


1804 – Stribet sweater i fire farver i Mayflower Easy Care Classic. 

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

Brystvidde cm: 78 (88) 98 (108) 118 (128) 138 (148) 

Længde cm: 54 (57) 60 (63) 66 (69) 72 (75) 

Fv. 258, Chinois Grøn, ngl.: 
Fv. 259, Chili, ngl.: 
Fv. 262, Flint, ngl.: 
Fv. 265, Skovdrossel, ngl.: 
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Pind: 4 

Rundpind (40 cm): 4 

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

Strikkefasthed: Vandret: 22 masker = 10 cm. Lodret: 28 pinde = 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. 

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 

Sweateren er strikket i glatstrik med ribkanter forneden, i halsen og ved ærmerne. Ribkanterne er strikket 
med farve nr. 262. 
Der er strikket striber i følgende rækkefølge efter ribkanten: 
Farve: 258, 259, 265 og 262. Herefter fortsætter stribernes farver forfra. Gælder alle størrelser. 
Hver strib er 4 pinde. Gælder alle størrelser. 

Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: På pind nr. 4 og med farve 262 slås 88(98)110 
(120)132(142)154(164) masker op, strik 5 cm rib
(1 ret, 1 vrang). Gælder alle størrelser.
2: Skift farve og strik striber til der er strikket
51(54)57(60)63(66)69(72) cm i alt (med rib-
kanten).
3: Luk de midterste 38(42)46(50)54(58)62(66)
masker af og strik hver side færdig for sig.
4: Luk mod halssiden for 1x2 og 2x1 masker. Strik
4 pinde lige op. Gælder alle størrelser. Luk de
resterende masker af på én gang.
5: Strik den anden side spejlvendt.

For. 
1: Strikkes som ryggen til hele arbejdet måler 55 
cm. 
2: Luk de midterste28(32) 36(40)44(48)52(56) 
masker af og strik hver side færdig for sig. 
3: Luk mod halssiden for 1x3, 2x2, 2x1 masker. 
Strik lige op til forstykket har samme længde som 
ryggen. Luk de resterende masker af på én gang. 
Gælder alle størrelser. 
4: Strik den anden side spejlvendt. 

Ærmer. 
1: På pind nr. 4 og med farve 262 slås 38(42)46 
(50)54(58)62(66) masker op. Strik 5 cm rib (1 ret, 
1 vrang). Gælder alle størrelser.
2: Skift farve idet der på første retpind tages jævnt 
ud til 52(56)62(66)70(74)78(82) masker.
3: Fortsæt i striber og tag 1 maske ud i hver side 
på hver 6. pind til 82(88)94(100)106(112)118(124) 
masker.
4: Strik lige op til ærmet måler 42(44)48(50)52 
(54)56(58) cm eller ønsket længde:
5: Strik et ærme magen til.

Montering. 
1: Sy sammen over skulderne, sy ærmerne 
sammen og sy dem i, så de hverken strammer 
eller flaner. Sy sidesømmene. 
2: På rundpind nr. 4 og med farve 262 strikkes 
100(110)120(130)140(150)160(170) masker op 
hele vejen rundt i halsen. 
3: Strik 5 cm rib (1 ret, 1 vrang). Gælder alle 
størrelser. 
4: Luk af i rib. 
5: Hæft ender, læg sweateren i vand og træk den i 
facon. 
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