


1665 - Damesweater i patent i aubergine Mayflower Easy Care Classic. 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 100 (104) 108 (112) 116 (120) 

Længde ca. cm: 70 (72) 74 (76) 78 (80) 

Fv. 292, Aubergine, ngl.: 15 (16) 17 (18) 19 (20) 

Pinde: 4 

Rundpind (40 cm): 4 til halskant. 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Uld, 106 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: 17 m x 40 p (= 20 retmasker i højden) i patent på p nr. 4 = 10 x 10 cm. 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle 
arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 

Kantmasker (km): I begyndelsen af alle pinde tages den første maske ret løs af og i slutningen af alle pinde 

strikkes den sidste maske ret. 

 

Patent, strikket frem og tilbage. 

1. p: 1 km, * 1 vrang, 1 ret, gentag fra * og slut med 1 vrang og 1 km. 

2. p: 1 km, * 1 ret, tag 1 vrang løs af med omslag, gentag fra * og slut med 1 ret, 1 km. 

3. p: 1 km, * tag 1 vrang løs af med omslag, strik den løst aftagne maske og omslaget ret sammen, gentag fra 

* og slut med at tage 1 vrang løs af med omslag og 1 km. 

4. p: 1 km, * strik den løst aftagne maske og omslaget ret sammen, tag 1 vrang løs af med omslag, gentag fra 

* og slut med at strikke den løst aftagne maske og omslaget ret sammen og 1 km. 

Strik 1. – 4. p 1 gang. Derefter gentages 3. og 4. p.  

 

Patent, strikket på rundpind i halskanten. 

1. omg: Maskefordelingen tilpasses til patenten ved halsudskæringen, idet der strikkes skiftevis 1 ret og 1 

vrang løs af med omslag som maskerne viser. 

2. omg: * strik den løst aftagne vrangmaske vrang sammen med omslaget, tag retmasken vrang løs af med 

omslag, gentag fra * 

3. omg: * tag vrangmasken vrang løs af med omslag, strik den løst aftagne retmaskemaske og omslaget ret 

sammen, gentag fra *. 

 

Ryg. 

Slå 85(89)91(95)99(101) m op på p nr. 4 og strik 

patent som ovenfor beskrevet. Når der er strikket 

40 p (= tæl 20 retmasker i højden), sættes et 

mærke til slidser i begge sider. Fortsæt lige op, til 

arb måler 50(51)52(53)54(55) cm og sæt endnu et 

sæt mærker i siderne til ærmegab. Strik lige op, til 

ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25) cm. Sæt de 

midterste 29(31)31(33)35(35) m på en maske-

holder til halsudskæring og strik hver side færdig 

for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 

x 2 m og 1 x 1 m. Sæt de resterende 25(26)27(28) 

29(30) m på en maskeholder til skulder. Strik den 

anden side modsat. 

 

Forstykke. 

Strikkes mage til ryggen, blot med dybere 

halsudskæring: Når ærmegabet måler 17(18)19 

(20)21(22) cm, sættes de midterste 15(17)17(19)  

 

21(21) m på en maskeholder til halsudskæring og 

strik hver side færdig for sig. Luk i halssiden på 

hver 2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m 

og 1 x 1 m. Når skulderen har samme højde som 

på ryggen, lægges skuldermaskerne ret mod ret 

sammen med den modsvarende skulder på ryg-

gen. Strik maskerne sammen i ret og luk dem 

samtidig af. Strik den anden side modsat. 

 

¾-Ærmer. 

Slå 67(69)73(77)79(81) m op på p nr. 4 og strik 

patent som ovenfor beskrevet. Strik lige op, til 

ærmet måler 40(40)41(41)42(42) cm og luk alle m 

løst af. Strik det andet ærme mage til. 

 

Halskant. 

Med rundpind nr. 4 strikkes i ret fra venstre skulder 

15 m op + de ventende 15(17)17(19)21(21) m + 15 



m op langs forstykkets halsudskæring og 5 m op + 

de ventende 29(31)31(33)35(35) m + 5 m op langs 

ryggens halsudskæring = i alt 84(88)88(92)96(96) 

m. Strik rundt i patent som ovenfor beskrevet. Når 

kanten måler 12 cm, lukkes alle m løst af. Fold 

halskanten halvt om til vrangen og sy den fast 

langs halsudskæringen med elastiske sting. 

 

Montering. 

Sy ærmerne i mellem ærmegabsmarkeringerne. 

Sy sidesømmene (husk at lade de nederste 10 cm 

stå åbne til slidser) og sy ærmesømmene.  

 

 

LH 


