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MATERIALE: Blend bamboo (70% Bamboo, 30% bomuld) 

og KUNSTGARN (75% uld, 25% nylon). 

STØRRELSER: S/M (L/XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 115 (135) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 55 (62) cm. 

GARNFORBRUG: 

Blend bamboo: 

Fv. A: 7 (9) ngl. fv. 6007, 

Fv. B: 4 (6) ngl. fv. 621, 

Kunstgarn: 

Fv. C: 1 (2) ngl. fv. 02. 

PINDE: Nr. 3 og 5,5 (evt. rundp). 

STRIKKEFASTHED: 22 m og 35 p på p 5,5 i mønster = ca. 

10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Mønster er trefarvet vævestrik. Sweateren er strikket fra 

bund til top i to identiske stykker, med nyopslagne m til 

ærmer i begge sider. Ribkanter på ærmer og hals er 

strikket separat og monteret efterfølgende, med åbne 

“slidser” og ekstra længde, så der kan bindes sløjfer. 

Sweateren er strikket frem og tilbage på p, men det kan 

være en fordel at skifte til rundp, når der slås m op til 

ærmer, for at kunne have plads til den fulde bredde. 

Der skal dog stadig strikkes frem og tilbage. 

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

og lige kant.  

 

MØNSTER 

1. p (fv A): 1 r (=kantm) * 1 r løs af med garnet foran m, 

1 r *, gent fra * til *, slut med 1 r (=kantm) 

2. p (fv B): 1 r (=kantm) * 1 vr løs af med garnet bag m, 1 

vr *, gent fra * til *, slut med 1 r (=kantm) 

3. p (fv C): som 1. p 

4. p (fv A): som 2. p 

5. p (fv B): som 1. p 

6. p (fv C): som 2. P 

Gent disse 6 p hele tiden. 

 

BAGSTYKKE 

Slå 330 (360) m op med fv A på p 3 og strik rib (1 r, 1 vr) 

5 cm. Næste p: luk 90 m i starten af p (r over r, vr og vr) 

strik rib p ud. Næste p: luk 90 m i beg af p (r over r, vr og 

vr) strik rib p ud. Der er nu 150 (180) m på p. Skift til p 5,5 

og strik mønster efter vejledning. Strik til arb måler ca. 40 

(46) cm inkl. rib (Pas det ind efter 5. p i mønster). Næste 

p: Strik mønster efter vejledning indtil 2 sidste m på p (= 

1 vr, 1 kantm). Strik disse to m vr sm. På næste p (1. p i 

mønstervejledningen, fv A) slå 95 nye m op i begyndel-

se af p og fortsæt i mønster efter vejledning (obs. vær 

påpasselig med at mønster ikke bliver “forskubbet”) 

indtil de 2 sidste m på p (= 1 r, 1 kantmaske). Strik disse 

to m r sm. Vend arb, og stadig med fv A, slå 95 nye m 

op i beg af p. Beg nu på 2. p i mønstervejledning (fv B) 

og fortsæt i mønster over alle 338 (368) m (obs. vær 

påpasselig med at mønster ikke bliver “forskubbet”). 

Strik til arb måler ca. 17 (19) cm fra de nyoplslåede m 

(ærme), pas det ind efter 6. p i mønster. Næste p (med 

fv A) luk alle m, pas på med at stramme.  

 

 

 

FORSTYKKE 

Strikkes som ryggen. 

 

MONTERING 

Sy 50 (58) cm sammen i hver side af ærmernes øverste 

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

mesøm. Sy sidesømmen, men lad forneden ved ribben 

være åben, så der kan bindes sløjfer i siden.  

 

RIBKANTER 

Slå på p 3 med fv A 200 (220) m op til ærmekant. Strik 

rib (1 r, 1 vr) 2,5 cm. Luk af (r over r, vr og vr). Find mid-

ten på den ribstrikkede bort, og placer midten lige over 

ærmekantens “nederste” søm. Sæt nåle i, så borten 

ikke forskubber sig og monter ribborten på ærmet fra 

vr-siden. Lad oversiden af ærmet ved ribben være 

åben, så der kan bindes sløjfer. Gentag ved det andet 

ærme.  

Slå på p 3 med fv A 350 m (begge str.) op til halskant. 

Strik rib (1 r, 1 vr) 5 cm. Luk af (r over r, vr og vr). Find 

midten på den ribstrikkede bort, og placer midten lige 

over midten på bagsiden af trøjens åbne “hals”. Sæt 

nåle i rundt i halsen, så borten ikke forskubber sig og 

monter på trøjen fra vr-siden. Lad midten være åben 

fortil, så der med enderne af ribborten kan bindes en 

sløjfe. 


