 
tilbage på venstre pind, idet masken drejes. I 
den ekstra maske, der er dannet strikkes en 
ny maske op på samme måde. 

Strik forkortede pinde for at danne runding: 
Fra yderste side af kanten strikkes; 
3 r, vend, r tilbage, næste p. 5 r, vend, ret tilbage, 6 
r, 2 vr. sm, ret tilbage, vend, 5 r, vend, ret tilbage, 3 
r, ven, ret tilbage. Fortsæt lig ud. 
På tilsvarende måde strikkes forkortede pinde i 
hjørnet ved halsudskæringen, men således der er 
flest riller ind mod trøjen 
 
 



 Strik knaphuller i kanten. 

Fra den udvendige side af kanten strikkes 2 r, 
luk 3 m. På næste pind slås 3 nye m op. 
Man kan vælge at strikke 5-6 knaphuller fordelt 
langs hele kanten, eller nøjes med et enkelt 
foroven eller som her 2 med ca. 10 cm 
mellemrum. 

Montering: 

Sy sidesømme og ærmer sammen, sy knapper i. 
 
Strikketips: 

Man kan slå masker op med en kontrastfarve, f.eks. en bomuldstråd, og strikke et par pinde i 
glatstrikning, inden man starter på trøjen. Bomuldstråden kan pilles ud senere, og det gør det let 
at sy sidesømmene sammen med maskesting og sidesømmen bliver helt usynlig. 
Maskerne til sidste ærme er så også lette at samle præcist op. 
 
Ærmerne kan vælges at strikkes rundt. Så skal man blot være opmærksom på, at ret/vrang 
maskerne strikkes modsat af, hvad man gør, når der strikkes frem og tilbage. 
 
Langs den nederste kant, kan det være en god afslutning, at strikke en ”hestetømme” på. 
I hjørnet, i nederste venstre kant, strikkes 4 nye masker op. (Strik en retmaske i første maske 
uden at løfte masken af – sæt løkken fra højre pind tilbage på venstre pind, idet masken drejes. I 
den ekstra maske, der er dannet strikkes en ny maske op på samme måde). 
 
Med en strømpepind strikkes 3 r, 2 vr sm – tråden føres bag arbejdet, så man strikker fra samme 
side hele tiden. Saml en m op fra den nederste kant på trøjen, ved at stikke ”den bagerste ende” 
af strømpepinden ind i næste løkke i kanten.  
Næste pind: 3 r, 2 vr sm. 
Fortsæt på denne måde til der er strikket langs hele kanten. De sidst 4 masker lukkes af på 
normal måde. 
 
 


