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Piano er inspireret af den bløde jazz-genre. Den slags musik man har i ørerne, når man går en
tur gennem skoven en efterårsmorgen, hvor tågedisen ligger tæt mellem træerne. Når man går
i naturen, kan man have brug for en varm sweater under jakken. Piano er perfekt til formålet.
Den er oversize og varmer godt om kroppen.
STØRRELSER
S (M) L (XL)
MÅL
Passer til brystvidde: 80-86 (87-96) 97-106
(107-116) cm
Overvidde: 120 (128) 135 (143) cm
Ærmelængde: 44 (44) 47 (47) cm)
Hel længde: 64 (65) 67 (68) cm)
STRIKKEFASTHED
21 m og 30 p i strukturmønster på pind 4,5 mm
= 10 x 10 cm. Strikkeprøven er målet efter vask,
før vask måler prøven 21 m og 34 p = 10 x 10 cm

MATERIALER
Garn fra Filcolana
400 (400) 450 (450) g Pernilla farve 827 (Dijon) og
200 (200) 225 (225) Alva farve 827 (Dijon)
Der strikkes med 1 tråd af hver kvalitet holdt
sammen gennem hele arbejdet
Rundpind 4 og 4,5 mm, 80 cm
Strømpepinde 4 og 4,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd
Maskesnor

Pindetykkelsen er kun vejledende.
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til
tyndere pinde.
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Teknik

Arbejdsgang

SÆRLIGE FORKORTELSER

Sweateren strikkes oppefra og ned.

Kantm
Kantmaske, strikkes ret på alle pinde.

Først strikkes ryggens bærestykke frem og tilbage,
mens der tages ud i hver side til skulder.

udt-h
Fra retsiden: Tag med venstre pind tråden op mellem
maskerne bagfra og strik denne enten ret eller vrang,
så den passer i ribmønsteret.
Fra vrangsiden: Tag med venstre pind tråden op
mellem maskerne bagfra og strik denne enten ret eller
vrang, så den passer i ribmønsteret.

Stykkets masker sættes til hvil og der strikkes herefter
masker op langs begge sider, til bærestykket for.

udt-v
Fra retsiden: Tag med venstre pind tråden op mellem
maskerne forfra og strik denne enten drejet ret eller
drejet vrang, så den passer i ribmønsteret.
Fra vrangsiden: Tag med venstre pind tråden op
mellem maskerne forfra og strik denne enten drejet ret
eller drejet vrang, så den passer i ribmønsteret.

Forstykkets bærestykker samles og hele forstykket
strikkes frem og tilbage til samme højde som ryggens
bærestykke.
Kroppen samles og strikkes rundt ifølge diagram.
Der strikkes masker op i ærmegabene og ærmerne
strikkes herefter til rette længde.
Til sidst strikkes der masker op langs halsåbningen til
halskant.

SÆRLIGE TEKNIKKER
Løkkeopslagning
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den
tråd der sidder fast på pinden, strik pinden ind forfra
i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske.
Gentag til det ønskede antal masker.

DIAGRAM
Se side 5.
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Opskrift
BÆRESTYKKE RYG
Slå 28 (28) 32 (32) masker op på pind 4,5 mm med
1 tråd af hver kvalitet holdt sammen, og strik frem
og tilbage, mens der tages ud i hver side til skuldre
således:

2. p: Strik som maskerne viser, den nye maske strikkes
med i mønster.
Gentag udtagningen på hver 2. pind (retsiden), til der
er taget ud 8 gange i alt, de nye masker strikkes ret
eller vrang, som det passer i ribmønsteret = 56 (60) 64
(68) masker. Slut med en pind fra vrangsiden.
Sæt maskerne til hvil på en maskeholder.

1. p (vrangsiden): Strik 1 kantm, 2 vr, 2 r, 2 vr,
indsæt markør, strik rib (2 r, 2 vr) over de næste 14
(14) 18 (18) masker, indsæt markør, 2 vr, 2 r, 2 vr,
1 kantm.
2. pind: Strik 1 kantm, 2 r, 2 vr, 2 r, flyt markør til
højre pind, udt-v, strik rib som maskerne viser, til
næste markør, udt-h, flyt markør til højre pind, 2 r,
2 vr, 2 r, 1 kantm.
Gentag disse udtagninger på samme side af markørerne
på HVER pind i alt 48 (52) 56 (60) gange i hver side,
de nye masker strikkes med i ribmønsteret efterhånden.
Der er nu 124 (132) 144 (152) masker på pinden.
Strik frem og tilbage i dobbeltrib med 1 kantm i hver
side til arbejdet måler 10 (10) 12 (12) cm fra sidste
udtagning. Slut med en pind fra vrangsiden.
Sæt maskerne til hvil på en maskesnor.
VENSTRE SIDE AF FORSTYKKE
Læg ryggens bærestykke foran dig med retsiden op,
begynd ved opslagskanten og strik med pind 4,5 mm
48 (52) 56 (60) masker op langs venstre side af
bærestykket, 1 maske for hver pind.
Strik frem og tilbage således:
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, strik rib (2 vr, 2 r),
til der er 1 maske tilbage, 1 kantm.

HØJRE SIDE AF FORSTYKKE
Læg igen ryggens bærestykke foran dig med retsiden
op, begynd udfor den sidste udtagning og strik med
pind 4,5 mm 48 (52) 56 (60) masker op langs højre
side af bærestykket, frem til opslagskanten, 1 maske for
hver pind.

Fortsæt som maskerne viser, til stykket måler 13 (13)
14 (14) cm fra de opstrikkde masker.
Slut med en pind fra vrangsiden.

Strik frem og tilbage, således:
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, strik rib (2 vr, 2 r), til
der er 1 maske tilbage, 1 kantm.

Nu begyndes udtagninger mod halssiden, således:
1. p (retsiden): 1 kantm, 2 r, 2 vr, 2 r, indsæt markør,
udt-v, strik rib som maskerne viser, til der er 1 maske
tilbage, 1 kantm.

Fortsæt som maskerne viser, til stykket måler 13 (13)
14 (14) cm fra de opstrikkede masker.
Slut med en pind fra vrangsiden.
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Nu begyndes udtagninger mod halssiden, således:
1. p (retsiden): Strik som maskerne viser til de sidste
7 m, udt-h, indsæt markør, 2 r, 2 vr, 2 r, 1 kantm.
2. p: Strik som maskerne viser, den nye maske strikkes
med i mønster.
Gentag udtagningen på hver 2. pind (retsiden), til der
er taget ud 8 gange i alt, de nye masker strikkes ret
eller vrang, som det passer i ribmønsteret = 56 (60) 64
(68) masker.
Slut med en pind fra vrangsiden, bryd IKKE garnet.
Forstykket samles
Strik højre forstykkes masker, som maskerne viser, slå
derefter 12 (12) 16 (16) nye masker op med løkkeopslagning i forlængelse af de sidste strikkede masker,
sæt venstre forstykkes masker på pinden og strik disse
masker som de viser.
Der er nu 124 (132) 144 (152) masker.
Fortsæt nu med at strikke frem og tilbage i rib som
maskerne viser, de to kantmasker mod halssiden indgår
nu i mønsteret.

Strik til hele forstykket måler 29 (29) (31) 31 cm, mål
ude i kanten af forstykket de opstrikkede masker på
ryggens bærestykke.
Slut med en pind fra vrangsiden.
KROP
Nu samles forstykke og ryg på rundpind 4,5 mm og der
strikkes herefter rundt ifølge diagram, således:
Næste omg: Indsæt en omgangsmarkør strik forstykkets masker ifølge diagrammets 1. omg, sæt
ryggens masker på pinden og fortsæt ifølge diagrammet over disse masker.
Der er nu 248 (264) 288 (304) masker i alt.
Fortsæt i strukturmønster ifølge diagram, til diagrammets 10 omgange er strikket 8 (8) 9 (9) gange i alt og
arbejdet måler ca. 50 (51) 53 (54) cm, målt midt bag.
Slut med diagrammets 10. omgang.
Strik 2 omgange ret, 2 omgange vrang og 2 omgange
ret.
Skift til pind 4 mm.
Rib
Strik rib (1 r, 1 vr), til ribben måler 8 cm.
NB: Hele sweateren måler nu 61 (62) 64 (65) cm.
Efter vask vil sweateren vokse ca. 3 cm i længden, så
den færdige sweater vil måle ca. 64 (65) 67 (68) cm.
Luk af med italiensk aflukning, således:
Bryd garnet med en længde der er ca. 3 gange ribkantens omkreds og tråd en stoppenål på garnenden.
1. Stik nålen ind i 1. m på venstre p, som om den skulle
strikkes vr, træk tråden igennem.
2. Stik nålen ind mellem 1. og 2. m fra bagsiden og ud
på forsiden.
3. Stik nålen igennem 2. m, fra forsiden og ud på bagsiden.
4. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes ret
og tag m af pinden.
5. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i 2. maskes forreste maskeben, træk garnet igennem.
6. Stik nålen ind i 1. m som om den skulle strikkes vr
og tag m af pinden.
Gentag pkt. 2-6, til der er 1 (vrang)m tilbage på venstre
pind.
Afslutning:
7. På forsiden stikkes nålen ind, fra højre mod venstre,
i den første aflukkede m, træk garnet igennem.
8. Som punkt 6.
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Alle masker er syet af.
Hæft enden grundigt.
ÆRMER
Strik med pind 4,5 mm 80 (80) 88 (88) masker op
langs retsiden af ærmegabet. Fordel maskerne ligeligt
på begge sider.
Indsæt en omgangsmarkør og strik rundt i strukturmønster ifølge diagrammet, til ærmet måler 2 cm fra de
opstrikkede masker.
Næste omg (indtagningsomg): Strik 2 m sammen
enten r eller vr alt efter hvor du er i mønsteret, strik
mønster til de sidste 2 m, strik disse dr sammen enten
r eller vr som det passer i mønsteret.
Gentag denne indtagningsomgang for hver 2 cm i alt
12 (12) 14 (14) gange, til der er 56 (56) 60 (60)
masker.

HALSKANT
Begynd midt bag og strik med pind 4 mm 112 (112)
124 (124) masker op langs retsiden af halsåbningen.
Strik rib (1 r, 1 vr), til ribkanten måler 10 cm.
Luk af som maskerne viser.
MONTERING
Hæft ender.
Ombuk halskanten mod vrangsiden og sy den fast med
løse kaste sting.
Vask sweateren ifølge anvisningerne på banderolen og
læg den fladt til tørre på et håndklæde.
DIAGRAM
10

Fortsæt lige ned i mønster, til diagrammets
10 mønsteromgange er gentaget 10 (10) 11 (11)
gange og ærmet måler ca. 29 (29) 32 (32) cm.
Slut med diagrammets 10. omgang.

9
8
7
6

Strik 2 omgange ret, 2 omgange vrang og 2 omgange
ret.

5

Skift til pind 4 mm.

2

Rib
Strik 8 cm rib (1 r, 1 vr).
Hele ærmet måler nu 39 (39) 42 (42) cm.
NB: Ærmet vil vokse ca. 4-5 cm i længden i vask.
Ærmets længde bliver da ca. 44 (44) 47 (47) cm efter
vask og er strikket så det er temmelig langt og skal
ombukkes.
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3
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Ret på retsiden,
vrang på vrangsiden
Vrang på retsiden,
ret på vrangsiden

Luk af med italiensk aflukning som på kroppen
Strik det andet ærme på samme måde.
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