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Side 2

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

Personligt brystmål 
cm: 76 84 92 100 110 118 128

Arbejdets overvidde, 
cm: 80 87 98 109 120 131 138

Hel længde cm: 56 59 62 63 64 65 66

Forbrug fv 1 (ECC 
Tweed 516), ngl.: 

6 7 8 9 10 11 12

Forbrug fv 2 (ECC 
253), ngl.:  

2 2 2 3 3 3 4

Pinde: Rundpinde 4 mm: 40 og 80 cm, 3½ mm: 40 cm + 80 cm,  4½ mm: 60 cm

Tilbehør: Maskemarkører og maskeholder

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic (ECC) og Easy Care Classic Tweed (ECC Tweed)

Strikkefasthed: 22m x 28 rk på 10 x 10cm i glatstrik på pind 4mm med 1 tråd Easy Care Classic Tweed

OM DETTE DESIGN
Sweateren strikkes oppefra og ned og har et rundt 
bærestykke med mønster, som går igen i bunden af 
sweateren og på ærmerne. Arbejdet deles i krop og ærmer, 
og disse strikkes videre hver for sig. Kroppen strikkes som 
det første og afsluttes af mønsteret og en ribkant. Herefter 
samles masker op ved ærmegab, og ærmerne strikkes og 
afsluttes som kroppen.

Det kan være fordelagtigt at prøve arbejdet undervejs, 
så du får en fornemmelse af, hvordan den er at have på. 
Her kan du også overveje, om kroppen og ærmerne skal 
være kortere eller længere – men husk for både krop og 
ærmer, at der er der både skal tilføjes en mønsterkant og 
en ribkant, der strikkes til sidst.

Det kan være en god idé at lave en ekstra strikkeprøve i 
mønsteret, for at sikre at strikkefastheden også overholdes, 
når du strikker med flere farver. 

FORKORTELSER
arb: arbejdet
dr: drejet ret
hs: højre side
km: kantmaske (strikkes r, på både retsiden og vrangsiden)
m: maske(r)
mr: mønsterrapport
ngl: nøgle(r)
omg: omgang(e)
p: pinde
r: retmaske
Slå om: slå garnet om pinden

sm: sammen
udt: udtagning: Strik 2m i samme m, ved først at strikke i 1r 
forreste maskeled og derefter 1dr i bagerste maskeled.
vs: venstre side
vr: vrangmaske

BESKRIVELSER
Glatstrik: Alle m strikkes r på retsiden og vr på vrangsiden.

GMS-vending: vend arbejdet, tag garnet foran arbejdet, 
flyt næste m over på højre p, træk garnet over højre p og 
om bag arbejdet, stram evt. lidt til og strik videre derfra. 
Når du kommer tilbage til vendemasken, ligner det to 
masker, de strikkes r sm.

Lænkeaflukning = strik 2r, luk 1m af ved at løfte den anden 
m på højre p over den forreste m og slip.

Strik med farver
Dominansfarven er farve 2, og er den farve, der er mest 
fremtrædende i arb. Når du strikker, har du to tråde i 
hånden. Placeringen af garnet i hånden har betydning for 
den fremtrædende farve. Dominantfarven placeres tættest 
mod arbejdet.

Hvordan læser jeg en mønsterrapport? 
• Hvert felt svarer til 1 m. 
• Der læses nedefra og op, fra højre og mod venstre, 

altså samme retning som du strikker. De enkelte 
rækker er uafhængige af hinanden.

• Når du har strikket den vandrette række, gentages 
denne, indtil du har strikket 1 omg.

• Når omgangen er strikket, fortsættes der på række 2 
vandret.
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Side 3

Praktisk
Der dannes lænker på bagsiden, disse må ikke blive for 
lange, derfor bør du sno garnet omkring hinanden efter 
ca. 5 m af samme farve.
• Se eksempel på lænker, på sidste side.

OPSKRIFT
1. Halsrib
Slå 128 (128) 128 (144) 144 (160) 160m op, med 1 tråd Easy 
Care Classic farve 2 p 3½ mm 40cm.
Placer 1 maskemarkør, der danner omgangsstart midt på 
ryggen. 

Strik 1x1 rib indtil ribben måler 6 cm. 
Ombukning af halsrib:
Alternativt kan du her vælge at sy ombukningskanten til 
slut.

Fold kanten på midten med retsiden udad og strik nu 
opslagskanten sammen med maskerne på pinden således:
Benyt højre p til at samle 1m op fra opslagskanten* (i 
samme maskerække), placer denne på venstre p, strik den 
opsamlede m r sm med den næste m på venstre p.

*Du kan med fordel bruge en hæklenål som hjælp til at 
samle maskerne op. Vær nøje med at strikke m sm i samme 
maskerække, ellers bliver halskanten skæv. 

2. Bærestykke
Skift til p 4mm 40cm, skift til en længere p, når 
maskeantallet kræver det. 
Strik farverne som nedenstående MR.

Følg nu MR således:

Maskerække 1-4
Strik 4 omg glatstrik, som mønsterrapporten viser. Indsæt 
farve 1 i anden omg.

Maskerække 5-9

Strik 1 omg med udtagninger således:
*1udt, 15r* gentag fra * - * indtil maskemarkør. (Hvis der er 
m til overs strikkes disse r uden udt. Dette gælder også for 
de øvrige omg med udt. beskrevet nedenfor). 
Der er nu 136 (136) 136 (153) 153 (170) 170m i alt.
Strik 4 omg.

Maskerække 10-14
Strik 1omg med udtagninger således:
*Strik 7r, 1udt, 8r, 1udt* gentag fra * - * indtil maskemarkør.
Der er nu 152 (152) 152 (171) 171 (190) 190m i alt.
Strik 4 omg.

Maskerække 15-16
Strik 1omg med udtagninger således:
*Strik 1r, 1udt, 5r, 1udt, 5r, 1udt, 5r* gentag * - * indtil ma-
skemarkør.

Der er nu 176 (176) 176 (198) 198 (220) 220m i alt.
Strik 1 omg.

Fortsæt nu med farve 1 i glatstrik.

Strik 8p GMS som følgende:
*Strik 68 (68) 68 (80) 80 (90) 90m, vend med en GMS-ven-
ding. Strik indtil maskemarkør*, gentag * - *.
*Strik 72 (72) 72 (84) 84 (94) 94m, vend med en GMS-ven-
ding. Strik indtil maskemarkør*, gentag * - *.
*Strik 76 (76) 76 (88) 88 (98) 98m, vend med en GMS-ven-
ding. Strik indtil maskemarkør*, gentag * - *.
*Strik 80 (80) 80 (94) 94 (104) 104m, vend med en 
GMS-vending. Strik indtil maskemarkør*, gentag * - *.
Strik 6 (6) 6 (10) 10 (10) 10 omg.

*Strik 4m, 1udt*, gentag fra * - * indtil 1 (1) 1 (3) 3 (0) 0m før 
maskemarkør, strik de sidste m r. 

Der er nu 211 (211) 211 (243) 243 (264) 264m i alt. 
Strik 9 (9) 9 (10) 11 (12) 14 omg. 
*Strik 5m, 1udt*, gentag fra * - * indtil 1 (1) 1 (3) 3 (0) 0m før 
maskemarkør, strik de sidste m r. 

Der er nu 246 (246) 246 (283) 283 (308) 308m i alt.
Strik 7 (10) 12 (12) 12 (14) 11 omg.

*Strik 6m, 1udt*, gentag fra * - * indtil 1 (1) 1 (3) 3 (0) 0m før 
maskemarkør. Str. XL: strik de sidste 3r.

Gælder for str. XS (S) M (L): Strik 0 (0) 0 (2)m, strik 1 udt. 
Der er nu 282 (282) 282 (324) 323 (352) 352m i alt.
Strik 5 (5) 8 (7) 5 (5) 5omg.

Følgende gælder for str. XL (XXL) XXXL:
*Strik 7m, 1udt*, gentag fra * - * indtil maskemarkør. 
Gælder kun for str. XL: Strik 2m, 1udt.



Der er nu 364 (396) 396m i alt.

Strik 4 (6) 6 omg.

Følgende gælder for str. XXXL: 
*Strik 8m, 1udt*, gentag fra * - * indtil maskemarkør. Der er 
nu 440m i alt. Strik 4 omg
Der er nu 282 (282) 282 (324) 364 (396) 440m i alt.

3. Deling til ærmegab
Strik 36 (38) 43 (49) 54 (59) 64m, sæt de næste 59 (55) 
45 (55) 65 (71) 82m på en maskeholder, slå 6 (10) 12 (13) 15 
(17) 14m op med løkkeopslag. 

Strik de næste 82 (86) 96 (107) 117 (127) 138m sæt de næste 
59 (55) 45 (55) 65 (71) 82m på en maskeholder, slå 6 (10) 
12 (13) 15 (17) 14m op med løkkeopslag og strik de sidste 46 
(48) 53 (58) 63 (68) 74m. på omg.

Der er nu 176 (192) 216 (240) 264 (288) 304m på pinden, og 
59 (55) 45 (55) 65 (71) 82m på hvert ærme.

Strik 21 (21) 19 (18) 17 (16) 15cm. (Du kan evt. prøve arbejdet 
undervejs og strikke til arbejdet rammer toppen af din 
talje). 

4. Hofte
Skift til p 4mm 80-100cm.
For str. M, XL og XXXL gælder: 
M: *Strik 27r, 1udt*. Gentag fra * - * indtil omgangsmarkør 
nås. Der er nu 224m.

XL: *Strik 32r, 1udt*. Gentag fra * - * indtil omgangsmarkør 
nås. Der er nu 272m.

XXXL: *Strik 18r, 1udt*. Gentag fra *-* indtil omgangsmar-
kør nås. Der er nu 320m.

Strik indtil arb måler 28 (29) 29 (28) 28 (29) 27cm fra de 
opslåede m under ærmet.

Strik de 16 rækker i MR.

5. Ribkant
Skift til p 3½ mm, 80 cm. 
Strik 5 cm 1x1 rib. Luk af med en lænkeaflukning og hæft 
ender. 

6. Ærmer
Sæt de 59 (55) 45 (55) 63 (67) 80m fra maskeholderen på 
p 4mm 40cm.

Saml 9 (13) 15 (15) 17 (19) 16m op under ærmet, placer en 
maskemarkør i midten af de opsamlede m. Denne danner 
omgangsstart.

Strik 17 (17) 28 (32) 21 (21) 17cm. 

Lav nu Indtagninger for hver 6 (6) 5 (5) 5 (3) 3 omg. 
Indtagningerne laves således: 2r sm efter maskemarkør og 
2dr r sm før maskemarkør.

Indtil der er 48 (48) 48 (64) 64 (64) 64m i alt. 
Prøv gerne ærmet undervejs, der skal nu være 10cm til 
håndledet.

Strik de 16 rækker i den ovenstående MR.

7. Ribkant
Skift til p 3,5mm 80cm. 
Strik 5 cm 1x1 rib. Luk af med en lænkeaflukning og hæft 
ender.


