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MATERIALE: MERINO COTTON (50% Wool superwash, 

50% Cotton) og Alpaca 400 (100% Alpaca). 

STØRRELSER: 2 (4) 6 (8) 10 år. 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 64 (69) 74 (79) 84 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 35 (38) 42 (46) 50 cm. 

GARNFORBRUG:  
Merino Cotton: 4 (5) 7 (8) 9 ngl. Fv. 434, 

Alpaca 400: 2 (2) 3 (3) 3 ngl. fv. 6995. 

PINDE: Nr. 5. 

STRIKKEFASTHED: 15 m og 38 p i patent = ca. 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Jumperen er strikket i bundfarve af Merino Cotton med 

følgetråd af Alpaca 400.  

Forstykke og ryg er identiske og strikket i to dele. 

 

PATENTMØNSTER 

1. p: *slå om, 1 vr løs af, 1 r* gent fra * til *  

2. p: *slå om, 1 vr løs af, 2 r sm (den løse m + omslaget)* 

gent fra * til * 

Gent 2. p hele tiden.  

 

RYG 

Slå 46 (50) 54 (58) 62 m op på p 5 og strik patentmøn-

ster lige op til arb måler 35 (38) 42 (46) 50 cm. Luk 12 

(14) 16 (16) 18 m i hver side af arb til skulder således: *1 

r, 2 r sm (den løse m + omslaget) træk den 1. m over d. 

2. m*, gent * til *. Lad de midterste 22 (22) 22 (26) (26) m 

blive på pind og strik patentmønster lige op til hals må-

ler 10 (12) 12 (14) 14 cm (eller ønsket længde). Luk de 

resterende m af som ovenfor nævnt.  

 

FORSTYKKE 

Strikkes som ryggen. 

 

ÆRMER 

Slå 38 (42) 46 (50) (54) m op på p 5 og strik patentmøn-

ster lige op til arb måler 22 (26) 30 (34) 38 cm. Luk alle m 

af på samme måde som ryg/forstykke.  

Strik et ærme magen til. 

 

MONTERING 

Sy hals og skuldersømme sammen. Sy ærmer på 

ryg/forstykke, lad ærmesømmen ligge på undersiden af 

armen. Sy ærmesøm og sidesøm. Buk halskraven så der 

bliver “rullekrave”. 


