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MATERIALE: MERINO COTTON (50% uld, 50% bomuld). 

STØRRELSE: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 89 (98) 104 (114) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 56 (58) 60 (62) cm. 

GARNFORBRUG: 

Ensfarvet: 13 (14) (15) (16) ngl. fv. 1309. 

Trefarvet: 5 (5) 6 (6) ngl. fv. 6995, 

4 (4) 5 (6) ngl. fv. 3803, 

3 (5) 5 (5) ngl. fv. 282. 

PINDE: 2 sæt p nr.  3,5 og rundp 3,5 og 4, strømpep 4. 

TILBEHØR: Silkebånd eller kantbånd. 

STRIKKEFASTHED: ca. 22 m og 31 p i glat = 10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Sweateren kan strikkes ensfarvet eller i tre farver. 

Løbegangen forneden er strikket i et stykke, ombukket 

til vrangsiden, “hægtet” op og sammenstrikket. Løbe-

gangen er strikket separat frem og tilbage og samlet 

på rundpind efter “ophægtningen. Der er efterfølgen-

de trukket bånd gennem løbegangen og disse bliver 

bundet til sløjfer i siderne. Vælg bånd i samme farve 

som sweateren, eller vælg en kontrastfarve. 

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

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

 

FORKORTELSER 

Glat: ret på retsiden, vrang på vrangsiden 

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

strikkede. 

 

LØBEGANG 

(trefarvet fv. 6995) 

Slå 108 (118) 126 (136) m op på p 3,5 og strik glat frem 

og tilbage 9 p, sidste p er en r-pind på forsiden. Næste 

p, på vrangsiden, strik en rk r. (dette giver et naturligt 

“knæk til løbegangen). Næste p, retsiden, fortsæt med 

8 p glat, sidste p er en vr-pind.  

Med en ny p 3,5 saml 108 (118) 126 (136) m op i kanten 

forneden af arb. Buk arb så de opsamlede m kommer 

til at ligge på “bagsiden af arb” og skaber en bred 

løbegang med vrangsiden indad. Strik m fra den forre-

ste p r sm med m fra den bagerste p indtil alle m fra 

begge p er brugt. Sørg for at maskeantallet er det 

samme på begge p ellers vil løbegangen forskubbe sig. 

Slut med 1 p vr tilbage.  Lad arb hvile, og strik en løbe-

gang mere.  

 

SAMLING AF RYG OG FORSTYKKE + BULLEN 

(trefarvet fv 6995) 

Skift til rundp 4 og fortsæt i glat (retside udad) og strik 

alle m fra forstykkets løbegang over på p og sæt mar-

kør i = siden af sweater. Strik alle m fra bagstykkets lø-

begang over på p og sæt markør i = omg beg. Der er 

nu i alt 216 (236) 252 (272) m på omg. Forsæt rundt i 

glat men når arb måler 2 cm fra “sammenstrikningen” 

(alle str.) strikkes 2 indt i hver side således; *efter markør 

strik 2 ret, 2 ret sm, strik indtil 4 m før næste markør, strik 1 

enk indt, 2 r* gent dette p ud. Gent indt for hver 5 (5) 5 

(5) cm i alt 5 gange = 196 (216) 232 (252) m på omg. 

Strik til hele arb (inklusive løbegang) måler 35 (37) 39 

(41) cm og luk 4 m på hver side af markørerne af til  

 

ærmegab = 180 (200) 216 (236) m på omg. Lad arb 

hvile. 

 

ÆRME 

(trefarvet fv 3803) 

Slå 41 (43) 45 (47) m op p 3,5 og strik løbegang efter 

samme princip som på ryg/for: strik 9 p glat frem og 

tilbage, 1 p r på vr-siden, og 8 p glat. Med en ny p 3,5 

saml 41 (43) 45 (47) m op i kanten forneden af arb, buk 

og strik sammen ligeledes som på ryg/for. Slut med 1 p 

vr. Lad arb hvile og lav en løbegang mere efter samme 

princip. Skift til rundp 4 og fortsæt i glat (retside udad) 

og strik alle m fra den ene løbegang over på p, strik 

derefter m fra den anden løbegang over på p og sæt 

markør i = omg begyndelse og 82 (86) 90 (94) m på p. 

Fortsæt rundt i glat til arb måler i alt 44 cm eller ønsket 

længde. Luk 4 m på hver side af markørerne af til ær-

megab = 74 (78) 82 (86). Lad arb hvile og strik et ærme 

magen til.  

 

BÆRESTYKKE 

(trefarvet fv 282) 

Sæt alle dele på rundp 4, idet ærmerne sættes ind 

over ærmegabene på ryg/forstykke. 

Sæt markør midt på ryggen = omg begyndelse. 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 sådan: *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 ind til der 

52 (56) 58 (62) m på henholdsvis bagstykket og forstyk-

ket af arb. Strik til omg begyndelse og skift til rundp 3,5 

og strik rib *2 r, 2 vr* gent fra * til * omg ud. Strik 30 (30) 

34 (34) cm rib og luk løst af.  

 

MONTERING 

Sy ærmegabene sm fra vr siden. Hæft alle ender. Buk 

halskanten om retsiden, juster længden efter smag. 

Træk bånd ind i alle løbegange. (1 på forstykket, 1 på 

bagstykket, 2 i hvert ærme) Juster længden efter smag 

og bind sløjferne, stramt eller løst. 


