


1808 - Kitfarvet sweater med forskellige snoninger i Mayflower Cotton 

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

Overvidde cm: 97 (101) 105 (109) 114 (118) 

Længde ca. cm: 62 (64) 66 (68) 70 (72) 

Fv. 102, Kitfarvet, ngl.: 12 (13) 14 (15) 16 (17) 

Pinde: Strikkepinde og rundpinde nr. 3½ og 4, hjælpepind eller snoningspind. 

Kvalitet: Mayflower Easy Cotton Merino Classic. 50 % Uld, 50 % Bomuld, 100 m pr. 

50 gram. 

Strikkefasthed: 19 m og 24 p i glat 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. 

Snoning over 4 m (ribkant): 

1. – 2. omg: 4 ret

3. omg: Sæt 2 m på en hjælpepind foran arb, strik de næste 2 m ret og derefter strikkes de 2 m på

hjælpepinden ret.

4. – 6. omg: 4 ret.

Gentag disse 6 omg.

Snoning over 8 m (raglan): 

1. – 6. omg: 8 ret

7. omg: Sæt 4 m på en hjælpepind foran arb, strik de næste 4 m ret og derefter strikkes de 4 m på

hjælpepinden ret.

9. – 12. omg: 8 ret.

Gentag disse 12 omg.

Snoning over 12 m (krave): 

1. – 8. omg: 12 ret

9. omg: Sæt 6 m på en hjælpepind foran arb, strik de næste 6 m ret og derefter strikkes de 6 m på

hjælpepinden ret.

9. – 16. omg: 12 ret.

Gentag disse 16 omg.

Ryg og forstykke. 

Slå 184(192)200(208)216(224) m op på rundpind 

nr. 3 ½ og strik ribkant, hvor masker-ne fordeles 

således: 1 vrang, * 4 ret (= snoning), 2 vrang, 

gentag fra * og slut med 4 ret (= snoning), 1 

vrang. Sæt et mærke ved omgangens begyndelse 

og efter 92(96)100 (104)108(112) m og strik 

snoningerne som beskrevet ovenfor. Når der er 

strikket 18 omg (der er nu strikket 3 sæt 
snoninger), strikkes videre i glat på rundpind nr. 4. 

Når arb måler 44(45)46(47)48(49) cm, lægges det 

til side. 

Ærmer. 

Slå 54(54)56(56)58(58) m op på p nr. 3 ½ og strik 

22 p i glat. Læg derefter kanten op således: Skyd 

en lidt tyndere pind ind i maskerne i 

opslagningskanten, fold kanten op på bagsiden af 

arb og læg pindene parallelt. Strik nu maskerne 

sammen i ret med 1 m fra hver pind. Skift til p nr. 

4. På den 1. p tages 1 m ud i hver 3. m =

72(72)76 (76)80(80) m. Fortsæt i glat, idet der 
yderligere tages 1 m ud i begge sider på hver 12. 
omg 6 gange = 84(84)88(88)92(92) m. Strik 
derefter lige op, til ærmet måler 45(45)46(46) 
47(47) cm og læg det til side. Strik det andet 
ærme mage til.



Bærestykke. 

Sæt delene på rundpind nr. 4: Venstre ærmes 

84(84)88(88)92(92) m, forstykkets 

92(96)100(104)108(112) m, højre ærmes 

84(84)88(88)92(92) m og ryggens 92(96) 

100(104)108(112) m = i alt 352(360)376 

(384)400(408) m. Strik 1 omg, hvor maskerne

fordeles således: Fra omgangens begyndelse

strikkes 4 ret og 2 vrang, strik glat over højre

ærme frem til 6 m før dets slutning, strik 2 vrang,

8 ret (= til snoning), 2 vrang, strik glat over

forstykket frem til 6 m før dets slutning, strik 2

vrang, 8 ret (= til snoning), 2 vrang, strik ret over

venstre ærme frem til 6 m før dets slutning, strik 2

vrang, 8 ret (= til snoning), 2 vrang, strik glat over

ryggen til 6 m før dens slutning, sæt en

maskemarkør (= ny omgangsbegyndelse) og strik 
2 vrang og 4 ret. Der ligger nu også 2 vrang, 8 ret 
og 2 vrang i den første raglansøm mellem ryggen 
og venstre ærme. Fortsæt rundt som m viser og 
strik snoninger i hver raglansøm som beskrevet 
ovenfor. SAMTIDIG tages ind på hver side af 
raglansømmene således: * Strik de 2 første 
glatmasker efter en raglansnoning ret sammen, 
strik glat frem til 2 m før næste raglansnoning og 
strik de sidste 2 glatmasker ret overtrukket 
sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og 
træk den løst aftagne m over). Strik 2 vrang, 
snoningens 8 m og 2 vrang. Gentag fra * omg 
rundt = 8 m ind pr. indtagningsomgang. Gentag 
raglan-indtagningerne på hver 2. omg i alt

25(26)27(28)29(30) gange = 152(152)160

(160)168(168) m og derefter på hver omg endnu 9 
gange = 80(80)88(88)96(96) m. Skift til rundpind 
nr. 3½ og strik 4 omg glat, idet der på den 2. omg 
tages 4(4)2(2)0(0) m jævnt ud = 84(84)90(90)

96(96) m. Vend arb med vrangsiden ud og strik i 

modsat retning, så mønsteret på kraven kommer til 

at vende rigtigt, når sweateren bruges. Skift til 

rund-pind nr. 4 og strik 1 omg ret, hvor omgangens 

begyndelse samtidig flyttes til 3 m efter midt-en på 

ryggen: Sæt et mærke hér. Strik nu kraven med 

følgende maskefordeling: Begynd med * 2 vrang, 

strik 4(4)5(5)6(6) ret, hvor der samtidig tages 1 m 

ud ved at strikke 1 drejet ret i lænken mellem 

maskerne = 5(5)6(6)7(7) m ret, 2 vrang, 6 ret, hvor 

der samtidig tages 6 m ud ved at strikke  skiftevis 

1 ret og 1 drejet ret i lænken mellem mask-erne 6 

gange = 12 m til snoning, gentag fra * omg ud =

126(126)132(132)138(138) m. Fortsæt lige op med 

denne maskefordeling, idet de 12 m snos på hver 

16. omg (den 9. mønsteromgang) som angivet 

ovenfor. Efter det 4. sæt snoninger

strikkes endnu 7 omg lige op. På den 8. omg 

tages ind over hver snoning ved at strikke 2 ret 

sammen 6 gange (= 6 m) = i alt 

90(90)96(96)102(102) m. Skift derefter 4 omg rib 

(skiftevis 1 ret og 1 vrang) og luk m af i rib på den 

5. omg.

Pres arb let med damp fra vrangsiden. 

LH 




