
TRØJE MED HOUNDSTOOTH 

MØNSTER 
 

Pasform: Oversize model med dybt raglansnit.  

Modellen kan strikkes på 2 måder – enten 1) rundt på 

rundpind hvor trøjen til sidst klippes op, eller 2) frem og 

tilbage med åbning midt for. 

 

Materiale: Hjerte Fine, 100 % fine highland wool og 

Hjerte kid mohair, 70 % mohair / 30 % polyamid. 

Alternativ til Hjerte Fine Highland Wool:  

Exclusive Alpaca, 100 % baby alpaca superwash. 

Hjerte Alpaca, 100 % alpaca. 

Alternativ til Hjerte Kid mohair: 

Alpaca 400, 100% Alpaca. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr 

 

Str.: S/M (M/L) L/XL  

Brystvidde/hoftevidde: 100 (108) 117 cm 

Hel længde: ca. 81 (83) 85 cm  

Garnforbrug:  

Hjerte Fine Highland Wool, fv 435: 6 (6) 7 ngl á 40 g 

Hjerte Fine Highland Wool, fv 100: 3 (3) 4 ngl á 40 g 

Hjerte kid mohair, fv 6940: 4 (4) 5 ngl á 25 g 

Hjerte kid mohair, fv 100: 3 (3) 3 ngl á 25 g 

Pinde: Rundpind nr. 4 (80 cm), rundpind nr. 4½ (40+80 

cm), rundpind nr. 5½ (40+60+80 cm). 

Tilbehør: Knapper, 10 stk 23 mm i diam 

Strikkefasthed: 18 m og 22-23 p i mønster iflg 

diagrammet, med 1 tråd af hver kvalitet på p nr 5½, 

eller den pindetykkelse der skal til for at opnå korrekt 

strikkefasthed = 10 x 10 cm.  

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

Forklaringer: 

1 enk indt = 1 r løs af, strik 1 r, træk den løse m over den 

strikkede.  

 

BEMÆRK:   

Strikkes med 1 tråd af hver kvalitet. 

Trøjen kan strikkes på 2 forskellige måder –  

1) rundt på rundp hvor trøjen til sidst klippes op midt for. 

eller  

2) bullen strikkes i ét stykke, frem og tilbage på rundp 

med åbning midt for.  

Den nederste ribkant på bullen strikkes frem og tilbage 

på rundp ved begge varianter.  

Ærmerne strikkes rundt på rundp ved både 1) og 2) og 

delene samles i raglan-bærestykket.  

Begge varianter 1) og 2) monteres med en påsyet 

ribkant/belægning.   

 

BULLEN- 1): 

Slå 200 (216) 232 m op på rundp nr. 4½ med 1 tråd grå 

af hver kvalitet. Strik 8 cm rib frem og tilbage på rundp, 

1. p er arb vr-side: 1 kantm r, * 2 vr, 2 r *, gent fra *-* og 

slut med 2 vr, 1 kantm r. Strik sidste p rib fra vr-siden. Skift 

til rundp nr. 5½. Nu strikkes arb rundt på rundp: Beg med  
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at slå 5 nye m op mellem omg første og sidste m. Disse 

5 m er opklipnings-m og regnes ikke med i m-antallet. 

Strik rundt i glat over alle ribmaskerne, idet der tages 20 

m ind jævnt fordelt over de ribstrikkede m til 180 (196) 

212 m.  

Bemærk: Strik indt over 2 vr-strikkede rib-m.  

Inkl de 5 opklipnings-m er der 185 (201) 217 m på p.  

Opklipnings-m strikkes ikke med i mønsteret, men strikkes 

som skiftevis 1 gul m / 1 natur m som på næste omg 

forskydes (= luse-mønster). Dette er vigtigt for at binde 

trådene over opklipnings-m så der ikke er løse tråde når 

der klippes op midt for. De øvrige 180 (196) 212 m 

strikkes i mønster iflg diagrammet. Strik lige op til arb 

måler i alt 53 cm. På næste omg lukkes til ærmegab: 

Strik de første 5 opklipnings-m, strik 40 (44) 48 m mønster, 

luk de næste 8 m, strik 84 (92) 100 m mønster, luk de 

næste 8 m, strik 40 (44) 48 m mønster. Lad arb hvile.  

 

BULLEN - 2):  

Slå 200 (216) 232 m op på rundp nr. 4½ med 1 tråd grå 

af hver kvalitet. Strik 8 cm rib frem og tilbage på rundp, 

1. p er arb vr-side: 1 kantm r, * 2 vr, 2 r *, gent fra *-* og 

slut med 2 vr, 1 kantm r. Strik sidste p rib fra r-siden.  

Skift til rundp nr. 5½. Strik 1 p vr fra vr-siden hvor der 

tages 20 m ind jævnt fordelt til 180 (196) 212 m.  

Bemærk: Strik indt over 2 r-strikkede rib-m. På næste r-

sidep strikkes mønster iflg diagrammet – beg og slut 

med 1 kant-m r, dvs at kant-m er talt med i 

diagrammets m-antal og derfor strikkes den første og 

sidste m i mønsteret som en ret-m på alle p.  

Strik lige op til arb måler i alt 53 cm. På næste omg 

lukkes til ærmegab: Strik 40 (44) 48 m mønster, luk de 

næste 8 m, strik 84 (92) 100 m mønster, luk de næste 8 

m, strik 40 (44) 48 m mønster.  

Lad arb hvile.  

 

ÆRMER, ens for variant 1) og 2):  

Slå 84 (88) 92 m op på rundp nr. 4½ (40 cm) med 1 tråd 

grå af hver kvalitet og strik 4 cm rib (* 2 r, 2 vr *). Skift til 

rundp nr. 5½ og strik 1 omg ret hvor der tages 8 m ind 

jævnt fordelt til 76 (80) 84 m.  

På næste omg strikkes mønster iflg diagrammet.  

Strik til ærmet målet ca 10 cm – målet er et ca-mål fordi 

der skal sluttes samme sted i mønsteret som på bullen 

inden aflukn til ærmegab.  

På næste omg aflukkes for 8 m på ærmets underside – 

dvs luk for omg første og sidste 4 m. Lad de rest 68 (72) 

76 m hvile og strik det andet ærme på samme måde.  

 

RAGLAN-BÆRESTYKKE – 1):  

Sæt delene ind på rundp nr. 5½ i denne rækkefølge:  

Ryggen, venstre ærme, forstykket, højre ærme.  

Omg beg er højre bageste raglansøm.  

Fortsæt rundt i mønster idet der strikkes 2 m sm over 

hver samling – dvs strik 1 m fra ryggen sammen med 1 

m fra venstre ærme osv. Marker de 4 sammenstrikkede 

m = raglan-m.  

Raglan-m strikkes i grå over hele bærestykket – dvs at 

de ikke medtages i mønsteret. De øvrige m strikkes i 

mønster.  

Raglanindt, næste omg: Strik raglanindt ved at strikke 2 

r sm efter – og 1 enk indt før hver raglan-m. I alt 8 indt 

på omg. Gent raglanindt på hver 2. omg – 22 (24) 26 

gange.  



Der er nu 38 (42) 46 m tilbage på ryggen, 39 (43) 47 m 

på forstykket (inkl de 5 opklipnings-m) og 22 m på hvert 

ærme. Hertil skal lægges de 4 raglan-m.  

På næste omg lukkes til hals for de midterste 21 (25) 29 

m og der strikkes herefter frem og tilbage på p.  

Luk mod halsen, i beg af p i hver side for 2,1,1,1 m og 

strik samtidig raglanindt endnu 4 gange. Luk de sidste m 

på ærmerne og over nakken af på én gang.   

 

RAGLAN-BÆRESTYKKE – 2):  

Sæt delene ind på rundp nr. 5½ i denne rækkefølge: 

Højre forstykke, højre ærme, ryggen, venstre ærme, 

venstre forstykke.  

Fortsæt i mønster idet der strikkes 2 m sm over hver 

samling – dvs strik 1 m fra højre forstykke sammen med 1 

m fra højre ærme osv. Marker de 4 sammenstrikkede m 

= raglan-m.  

Raglan-m strikkes i grå over hele bærestykket – dvs at 

de ikke medtages i mønsteret. De øvrige m strikkes i 

mønster.  

Raglanindt, næste r-sidep: Strik raglanindt ved at strikke 

2 r sm efter – og 1 enk indt før hver raglan-m. I alt 8 indt 

på indt-p.  

Gent raglanindt på hver 2. p – 22 (24) 26 gange.  

Der er nu 38 (42) 46 m tilbage på ryggen, 17 (19) 21 m 

på hvert forstykke og 22 m på hvert ærme. Hertil skal 

lægges de 4 raglan-m.  

Luk mod halsen, i beg af p i hver side for 8,2,1,1,1 

(10,2,1,1,1,) 12,2,1,1,1 m og strik samtidig raglanindt 

endnu 4 gange. Luk de sidste m på ærmerne og over 

nakken af på én gang.   

 

MONTERING:    

Halskant, strikkes frem og tilbage på rundp:  

1) Med rundp nr. 4½ og med 1 tråd grå af hver kvalitet, 

strikkes m op langs halsudskæringen. Beg og slut lige 

efter/før de 5 opklipnings-m – dvs at der ikke strikkes m 

op over de 5 opklipnings-m. Strik i alt 104 (108) 112 m op 

langs halsen. Strik 1. p dr r fra vr-siden.  

Fortsæt med 13 p rib: 1 kant-m r, * 2 r, 2 vr *, gent fra *-* 

og slut med 2 r, 1 kant-m r. Luk m på sidste p fra r-siden.  

2) Med rundp nr. 4½ og 1 tråd okkergul af hver kvalitet, 

strikkes m op langs halsudskæringen. Strik i alt 104 (108) 

112 m op langs halsen. Strik 1. p dr r fra vr-siden.  

Fortsæt med 13 p rib: 1 kant-m r, * 2 r, 2 vr *, gent fra *-* 

og slut med 2 r, 1 kant-m r. Luk m på sidste p fra r-siden.  

 

Forkanter inkl belægning – strikkes på samme måde for 

1) og 2):  

Beg med venstre forkant:   

Slå 22 m op på jumperp nr. 4 med 1 tråd grå af hver 

kvalitet.  

1. p (vr-siden): Strik 1 kant-m r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 

vr, 6 r, 1 kant-m r.  

2. p (r-siden):Strik 1 kant-m r, 6 vr, strik rib som m viser, slut 

med 1 kant-m r.  

Gent 1. og 2. p til kanten er en anelse kortere end 

forkanten inkl halskanten og den nederste ribkant. Luk 

m af fra r-siden.  

Nu skal der afmærkes til 10 knapper langs venstre 

forkant.  

Placer den øverste knap-afmærkning ca 3 cm under 

kantens aflukkede m øverst.  

Placer den næste knap-afmærkning ca 6 cm herunder. 

De øvrige knap-afmærkninger placeres jævnt 

herunder, sådan at den nederste knap placeres ca 3½-

4 cm fra nederste opslagningskant på forkanten.  

Dvs at de 2 øverste knapper, placeres med mindre 

afstand end de øvrige herunder.  

Nu strikkes højre forkant med knaphuller:  

Slå 22 m op på jumperp nr. 4 med 1 tråd grå af hver 

kvalitet.  

1. p (vr-siden): Strik 1 kant-m r, 6 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 r, 2 vr, 2 

r, 2 vr, 1 kant-m r.  

2. p (r-siden): Strik 1 kant-m r, strik rib som m viser, 6 vr, 1 

kant-m r.  

Gent disse 2 p og strik samtidig knaphuller på r-sidep og 

i højde som knapperne markeret på venstre forkant.  

Knaphul, r-sidep: Strik 1 kant-m r, 2 r, 2 vr, 1 r, 1 enk indt, 

slå om p 2 gange, strik 2 r sm, 1 r, 2 vr, 2 r, 6 vr, 1 kant-m 

r.  

På næste vr-sidep strikkes de 2 omslag som 2 dr ret.  

Når højre forkant har samme længde som venstre 

forkant, lukkes m af fra r-siden.  

 

Opklipning af trøjen – 1):  

For at binde trådene over de 5 opklipnings-m på 

forstykket syes en stikning på hver side af de midterste 3 

opklipnings-m. Strikningen kan syes enten på symaskine 

eller i hånden.  

Træk herefter en kontrast farvet ri-tråd på hver side af 

forstykkets midterste 7 m (= 5 opklipnings-m + 1 m på 

hver side af disse). Ri-tråden markerer hvor forkanterne 

skal syes til i forstykket.  

Klip forstykket op midt for, - klip i den midterste af de 5 

opklipnings-m.  

 

Påsyning af venstre forkant – 1) og 2):  

Forkanten syes til forstykket indenfor forkantens 6 

glatstrikkede m + kant-m i denne side. De 6 

glatstrikkede m + kant-m er belægningen der skal skjule 

den opklippede rå kant.  

Ved 1) syes forkanten til venstre forstykkes kant i den 

linie hvor ri-tråden er trukket, ved 2) syes forkanten til 

forstykket lige indenfor forstykkets kant-m.  

Sy fra r-siden og med madrassting.  

Hæft evt forkanten til forstykket så kanten, der er en 

anelse kortere end forstykket, syes korrekt til forstykket.  

Sy herefter belægningen til på vr-siden så de 7 

belægnings-m dækker over den rå opklippede kant. Sy 

med sting der ikke er synlige på r-siden.  

Påsyning af højre forkant: Syes til højre forstykke på 

samme måde som venstre forkant.  

Isy knapperne.  

 

 

 
Design og opskrift: Sanne Fjalland 

 

 

 

 
 

 

Glat med natur 

Glat med grå 


