
KLAN SWEATER 
 

Materiale: Lima, 100 % uld. 

Alternativ: 

Peru Uld, 100 % uld. 

Extrafine merino 90, 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 

Modellens brystvidde: 98 (106) 116 (126) 136 cm. 

Hel længde: 65 (67) 69 (71) 73 cm. 

Garnforbrug:  

Fv 1: 2 (2) 2 (2) 2 ngl. á 50 g - khaki 

Fv 2: 3 (3) 4 (4) 4 ngl. á 50 g - hvid 

Fv 3: 6 (6) 7 (7) 7 ngl. á 50 g - rød 

Fv 4: 1 (1) 1 (1) 1 ngl. á 50 g- m. grå 

Pinde: Jumperp nr 5. 

Strikkefasthed: 18 m og 26 p glat 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. 

 

Bemærk: Når ternene strikkes, strikkes med 1 ngl garn 

for hvert farvefelt, og garnet snoes ved farveskift. Fv 4 

broderes på med korssting til sidst. 

 

RYG: 

På jumperp nr 5 og med fv 1 slås 87 (95) 103 (113) 121 m 

op. Strik 5 p rib 1 ret, 1 vr (1. p er vrangen af arb). 

Fortsæt nu i glat ret med tre tern på tværs således: Strik 

28 (32) 36 (41) 45 m med fv 2, 31 m med fv 3 og 28 (32) 

36 (41) 45 m med fv 2. Strik med denne m-fordeling 

resten af arb. 

Strik 48 (50) 52 (54) 56 p lige op med denne fv-fordeling 

(husk at sno garnerne ved fv-skift). Herefter strikkes med 

fv 3 over fv 2 i siderne, og over de midterste 31 m 

strikkes harlekintern efter diagr. 

Når alle 62 p i diagr er strikket, strikkes igen med fv 2 

over fv 3 i siderne og fv 3 over de midterste 31 m.  

Strik samme antal p, som den første række tern - eller til 

arb måler ca 63 (65) 67 (69) 71 cm. Skift til fv 1 og strik 5 

p rib og luk af i rib. 

 

FORSTYKKE: 

Strikkes som ryggen. 

 

ÆRME: 

På jumperp nr 5 og med fv 1 slås 37 (39) 39 (41) 43 m 

op. Strik rib som på ryggen. Skift til fv 3 og strik glat ret, 

idet der på 3. p efter ribben, og derefter på skiftevis 

hver 6. og 8. p (skiftevis hver 6 og 8.p) skiftevis hver 6. og 

8. p (hver 6. p) hver 6. p tages 1 m ud 16 (16) 18 (19) 19 

gange i hver side = 69 (71) 75 (79) 81 m. Når hele 

ærmet måler 48 cm - eller passende længde - lukkes 

af. 

 

KORSSTING:  

Med fv 4 og på alle ribber, broderes et korssting over 

hver retm, og over de 2 midterste p i ribben. Krydset 

over halekin-ternen, broderes som vist i diagr. 

 

1663 
(NO. 165) 

 

MONTERING: 

Sy skuldersømmene (= i aflukningsp) sammen, så 

halsåbningen er ca 22 (22) 24 (24) 24 cm bred - eller 

ønsket længde. 

Sy ærmerne i 19 (20) 21 (22) 23 cm ned fra 

skuldersømmen. Sy ærme- og sidesømmene sammen. 

 

 

 
Design og opskrift: Marianne Nyland Andersen 
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