
Per / 1758 / Design: Marianne Nyland Andersen 

 

 
 

MATERIALE: Organic 350 (55 % org. merino uld, 45 % org 

bomuld) og Alpaca 400 (100 % alpaka uld). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 112 (120) 128 (136) 144 (152) 

cm. 

HEL LÆNGDE: 68 (70) 72 (74) 76 (78) cm. 

GARNFORBRUG:  

Organic 350: 4 (4) 4 (4) 5 (5) ngl. fv 4024. 

Alpaca 400: 5 (5) 6 (6) 6 (8) ngl. fv 434. 

TILBEHØR: 7 (7) 8 (8) 8 (8) knapper. 

PINDE: Nr 3,5. 

Strikkefasthed: 22 m / 34 p i glat = 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, MM = maskemarkør. 

 

Modellen strikkes med 2 tråde garn = 1 tråd Organic 

350 og 1 tråd Alpaca 400. 

 

RYG 

På jumperp nr 3,5 slås 125 (133) 141 (149) 157 (165) m 

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

Fortsæt i glat ret til hele arb måler 46 (47) 48 (49) 50 (51) 

cm. Her lukkes af til ærmegab. Luk 2,2 m og 7x 1 m af i 

hver side. Fortsæt lige op over de rest 103 (111) 119 

(127) 135 (143) m, til ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) 

24 (25) cm. Luk de midterste 33 (33) 37 (37) 37 (37) m af 

til hals, og strik hver side færdig for sig, Luk mod 

halssiden for 3,1 m og luk de rest 31 (35) 37 (41) 45 (49) 

m af til skulder. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

På jumperp nr 3,5 slås 67 (71) 75 (79) 83 (87) m op. Strik 5 

cm rib 1 vr, 1 ret (1. p er vrangen af arb). Fortsæt 

herefter i rib over de første 12 m (= forkant), og glat ret 

over de sidste 55 (59) 63 (67) 71 (75) m på p.  

Strik lige op med denne fordeling, til arb måler det 

samme som ryggen op til ærmegabet. Beg - og strik - 

aflukn til ærmegab som på ryggen. I samme højde beg 

indtagn til V-udskæring. 

Indtagn V-udsk: Strik de 12 m rib-forkant, strik 2 ret, 1 ret 

løs af, 1 ret, og træk den løse m over retm. Gentag 

disse indt på hver 2. p 10 (10) 9 (9) 9 (9) gange, og på 

hver 4. p 10 (10) 13 (13) 13 (13) gange.  

Sjalskrave: Samtidig, når der er strikket 10 p efter 1. indt 

til V-udsk, tages ud til sjalskrave. Tæl 5 m ind fra 

forkanten og sæt en maske-markør = MM, og tag ud 

således: 

1. og 2. p: Strik til MM, strik m-lænken dr vr op. Flyt MM 

over på højre p. Der er nu 2 vr efter hinanden med MM 

imellem. Strik p ud, og strik som m viser på vrangsidep. 

3. og 4. p: Strik til MM, strik m-lænken ml de 2 vr-m dr ret 

op. Flyt MM over på højre p. Strik p ud, og strik som m 

viser på vrangsidep. 

5. og 6. p: Strikkes lige op, uden udt. 

Gentag disse 6 p 7 gange i alt = 14 udt/26 m rib ialt.  

Når alle ind- og udt er strikket = 50 (54) 56 (60) 64 (68) m, 

fortsættes lige op til arb måler det samme som ryggen. 

Sæt de første 19 m (= sjalskrave) på en nål, og luk de 

rest 31 (35) 37 (41) 45 (49) m af til skulder. 

 

VENSTRE FORSTYKKE MED KNAPHULLER 

Strikkes som højre - blot spejlvendt. Dvs at rib-forkanten 

strikkes over de sidste 12 m.  

Knaphuller: Strikkes over 2 p og 4 m inde i forkanten 

således: (retsiden) Strik til der er 4 m tilbage på p. Slå 2 

gange om p. På næste p strikkes det 1. omslag sm med 

m før omsl. Det 2. omsl strikkes sm med m efter. 

Der strikkes i alt 7 (7) 8 (8) 8 (8) knaphuller i forkanten. 

De 2 nederste beg på 6. og 18. p fra opslagn. De rest 

med 26 (26) 22 (22) 22 (24) p imellem dem. 

Indt V-udsk: Strik til 4 m før rib-forkanten, og strik 2 ret sm. 

 Tæl 5 m ind fra forkanten og sæt en MM. Tag ud til 

sjalskrave således: 

1. og 2. p: Strik til MM og flyt den over på højre p. Strik 

m-lænken dr vr op. Der nu 2 vr-m efter hinanden med 

MM imellem dem. Strik p ud, og strik som m viser på 

vrangsidep. 

3. og 4. p: Strik til MM og flyt den over på højre p. Strik 

m-lænken ml de 2 vr-m dr ret op. Strik p ud, og strik 

vrangsidep som m viser. 

5. og 6. p: Strikkes lige op uden udt. 

Gentag disse 6 p 7 gange i alt = 14 udt/26 m rib i alt.  

 

ÆRME 

På jumperp nr 3,5 slås 55 (59) 63 (67) 67 (71) m op. Strik 5 

cm rib som på ryggen. Skift til glat ret, idet der på 7. (9.) 

11. (7.) 7. (7.) p efter ribben, og derefter på hver 8. (8.) 

8. (skiftevis hver 8. og 10.) skiftevis hver 8. og 10. (skiftevis 

hver 8. og 10.) p tages 1 m ud 17(17) 17 (17) 19 (19) 

gange i hver side = 89 (93) 97 (101) 105 (109) m. Når 

hele ærmet måler 47 (48) 49 (50) 51 (52) cm, lukkes af til 

ærmebue - som til ærmegab på ryggen = 67 (71) 75 

(79) 83 (87) m. Luk så 2x 13 (14) 14 (15) 16 (17) m af i 

hver side, og luk de rest 15 (15) 19 (19) 19 (19) m af på 

én gang. 

 

MONTERING, LOMMER OG KRAVE 

Sy skuldersømmene sammen. Sy ærmerne i, og sy 

ærme- og sidesømmene sammen.  

Lommer: På jumperp nr 3,5 slås 29 (29) 31 (31) 33 (33) m 

op. Strik 12 (12) 13 (13) 14 (14) cm lige op i glat ret. Strik 

derefter 3 cm rib 1 ret, 1 vr, og luk af i rib. 

Sy lommerne på. Nederste kant i 3 p efter ribben, og 12 

(13) 14 (15) 16 (17) m inde i det glatstrikkede fra 

forkanten. 

Krave: Sæt et mrk i midterste m på ryggen. Strik rib over 

de 19 m på nål på forstykket, idet der slås 1 m op til søm 

mod nakken. Strik til kraven når om til mrk midt bag. 

Hæft kraven på i nakken og sy den sm midt bag. 

Sy knapper i. 

 

 


