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

el. WOOL SILK (75% organic lambswool, 25% silk) og SILK 

KID MOHAIR (72% mohair, 28% Silke). 

STØRRELSE: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 92 (98) 102 (107) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 55 (57) 59 (61) cm. 

GARNFORBRUG: 

Beige model: 

FV. A, Blend Bamboo: 7 (7) 8 (9) ngl. fv. 4950, 

FV. B, SILK KID MOHAIR: 3 (3) 3 (3) ngl. fv 1029. 

Grøn model: 

FV. A, WOOL SILK: 4 (4) 5 (6) ngl. Fv. 3020, 

FV. B, SILK KID MOHAIR: 3 (3) 3 (3) ngl. Fv. 1086. 

PINDE: Nr. 2,5, rundp 2,5 og 3,5, strømpep 3,5. 

STRIKKEFASTHED: 26 m og 35-36 p i glat = 10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Ribben på henholdsvis forstykke, bagstykke og ærmer 

er strikket separat på jumperp og samlet på rundp for 

at skabe en slids. Bærestykket er strikket i SILK KID 

MOHAIR. 

Strik første og sidste m r på alle pinde (ikke ved rund-

strikning), så får du en pæn og lige kant.  

 

FORKORTELSER 

Glat: ret på retsiden, vrang på vrangsiden 

1 enk indt: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over. 

1 udt: tag lænken op før næste m og strik den dr ret. 

 

Ribkant 

Slå 132 (138) 144 (150) m op med fv A på p 2,5 og strik 

rib frem og tilbage således; 1 kantm r, *1 vr, 1 r* gent fra 

* til * slut med kantm r. Fortsæt lige op i rib til arb måler 7 

cm (gælder alle str.). Lad arb hvile på p. Strik en ribkant 

mere. 

 

Samling af ryg og forstykke + krop: 

Skift til rundp 3,5 og glat (retside udad) og strik alle m fra 

forstykket over på p og sæt markør i = siden af sweater. 

Strik alle m fra bagstykke over på p og sæt markør i = 

omg beg. Der er nu 264 (276) 288 (300) m på omg. Fort-

sæt rundt i glat, men når arb måler 2 cm fra “sammen-

strikningen” (alle str.) strikkes 2 indt i hver side således; 

*efter markør strik 2 r, 2 r sm, strik indtil 4 m før næste 

markør, strik 1 enk indt, 2 r* gent dette p ud. Gent indt 

for hver 5 (5) 6 (6) cm i alt 5 gange = 244 (256) 268 (280) 

m på omg. 

Strik til hele arb (inklusive rib) måler 36 (37) 39 (41) cm, 

luk 5 m af på hver side af markørerne, til ærmegab. Lad 

arb hvile. 

 

ÆRMER 

Slå 50 (52) 52 (54) m op på p 2,5 med fv A og strik 7 cm 

rib frem og tilbage således; 1 kantm r, *1 vr, 1 r* gent fra 

* til * slut med kantm r. Skift til rundp 3,5 og glat rundt. 

Sæt markør ved omg beg. På første omg tages jævnt 

ud til 66 (68) 68 (70) m. Strik 2 cm glat. Tag 1 m ud på 

hver side af omg beg, gent disse udt for hver 2 cm til 

der er 94 (100) 102 (110) m på omg. Fortsæt lige op til 

hele arb måler 44 (45) 46 (47) cm. Luk 5 m på hver side 

af markør og lad arbejdet hvile.  

 

Strik et ærme magen til.  

 

BÆRESTYKKE 

Sæt alle dele på rundp 3,5 idet ærmerne sættes ind 

over ærmegabene på ryg/forstykke. 

Sæt markør midt på ryggen = omg beg. Skift til fv B og 

sæt garnet til her, strik 1 omg glat og sæt markør i hver 

overgang mellem delene til bærestykket = 4 markører. 

Tag ind til raglan på næste omg således: *strik til 3 m før 

markør, 1 enk indt, 2 r, 2 r sm* gent fra * til * omg ud og 

på hver 2. omg efterfølgende.  

Fortsæt raglan indt til der er 72 (72) 74 (74) m på forsi-

den af bærestykket. Strik hen til omg beg. Næste omg: 

Skift til rundp 2,5 og rib 1 r, 1 vr. Strik 6 cm rib over alle m. 

Luk alle m (pas på ikke at stramme for meget). 

 

MONTERING 

Sy ærmegabene sm fra vr siden. Buk halskant halvt om 

på vrangen og monter med løse sting. Hæft alle ender. 


