
STRIBET PATENT SWEATER 
 

Materiale: Ragg, 70 % uld/ 30 % nylon. 

Alternativ 

Inca Wool, 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  

Brystvidde: 106 (112) 118 (124) 130 cm 

Hel længde: 69 (70) 71 (72) 73 cm 

Garnforbrug:  

Fv 1: 3 (3) 4 (4) 4 ngl á 50 g fv. 4677 

Fv 2: 3 (3) 4 (4) 4 ngl á 50 g fv. 4530 

Fv 3: 3 (3) 4 (4) 4 ngl á 50 g fv. 3909 

Fv 4: 10 (10) 11 (11) 11 ngl á 50 g fv. 3810 

Pinde: Jumperp nr 5 og rundp nr 5 (40 & 80 cm) 

Strikkefasthed: 16 m og 34 p i halvpatent på p nr 5 = 10 

x 10 cm. P-højden tælles bedst på retsidep 

(patentsiden) og ganges med 2. 

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. 

 

HALVPATENT: 

1. p: (retten af arb) 1 vr * 1 ret, 1 vr * Gentag fra * til *. 

2. p: 1 ret * Slå om p, 1 vr løs af, 1 ret *. Gentag fra * til *. 

3. p: 1 vr * Strik omsl og retm ret sm, 1 vr * Gentag fra * til 

*. 

Gentag 2. og 3. p. 

 

STRIBER: 

Strik hhv 17 (17) 18 (18) 19 cm med fv 1, 2 og 3. Strik 

resten af arb med fv 4. 

 

RYG, ÆRMER OG KRAVE: 

På jumperp nr 5 og med fv 1 slås 85 (89) 95 (99) 105 m 

op. Strik 47 (48) 48 (49) 49 cm lige op i stribet 

halvpatent. 

Herefter tages ud til ærmer i hver side. Tag 1 m ud på 

hver 2. p 14 gange i hver side = 113 (117) 123 (127) 133 

m. Så slås 10 m op i slutn af de næste 2 p, samt 50 (52) 

52 (54) 54 m i slutn af de efterfølg to p = 233 (241) 247 

(255) 261 m i alt.  

Strik 13 (13) 14 (14) 15 cm lige op (= håndledskant), og 

luk så af til ærme-skuldersøm på næste p. Bemærk: M 

strikkes i halvpatent før de lukkes af. Luk de første 94 (97) 

99 (103) 105 m af. Fortsæt i halvpatent over de 

næste/midterste 45 (47) 49 (49) 51 m - til krave - og luk 

de sidste 94 (97) 99 (103) 105 m af. Strik 15 p mønster 

over krave-m og luk jævnt af.  

 

FORSTYKKE, ÆRMER OG KRAVE: 

Strikkes som ryggen. 

 

MONTERING:  

Sy side- og ærmesømmene sm ½ m inde. Sy ærme-, 

skulder- og krave sømmene sammen ½ m inde. 
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