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MATERIALE: Hjerte kid mohair (70% Kid mohair/30% po-

lyamid). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 85 (96) 103 (108) cm. 

HEL LÆNGDE: ca. 58 (60) 62 (64) cm. 

GARNFORBRUG: 

BLÅ: 2 (2) 3 (3) ngl. i hver af fv. 1107, 2163, 

2 (3) 3 (3) ngl. fv. 1620. 

SORT: 6 (7) 9 (9) ngl. fv. 500. 

PINDE: Rundp nr. 7 og strømpep nr. 7. 

STRIKKEFASTHED: 14 m og 15 p i glat med tre tråde = ca. 

10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Sweateren er til at starte med strikket med 3 tråde kid 

mohair, og løbende fjerner man en tråd for at opnå dip 

dye effekt. Sweateren kan strikkes med tre forskellige 

farver eller tre tråde af den samme farve. Strikker man 

med ensfarvet garn over hele sweateren, ses der bort 

fra farvekoderne (A, B, C), i stedet fjernes der blot en 

tråd, når opskriften siger det. Sweateren er strikket i to 

identiske dele, og er strikket glat frem og tilbage. Der er 

anvendt en rundp pga det høje maskeantal. Strik første 

og sidste m r på alle pinde og løft af til kantmaske, så 

får du en pæn og lige kant. OBS: Da sweateren er strik-

ket på samme pindstørrelse selvom man fjerner tråde, 

så pas på med ikke at strikke for stramt, når der strikkes 

med to eller en tråd.  

  

FARVER 

Fv. A: fv. 1107 

Fv. B:  fv. 2163 

Fv. C: fv. 1620 

  

RYG/FORSTYKKE 

Slå 60 (68) 72 (76) m op på rundp 7 med tre tråde (A, B 

og C) og strik 10 p r frem og tilbage. Skift til glatstrik og 

strik frem og tilbage lige op, til arb måler 34 (36) 38 (40) 

cm. Næste retp: Slå 44 (44) 46 (46) nye m op i begyn-

delse af p til det ene ærme og strik p r. Næste vrangp: 

Slå 44 (44) 46 (46) nye m op i beg af p til det andet 

ærme og strik p vr. Fortsæt i glat frem og tilbage over 

alle m med de tre tråde til hele arb måler 42 (44) 46 (48) 

cm fra bunden. Fjern tråd A og fortsæt nu med to tråde 

(B og C) i glatstrik lige op til arb måler 50 (52) 55 (57) cm 

i alt. Fjern tråd B og fortsæt nu med en tråd (C) i glatstrik 

lige op til arb måler 58 (60) 62 (64) cm. Luk alle m løst af 

fra retsiden. 

Strik et stykke magen til.  

  

MONTERING OG KANTER 

Sy sidesøm fra det glatstrikkede stykke. (lad retborten 

være som en åben “slids”) Sy “nederste” ærmesøm. Sy 

48 (50) 52 (54) cm sammen i hver side af ærmernes 

øverste søm. Lad midten være åben til hals. Saml på 

strømpep 7 med tre tråde (A, B og C) ca. 40 m op til 

ærmebort og strik rundt *1 p r, 1 p vr*, gent fra * til * i alt 

4 gange. Luk løst af og gentag ved det andet ærme. 


