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MATERIALE: MERINO COTTON (50% Uld, 50% Bomuld) el. 

Vidal (100% baby alpaca). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) XXL (XXXL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 97 – 102 – 107 – 112 – 117 – 

122 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 cm. 

GARNFORBRUG: 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 ngl. fv. 422. 

PINDE: Rundp nr 3,5 (40 + 80 cm), strømpep nr 3,5. 

STRIKKEFASTHED: 22 m og 34 p i glat = 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

STRIKKEFORKORTELSER 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, arb = arbejdet, 

sm = sammen, indt = indtagning, beg = begynd / be-

gyndelsen, gent = gentag, kantm = kantmaske, omg = 

omgang, plm = placer markør, mf = midt for, mb = midt 

bag, dr = drejet ret. 

 

BEMÆRK 

Sweateren strikkes på rundpind og deles ved ærmega-

bet, hvorefter for – og bagstykke strikkes færdig for sig. 

Ærmerne strikkes fra kroppen og ned. Forneden på 

kroppen er der en bred ribkant, ellers er den strikket i 

struktur mønstre der har forskellig strikkefasthed. 

Hvor der kun er nævnt et tal i opskriften, gælder tallet 

for alle størrelser. 

Sweateren kan med fordel fugtes med en vandforstø-

ver og ligge i let pres mellem et par håndklæder. 

 

1/1 rib: * 1 r, 1 vr *, gent fra * til * på omg. 

3/3 rib: * 3 r, 3 vr *, gent fra * til * på omg/p. 

Glat: På rundp strikkes r på alle m. Frem og tilbage på 

pinden strikkes r på retsiden og vr på vrangsiden. 

Omvendt glat: På rundp strikkes vr på alle omg. Frem og 

tilbage på pinden strikkes vr på retsiden og r på vrang-

siden. 

Bølger: * 4 omg/p glat, 4 omg/p omvendt glat *. Gent 

fra * til * på omg/p. 

Indt ved ærmer: Strik til 2 m før markør, strik 2 m dr sm, 

løft markør over, strik 2 r sm. Der er nu taget 2 m ind på 

omg. 

 

BULLEN 

På rundp nr 3,5 slås 268 (284) 300 (312) 328 (340) m op. 

Saml m på rundp og strik 20 cm 1/1 rib. På sidste omg 

plm således: Strik 42 (45) 48 (51) 54 (57) m plm = 3/3 rib 

m i siden. Strik 50 (52) 54 (54) 56 (56) m plm = mf bølge-

m. Strik 42 (45) 48 (51) 54 (57) m plm = 3/3 rib m og side-

søm, begynd med 3 vr (3 r) 3 vr (3 r) 3 vr (3 r). Strik 42 

(45) 48 (51) 54 (57) m plm = 3/3 rib m i siden. Strik 50 (52) 

54 (54) 56 (56) m plm = mb bølge-m. Strik 42 (45) 48 

(51)54 (57) m plm = 3/3 rib m, sidesøm og omg start. På 

næste omg strikkes 3/3 rib, bølger, 3/3 rib, bølger og 3/3  

 

 

rib, som beskrevet ovenfor – samtidig med at de 50 (52) 

54 (54) 56 (56) bølge-m, både foran og bagpå, reduce-

res til 40 (40) 42 (42) 44 (46) m. Der er nu 248 (260) 276 

(288) 304 (320) m på omg. 

Fortsæt lige op med strukturmønstrene til arb fra neder-

ste kant mf måler 37 cm. Herefter deles kroppens m til  

 

 

for- og bagstykke med 124 (130) 138 (144) 152 (160) m 

på hvert stykke. 

 

FORSTYKKE - Halsudskæringen: 

Fortsæt med strukturmønstrene frem og tilbage på pin-

den. Når arb fra nederste kant måler 53 (54) 54 (55) 55 

(56) cm sættes de midterste 16 (16) 16 (18) 18 (18) m på 

en hjælpep og hver side strikkes færdig hver for sig. I 

halssiden lukkes yderligere på hver 2. p af for 

3,3,2,1,1,1,1 (3,3,2,1,1,1,1) 3,3,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,1,1,1) 

3,3,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,2,1,1) m. Strik lige op til arb fra ne-

derste kant målt, ved halsudskæringen, er 59 (60) 61 

(62) 63 (64) cm. Skrå skulder: I ærmegabssiden lukkes 

på hver 2. p af for 7,7,7,7,7,7 (7,7,7,8,8,8) 8,8,8,8,8,8 

(8,8,8,8,9,9) 9,9,9,9,9,9 (9,9,9,9,10,11) m. Strik den mod-

satte side tilsvarende, blot spejlvendt. 

 

BAGSTYKKE 

Strik frem og tilbage på pinden med strukturmønstrene 

til arb fra nederste kant måler 59 (60) 61 (62) 63 (64) cm.  

Strik skrå skulder som beskrevet ovenfor.  Sæt de reste-

rende 40 (40) 42 (44) 44 (46) nakke-m på en hjælpep.  

 

MONTERING 

Sy skuldersømmene sammen.  

 

ÆRMER 

På rundp nr 3,5 samles 124 (130) 134 (138) 144 (148) m 

op rundt i ærmegabet. Fra retten strikkes 1. p dr. Plm 

ved omg start under ærmet. Fortsæt i 3/3 rib resten af 

arb. Efter 8 (16) 10 (10) 6 (1) omg, tages 2 m ind under 

ærmet på hver 6. (5.) 5. (5.) 5. (5.) omg i alt 28 (30) 31 

(32) 34 (35) gange. Når m ikke kan være på rundp, 

fortsættes på strømpep. Når ærmet måler 52 cm eller 

har den ønskede længde, lukkes de resterende 68 (70) 

72 (74) 76 (78) m af.  

Strik et ærme mere magen til. 

 

Halskant: I forlængelse af nakkens m samles på p 3,5 

ca. 106 (110) 114 (118) 122 (126) m op i halskanten inkl. 

m fra hjælpepindene. Maskeantallet skal være deleligt 

med 2. Fra retten strikkes 1. p d r.  Strik 6 cm 1/1 rib. Luk 

alle m af. 


