
HOODY I TWEED 
 

Pasform: Rummelig. 

 

Materiale: Ragg-strømpegarn 70% uld s/w, 30 % nylon. 

Alternativ: 

Inca, 100% uld. 

Extrafine merino 70, 100% wool – superwash. 

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) L (XL) XXL (XXXL) 

Brystvidde: 110 (116) 122 (128) 134 (140) cm 

Hel længde: 66 (67) 68 (69) 70 (71) cm 

Garnforbrug:  

Bundfv: 17 (17) 18 (18) 18 (18) ngl á 50 g (744) 

Fv 1: 1 (1) 1 (1) 2 (2) ngl á 50 g (7810) 

Fv 2: 2 (2) 2 (2) 2 (2) ngl á 50 g (1265) 

Pinde: Jumperp nr 5. Rundp nr 5 (40 eller 60 cm) 

Strikkefasthed: 16 m og 26 p i perlestrik på p nr 5 = 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. 

 

Perlestrik:  

1. p: 1 ret * 1 vr, 1 ret *. Gentag fra * til * p ud. 

Gentag 1. p hele arb = der strikkes ret over vrang og 

vrang over ret.  

Bemærk: Både før og efter, der skiftes mellem perlestrik 

og glat, strikkes 1 p glat ret over alle m med fv 2, så 

overgangen ved farveskift bliver pænere. 

 

Ryggen: 

På jumperp nr 5, og med fv 1, slås 89 (95) 99 (103) 109 

(113) m op. Strik 7 p rib 1 vr, 1 ret (1. p er vrangen af 

arb).  

Skift til bundfv og strik 7 cm perlestrik. Skift til fv 2 og strik 

6 p glat ret. Skift igen til bundfv og perlestrik, og strik 

resten af arb med den fv i perlestrik. 

Når hele arb måler 37 (38) 39 (39) 40 (41) cm, dannes 

ærmegab/ærmehul. Luk for 4,4,2,1 m i hver side. Strik 2 

p lige op og luk for 1 m i hver side. Strik 8 (8) 8 (10) 10 

(10) p og tag så ud igen. Tag 1 m ud på næste p, og 

derefter hver 4. p 2 gange, og på hver 2. p 9 gange = 

89 (95) 99 (103) 109 (113) m igen. 

Så lukkes af til buet skulderskråning. Luk 1 m af på hver 

4. p 2 gange. Derefter 1 m på hver 2. p 7 gange. Til sidst 

lukkes 2,2,3,4 m af i hver side Bemærk: På samme p som 

de første 2 af disse m lukkes af i siderne, dannes 

halsudskæring. 

Luk de midterste 19 (21) 21 (21) 23 (23) m af, og strik 

hver side færdig for sig, idet der lukkes 5,3,2 m af mod 

halssiden. Luk de sidste 5 (7) 9 (11) 13 (15) m af på én 

gang. 

 

Forstykke: 

Strikkes som ryggen til der er lukket 1 m af 3 gange i 

hver side til buet skulder. Her lukkes af til halsudskæring 

(aflukn til buet skulder fortsætter samtidig). Luk de 

midterste 9 (11) 11 (11) 13 (13) m af og strik hver side  
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færdig for sig. Luk yderligere for 4,3,2,2,1,1,1,1 m mod 

halssiden, og strik lige op til alle skulderaflukn er strikket. 

 

Ærme: 

På jumperp nr 5 og med fv 1, slås 41 (41) 43 (43) 45 (45) 

m op. Strik rib som på ryggen.  

Fortsæt med bundfv i perlestrik og strik 7 cm, 6 p glat ret 

med fv 2 og resten af ærmet med bundfv i perlestrik. 

Bemærk: Tag på skiftevis hver 6. og 8. p 1 m ud 13 

gange i hver side = 67 (67) 69 (69) 71 (71) m. Når hele 

ærmet måler 37 (38) 39 (40) 41 (42) cm, lukkes af til 

ærmebue. Luk i hver side for 2,1,1,2,2,3,3 m. Luk så for 8 

(8) 9 (9) 10 (10) m i hver side, og luk de rest 23 m af. 

 

Montering, kanter og hætte: 

Sy de buede skuldersømme sammen. 

Ærmekant: På jumperp nr 5, fra retten af arb og med fv 

2 strikkes 79 (79) 81 (81) 83 (83) m op rundt i ærmehullet. 

Strik 6 p rib, idet der på sidste p tages 10 m ind jævnt 

fordelt. Luk af. 

 

Halskant og hætte: 

Fra retten af arb, på rundp nr 5 og med fv 1, strikkes m 

op rundt i halsen. Beg i den midterste m midt bag, og 

strik 1 m op for hver aflukket m over nakken. Over 

forstykket strikkes 41 (43) 43 (43) 45 (45) m op, og der 

sluttes med 1 m mere i midterste m midt bag = 81 (85) 

85 (85) 89 (89) m. Strik 6 p rib 1 ret, 1 vr - frem og tilbage 

på rundp. Skift til bundfv og perlestrik, idet der på 1. p 

tages 4 m ud over nakken (2 på hver side af midt bag) 

og 12 m ud over forstykket - jævnt fordelt = 97 (101) 101 

(101) 105 (105) m. Strik 15 cm lige op og luk så af til 

ansigtshul. Luk de midterste 13 m af - på forstykket - og 

strik hver side færdig for sig i perlestrik. 

Luk yderligere mod ansigtshullet for 3,3,2,1,1,1 m, rest 31 

(33) 33 (33) 35 (35) m. Strik 26 p lige op, og tag så ud 

igen således: Tag 1 m ud på næste p og derefter på 

hver 4. p 2 gange mere. Derefter tages 1 m ud på hver 

2. p 6 gange. Herefter strikkes hætten buet fortil, ved at 

lukke 3,4 m af. Bemærk: Når der er strikket 10 p fra 1. 

udtagn - lukkes m af til buet hætte midt bag. Luk 

1,2,3,4,5 m af, og når alle indt/aflukn er strikket, lukkes 

de rest m af på én gang. 

Sy hætten sammen foroven - fra ansigtshullet og ned 

midt bag. 

Hættekant: Med rundp nr 5, fra retten af arb og med fv 

2 strikkes ca 106 m op rundt i ansigtshullet. Strik 6 omg 

rib og luk jævnt løst af i rib.  

Sy ærmerne i ærmehullet - i ribbens aflukningsp - og sy 

ærme- og sidesømmene sammen. 
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