
AGNES / 1876 / Design Kirsten Nyboe 

 

 
 

MATERIALE: ORGANIC 350 (55% wool, 45% cotton). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) XXL (XXXL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 92 (97) 102 (107) 112 (117) 

cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 57 (58) 59 (60) 61 (62) cm. 

GARNFORBRUG: 4 (4) 5 (5) 5 (6) ngl. fv. 4075 el. 4098. 

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

STRIKKEFASTHED: 26 m og 36 p i glat = 10 x 10 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, kantm = kantmaske, omg = omgang, plm = 

placer markør, (R) = retside, (VR) = vrangside, dr = dre-

jet ret. 

 

BEMÆRK 

Sweateren strikkes på rundp og deles ved ærmegabet, 

hvorefter for – og bagstykke strikkes færdig hver for sig. 

Forneden på krop og ærmer er der rillestrik kanter. På 

bærestykket er der mønster. 

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

alle størrelser. 

 

Rillestrik: Strik r frem og tilbage på rundp på alle p. 

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

strikkes r på (R) og vr på (VR). 

Indt på ærmer: Ved omg beg under ærmet plm, strik 2 

dr r sm, strik omg til der er 2 m tilbage før markør, strik 

disse 2 m r sm. Der er nu taget 2 m ind på p. 

 

MØNSTER 

1. p = r 

2. p = *1 vr, 3 r*, gent p ud. 

Gent disse to p. 

 

BULLEN 

På rundp nr. 3 slås 240 (252) 264 (280) 292 (304) m op. 

Strik 10 cm rillestrik frem og tilbage på rundp. Saml m på 

rundp og strik lige op i glatstrikning til arb fra nederste 

kant måler 37 (37) 37 (38) 38 (38) cm. Herefter deles 

kroppens m til for- og bagstykke med 120 (126) 132 

(140) 146 (152) m på hvert stykke. 

 

BAGSTYKKE 

M antallet ændres med +1 (-1) +1 (+1) -1 (+1) til 121 

(125) 133 (141) 145 (153) m på ryggen. Strik mønster 

frem og tilbage på p således: 1. p fra (R), strik r på alle 

m. 2. p fra (VR), strik * 1 vr, 3 r *. Gent fra * til * på hele p 

til der er 1 m tilbage, slut med 1 vr. Gent 1. og 2. p til arb 

fra nederste kant måler 57 (58) 59 (60) 61 (62) cm. Luk 

37 (39) 42 (45) 47 (50) skulder-m af, sæt de midterste 47 

(47) 49 (51) 51 (53) nakke-m på en hjælpep, luk de 

resterende 37 (39) 42 (45) 47 (50) skulder-m af.  

 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

På 1. p efter delingen plm midtfor efter 60 (63) 66 (70) 

73 (76) m.  

Strik mønster frem og tilbage på p således: 1. p fra (R), 

strik r på alle m til markør mf. Vend. 2. p fra (VR), strik 3 

(2) 1 (1) 0 (3) r, * 1 vr, 3 r *. Gent fra * til * på hele p til der 

er 1 m tilbage, slut af med 1 vr. [1. og 2. p gent naturligt 

hele arb].  

Indt til V- udskæring: 

På 3. p fra (R), strikkes til 2 m før markør, strik disse 2 dr r 

sm, der er nu taget 1 m ind 1 gang. Vend og strik møn-

ster naturligt. Indt gent skiftevis på hver 2. og 4. p yderli-

gere 22 (23) 23 (24) 25 (25) gange. Når der er 37 (39) 42 

(45) 47 (50) m på p, strikkes lige op til arb fra nederste 

kant måler 57 (58) 59 (60) 61 (62) cm. Luk skulder-m af. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Strikkes som venstre, blot spejlvendt. Vigtigt: Ved indt til 

halsudskæringen strikkes m fra (R) alm r sm. 

 

MONTERING 

Sy skuldersømmene sammen. 

 

ÆRMER 

I ærmegabsåbningen strikkes 104 (108) 112 (116) 120 

(124) m dr r op på rundp nr 3. Strik 4 (2) 8 (4) 2 (2) omg i 

glatstrikning. Fortsæt i glatstrikning samtidig med at der 

tages 2 m ind på hver 6. (6.) 5. (5.) 5. (5.) omg i alt 23 

(24) 26 (27) 28 (29) gange. Skift til strømpep når m ikke 

kan være på rundp mere. Strik til ærmet måler 42 cm. 

Strik 10 cm rillestrik frem og tilbage på strømpep. Strik 

det andet ærme på samme måde. 

 

TIP. Ærmerne kan evt. justeres i længden før kanten 

strikkes på forneden.  

 

Halskant: I forlængelse af nakkens m samles på rundp 

nr 3 ca. 157 (163) 169 (175) 181 (187) m op i halskanten 

inkl. nakke-m. Maskeantallet skal være ulige. Fra (R) 

strikkes 1. p dr r, samtidig med at der plm på begge 

sider af den midterste m mf. Strik 4 cm rillestrik frem og 

tilbage på rundp. På hver 2. p strikkes r til 2 m før mar-

kør, strik 2 dr r sm, flyt markør, 1 r, flyt markør, 2 r sm. Luk 

alle m af. 

 

MONTERING 

Sy rillestrik kanten forneden, i halskanten og på ærmer 

sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


