
STRIKKET OG HÆKLET 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 (XXXL) 

Brystvidde: 104 (112) 120 (128) 136 (144) cm. 

Hel længde: 68 (69) 70 (72) 73 (74) cm. 

Garnforbrug: 16 (17) 17 (17) 18 (18) ngl á 50 g 

Pinde: Jumperp nr 5. Rundp nr 5 (80 cm). 

Hæklenål: Nr 5½. 

Strikkefasthed: 16 m og 23 p glat på p nr 5 = 10 x 10 cm. 

Hæklefasthed: 14 m og 9 rk stgm på nål nr 5½ = 10 x 10 

cm. 

Bemærk: Passer strikke/hæklefastheden ikke, må der 

prøves med finere eller grovere nål/pinde. 

 

Strikkeforkortelser: 

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

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

gentag, kantm = kantmaske, søm-m = sømmaske, mrk = 

mærke. 

Hækleforkortelser:  

lm = luftmaske, stgm = stangmaske, rk = række. 

 

Bemærk: 

Forstykket hækles i stgm efter diagram. Ryg og ærmer 

strikket i glat ret. 

 

FORSTYKKE: 

Med nål nr 5½ slås 74 (78) 84 (90) 94 (98) lm op. Hækl 

Mønster A efter diagr. Når der er hæklet ca 40 (40) 40 

(41) 41 (41) cm, fortsættes efter Mønster B resten af arb. 

Når hele arb måler ca 43(43) 43 (44) 44 (44) cm lukkes 

af til ærmegab på de næste 2 rk således: (retsiden) 

Hækl 1 fm i hver af de første 8 (8) 8 (10) 10 (10) m på rk. 

fortsæt i mønster (den første stgm erstattes af 2 lm), til 

der er 8 (8) 8 (10) 10 (10) m tilbage. Vend og hækl 

tilbage i mønster over de nu 58 (62) 68 (70) 74 (78) m. 

Hækl 2 (3) 4 (5) 6 (7) rk lige op, og sæt så 1 mrk på hver 

side af de midterste 16 (16) 16 (18) 18 (18) m til 

halsudskæring. Der hækles videre - med indtagn mod 

halssiden - på hver side af disse mrk således: 

Indtagn-RK: * Hækl mønster til 2 stgm før mrk. Næste 

stgm hækles kun 'halvt færdig', idet der sluttes med 2 

løkker på nålen. Hækl en 'halvfærdig' stgm mere = 3 

løkker på nålen. Slå om og træk tråden gennem alle 3 

løkker (= 1 indt m). Vend og hækl mønster tilbage *. 

Gentag fra * til * 2 gange til, og fortsæt derefter lige op 

over de rest 18 (20) 23 (23) 25 (27) m, til ærmegabet 

måler ca 21 (22) 23 (24) 25 (26) cm. Bryd garnet, og sæt 

det til på den anden side af de midterste m. Hækl 1 rk 

stgm i mønster over alle m (1. m = 2 lm). Vend og hækl 

fra * til * 3 gange. Bryd garnet når samme antal rk er 

hæklet i denne side af udskæringen. 

 

RYG: 

På jumperp nr 5 slås 83 (89) 95 (103) 109 (115) m op. Strik 

lige op i glat ret, til arb måler det samme som forstykket 

til ærmegabet.  

Her lukkes 9 (9) 9 (12) 12 (12) m af i hver side. Fortsæt 

lige op over de rest 65 (71) 77 (79) 85 (91) m, til  
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ærmegabet måler det samme som på forstykket. Luk 

20 (23) 25 (27) 28 (31) m af i hver side, og sæt de 

midterste m på en nål til hals. 

 

ÆRMER: 

På p nr 5 slås 33 (35) 37 (37) 39 (41) m op. Strik 4 cm rib 1 

vr, 1 ret (1. p er vrangen af arb). Fortsæt i glat ret, idet 

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

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

(21) 21 (22) gange i hver side = 69 (71) 75 (79) 81 (85) m.  

Fortsæt lige op over disse m til hele ærmet måler 58 

(60) 62 (63) 65 (66) cm. Luk af. 

 

MONTERING, KRAVE OG KANT: 

Sy skuldersømmene sammen. 

Krave: Fra retten af arb og på rundp nr 5, strikkes m op 

langs siderne af udskæringen og rundt i nakken. Beg 

med at slå 1 m op (til søm), og strik i forlængelse heraf 

ca 28 m op i højre side af udskæringen - op til 

skulderen. Strik m på nål op og 28 m ned på modsatte 

side, samt 1 m til søm. Strik 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm rib frem 

og tilbage på rundp, idet der på 3., 7. og 11. p tages 1 

m ud i beg og slutn af p - indenfor søm-m. Luk jævnt løst 

af i rib. 

Sy kraven fast i bunden af udskæringen. Sy ærmerne i 

og sy ærme- og sidesømmene sammen. 

Kant forneden: Med rundp nr 5, og fra retten af arb, 

strikkes m op forneden. På ryggen 1 m for hver opslået, 

og på forstykket samme antal som på ryggen. Strik 4 

cm rib og luk jævnt løst af i rib. 

 

 

 
Design og opskrift: Marianne Nyland Andersen 
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