
SWEATER MED 

SILDEBENSMØNSTER 
 

Materiale: Picchu, 100% alpaca. 

Alternativ:  

Hjerte Alpaca, 100% alpaca. 

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca superwash. 

Hjerte Fine, 100% fine highland wool. 

Extrafine merino 150, 100% Wool, superwash. 

Mini Vital, 100 % uld superwash. 

Arezzo lin, 29%Linen/37% Cotton/34% Bamboo. 

Blend, 50% bomuld/50% acryl. 

Blend Bamboo, 70% Bamboo/30% Bomuld. 

Alicante, 100% Cotton. 

Grønhøj Kamgarn, 100% uld superwash. 

Carolina, 40% Acrylic/60% Cotton. 

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) 

Brystvidde: 98 (104) 110 (116) cm. 

Hel længde: ca. 59 (60) 61 (62) cm. 

Garnforbrug: 9 (10) 11 (12) ngl á 50 g. 

Pinde: Rundpind nr. 3 (40+80 cm), rundpind nr. 3½ 

(40+60+80 cm), strømpepinde nr. 3 og 3½.   

Strikkefasthed: 26 m og 32-33 p i ribmønster = 10 x 10 

cm.  

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Forklaringer: 

glat = ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr op 

på p. 

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

strikkede.  

 

Strikkeforkortelser: 

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

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

gentag, kantm = kantmaske. 

 

BEMÆRK:  

Ryg og forstykker strikkes i ét stykke rundt på rundp. 

Ærmerne strikkes rundt på strømpep og delene samles i 

raglan-bærestykket som strikkes rundt på rundp. 

 

RIBMØNSTER:  

1. omg: * 1 vr, 1 r *, gent fra *-* 

2. omg: Strik r over alle m.  

Gent disse 2 omg.  

 

BULLEN: 

Slå 260 (276) 292 (308) m op på rundp nr 3.  

Strik rundt i ribmønster:  

Strik 1. omg således (bemærk at 1. m på omg er en vr-

m): *1 vr, 1 r *, gent fra *-*.  

Strik 2. omg således: Strik ret over alle m.  

Gent disse 2 omg til arb måler 4 cm, slut med 1. omg i 

ribmønsteret.  

Skift til rundp nr. 3½. 

Nu placeres sidesøms-markører og markører der 

markerer de 27 m der skal strikkes i sildebensmønster 

midt på ryg og forstykke.  

 

1665 
(NO. 165) 

 

Beg med at markere omg 1. vr-strikkede m = venstre 

sidesøm. Tæl 129 (137) 145 (153) m hen, marker næste 

m som er en vr-strikket rib-m = højre sidesøm. Marker nu 

de midterste 27 m på ryg og forstykke.  

Kontrol: Den midterste af de 27 m er en ret-strikket m i 

rib-mønsteret.  

På næste omg, som er 2. omg i rib-mønsteret, beg 

sildebensmønsteret over de midterste 27 m på ryg og 

forstykke: Strik rib-mønster til 1 m før de 27 markerede m, 

strik 1 enk indt, strik 12 m i rib-mønster, strik 1 udt på hver 

side af den midterste ret-strikkede rib-m, strik 12 m i 

ribmønster, strik 2 r sm, strik ribmønster til 1 m før de 

midterste 27 markerede m på den anden side af 

sweateren, strik 1 enk indt, strik 12 m i rib-mønster, strik 1 

udt på hver side af den midterste ret-strikkede rib-m, 

strik 12 m i ribmønster, strik 2 r sm, strik ribmønster omg 

ud.  

Næste omg er 1. omg i ribmønsteret – dvs strik r over r 

og vr over vr. De nye m der er taget ud midt for og midt 

bag, strikkes med i ribmønsteret. Dvs at der på hver 2. 

udt-omg er 3 retstrikkede rib-m midt for og midt bag.  

Strik lige op til arb måler 40 cm.  

Slut med 1. omg i ribmønsteret.  

På næste omg lukkes til ærmegab for 5 m i hver side – 

dvs at den markerede sidesøms-m i hver side er den 

midterste af de 5 m der aflukkes.  

Lad arb hvile.  

 

ÆRMER:   

Slå 58 (60) 62 (64) m op på strømpep nr. 3 og strik 

ribmønster: * 1 vr, 1 r *, gent fra *-*. 

Bemærk at der skal begyndes med 1 vr-m i 

ribmønsteret.  

Fortsæt ribmønsteret som beskrevet.  

Strik til arb måler 4 cm. Skift til strømpep nr. 3½.  

Fortsæt til arb måler 6 (6) 8 (5) cm hvor der strikkes 1 udt 

på hver side af omg første vrangstrikkede rib-m.  

Udt strikkes på 2. omg i ribmønsteret ved at lænken 

efter / før omg 1. m, strikkes dr op på p. I alt 2 udt på 

omg. 

De nye m strikkes med i ribmønsteret.  

Gent udt på hver 8. (8.) 6. (6.) omg – i alt 16 (18) 20 (22) 

gange = 90 (96) 102 (108) m.  

Strik til arb i alt måler 45 cm.  

Slut med 1. omg i ribmønsteret. 

På næste omg lukkes til ærmegab for 5 m på ærmets 

underside: Luk for omg første 3 m (inkl den m der er 

strikket udt på hver side af), strik omg ud til de sidste 2 m 

som lukkes af.  

Lad arb hvile og strik det andet ærme på samme 

måde.  

 

RAGLAN-BÆRESTYKKET: 

Sæt delene ind på rundp nr. 3½ i denne rækkefølge:  

Ryggen, venstre ærme, forstykket, højre ærme.  

Fortsæt rundt i ribmønster.  

1. omg over alle m: Strik 2 m sm over hver samling. 

Marker de 4 sammenstrikkede m = raglan-m.  

Kontrol: De 4 raglan-m er alle retstrikkede m i 

ribmønsteret. 

 

 

 

 

                                                       Fortsættes på bagsiden 



På næste omg, som er 2. omg i ribmønsteret, strikkes 

raglanindt:  

På ryg og forstykke er raglanindt flyttet 16 (18) 20 (22) m 

ind på p, på ærmerne er raglanindt placeret helt ind 

mod raglan-m. Omg beg som er højre bageste raglan-

søm på ryggen.  

Raglan-omg: * Strik den 1. markerede raglan-m ret, strik 

15 (17) 19 (21) m i ribmønster, strik 1 enk indt, strik 

ryggens m til der er 17 (19) 21 (23) m tilbage før raglan-

m, strik 2 r sm, strik ryggens 15 (17) 19 (21) m i ribmønster, 

strik den 2. markerede raglan-m r.  

På venstre ærme strikkes 2 r sm, strik ærmets m til der er 

2 m tilbage før 3. raglan-m, strik 1 enk indt *  

Gent fra *-* over forstykket og højre ærmes m.  

Gent raglanindt på hver 2. omg – til der er 31 m tilbage 

midt for og midt bag.  

 

KRAVE: 

Sæt m over på rundp nr 3.  

Fortsæt rundt i rib (1 r, 1 vr).  

Vigtigt: Da ribmønsteret i kraven skal være en 

fortsættelse af ret- og vr-m i ribmønsteret der hidtil er 

strikket, kan det på kravens 1. omg, være nødvendigt 

at strikke m sm midt for og midt bag.  

Når kraven måler 20 cm lukkes m løst af.  

 

MONTERING:  

Sy den lille ærmegabssøm under hvert ærme. 

 

 

 
Design og opskrift: Sanne Fjalland 


