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MATERIALE: lana cotton 212 (50% WOOL/50% COTTON) 

& KUNSTGARN (75% wool/25% polyamide). 

STØRRELSER: S/M (L/XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 104 (116) cm. 

HEL LÆNGDE: 40 (50) cm. 

GARNFORBRUG: 

Farve A (lana cotton): 6 (8) ngl. fv. 3803. 

Farve B (KUNSTGARN): 2 (3) ngl. fv. 03. 

PINDE: Nr. 3 og 3,5. Rundp nr. 3 (60 cm). 

HÆKLENÅL: Nr. 3,5. 

STRIKKEFASTHED: 25 m og 27 p på p 3½ i mønster = ca. 

10 x 10 cm. 

BEMÆRK: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Jumperen er tværstrikket fra ærme til ærme, for at 

opnå den fulde effekt af kunstgarnets farvegraduering. 

For- og bagstykke er to identiske dele og ribkanter er 

strikket efter montering. Jumperen strikkes frem og 

tilbage på p 3,5, men det kan være en fordel at skifte til 

rundp, når der slås m op til krop for at kunne have plads 

til den fulde bredde, der skal dog stadig strikkes frem og 

tilbage. Jumperen har åben slids i siderne op til 

armhulen, men ønsker man en lukket trøje, kan man 

montere siderne. Der er hæklet kædem langs 

jumperens åbne sider for at få en jævn og pæn kant. 

Strik første og sidste m r på alle pinde, så får du en pæn 

og lige kant, og der kan nemmere opsamles m til 

ribkanter. 

 

TWEED MØNSTER 

Ulige maskeantal 

1. p: (med fv A) r p hen 

2. p: (med fv A) 1 r (kantm) vr p hen til der er 1 m på p, 

1 r (kantm) 

3. p: (med fv B) * 1 r, 1 vr løs af med garn bagved arb* 

gentag fra * til *, slut med 1 r  

4. p: (med fv B) * 1 r, 1 vr løs af med garn foran arb* 

gentag fra * til *, slut med 1 r 

Gentag disse 4 p hele tiden 

 

BAGSTYKKE 

Slå 59 (69) m op på p 3,5 og strik mønster som 

beskrevet. Strik til ærme måler ca. 40 (42) cm. Pas det 

ind efter en afsluttet 4. p i mønster. På næste p (1. p i 

mønster) slås 54 (66) nye m op i beg af p og fortsæt i 

mønster over alle m i alt 113 (135) m. (vær opmærksom 

på at mønster ikke bliver “forskubbet”) Strik til arb måler 

52 (58) cm fra de nyopslåede m. Pas det ind efter en 

afsluttet 4. p i mønster. På næste p (1. p i mønster) luk 

54 (66) m i beg af p og forsæt i mønster. Strik til arb 

måler ca. 40 (42) cm fra de aflukkede m. Luk alle m af 

på 1. p i mønster.  

Strik forstykket magen til. 

 

MONTERING 

Sy 50 (54) cm sammen i hver side af ærmernes øverste 

søm, Lad midten være åben til hals. Sy “nederste” 

ærmesøm.  

Ribkanter: Fra forsiden af arb strikkes ca. 162 (172) m op 

rundt i halsen på rundp 3 med fv A. Strik 20 cm rib (1 r, 1 

vr) og luk løst af. Buk ribkanten så der bliver rullekrave. 

Strik ca. 110 (128) m op på rundp 3 i ærmekanten til 

bort i fv A og strik 3 cm rib (1 r, 1 vr). Luk af. Forneden på 

bagstykket strikkes i fv A ca. 140 (156) m op langs 

kanten, strik rib (1 r, 1 vr) frem og tilbage 4 cm. Luk af. 

Strik forstykkets rib på samme måde. Langs de åbne 

slidser i jumperens 4 sider hækles en rk kædem i fv A for 

at gøre kanten pæn. 


