


1803 - Stribet sweater i dobbelt Mayflower Easy Care Classic. 

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

Overvidde cm: 96 (100) 104 (108) 112 (116) 

Længde ca. cm: 65 (67) 69 (71) 73 (75) 

Fv. 246, Kirsebærrød, ngl.: 

Fv. 256, Orange, ngl.: 

Fv. 205, Lys lilla, ngl.: 

Sølvtråd, ngl.: 
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Pinde: 7 og 8 

Rundpind: 7 og 8 

Strømpepinde: 7 og 8 eller magic loop rundpind 100 cm til ærmer 

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

Strikkefasthed: 12 m og 16 p i glat med dobbelt garn på p nr. 8 = 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. 

Hele sweateren strikkes med dobbelt garn. I de lyslilla striber strikkes yderligere en sølvtråd med i 

den første og sidste omg/pind. De mellemliggende omg/pinde strikkes udelukkende med dobbelt 

lyslilla. 

Ryg og forstykke. 

Slå 116(120)124(130)134(140) m op på rundpind 

nr. 7 med dobbelt kirserbærrød og strik rib

(skiftevis 1 ret og 1 vrang). Når ribkanten måler 5 

cm = 10 omg, strikkes videre i glat på rundpind nr. 

8 og striber således: 16 omg med lyslilla (med 

sølvtråd i den 1. og 16. omg - se ovenfor), 16 omg 

med orange, 30(32)34(36)36(38) omg med

kirsebærrød = i alt 44(45)46(47)48(49) cm. Del arb

til ærmegab ved omgangens begyndelse og efter

58(60)62(65)67(70) m.

Ryg. 

Fortsæt frem og tilbage i glat med orange. Når der 

er strikket 30(32)34(36)36(38) p, sættes de 

midterste 14(16)16(17)19(20) m på en maske-

holder til halsudskæring og hver side strikkes 

færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for 

yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når ærmegabet 

måler 21(22)23(24)25(26) cm, sættes de rester-

ende 19(19)20(21)21(22) m på en maskeholder til 

skulder. Strik den anden side modsat. 

Forstykke. 

Strikkes mage til ryggen, blot med dybere hals-

udskæring: Når der er strikket 24 p med orange, 

sættes de midterste 8(10)10(11)13(14) m på en 

maskeholder til halsudskæring og hver side 

strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p 

for yderligere 1 x 3 m, 1 x 2 m og 1 x 1 m. Når

ærmegabet måler 21(22)23(24)25(26) cm, strikkes 

de 19(19)20(21)21(22) skuldermasker  sammen 

med den modsvarende skulder på ryggen: Læg 

pindene med skuldermaskerne sammen ret mod 

ret og strik maskerne sammen 

i ret med 1 m fra hver pind. Luk samtidig af.  

Strik den anden side modsat. 

Ærmer. 

Slå 30(30)32(32)34(34) m op med kirsebærrød på

strømpepinde eller rundpind nr. 7 og strik rundt i 

rib som forneden på ryg og forstykke. Når kanten 

måler 5 cm = 10 omg, strikkes videre i glat på 

pinde/rundpind nr. 8. Sæt et mærke ved omgang-

ens begyndelse. Tag ud (se det understregede 

afsnit nedenfor) og strik samtidig striber således: 

8 omg med lyslilla (med sølvtråd på 1. og 8. omg), 

8(8)10(10)12(12) omg orange, 16 omg med lyslilla 

(med sølvtråd på 1. og 16. omg), 8 omg

kirsebærrød, 8 omg lyslilla (med sølvtråd på 1. og

8. omg), 8 omg orange, 8 omg lyslilla (med

sølvtråd på 1. og 8. omg) og 8 omg kirsebærrød =

i alt 82(82)84(84)86(86) omg =  50(50)52(52)53

(53) cm. Samtidig tages ud på den 1. omg efter

ribkanten således: Strik 1 m, strik 1 drejet ret i

lænken mellem maskerne, strik frem til den sidste

m, strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne og

strik den sidste m. Gentag disse udtagninger på

hver 6. omg i alt 12 gange = 54(54)56(56)60(60)

m. Når striberne er færdige, lukkes alle m løst af.

Strik det andet ærme mage til.

Halskant. 

Med kirsebærrød og rundpind nr. 7 strikkes fra

venstre 13 m op + de ventende 8(10)10(11)13(14) 

m + 13 m op langs forstykkets halsudskæring og 6 

m op + de ventende 14(16)16(17)19(20) m + 6 m 

op langs ryggens halsudskæring = i alt 

60(64)64(66) 70(72) m. Strik rundt i rib (skiftevis 1 

ret og 1 vrang). Når kanten måler 5 cm, lukkes m 

af som de viser. Pas på, at aflukningen ikke bliver 

for stram. 

Sy ærmerne i. 

LH 


