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Side 2

Str. S (M) L (XL) XXL

Personligt brystmål cm: 84 92 100 110 118

Arbejdets overvidde, cm: 100 108 116 124 132

Hel længde cm: 51 53 55 57 57

Forbrug, ngl.:  9 10 11 12 13

Pinde: Rundpinde 3½ og 4 mm i 40 og 80 cm, og strømpepinde nr. 3½ mm

Kvalitet: Easy Care Classic Tweed

Strikkefasthed: 22 m i glatstrikning på p 4 mm = 10 cm

OM DETTE DESIGN
Sweateren starter med bagstykket med udtagninger til 
skuldrene. Derefter strikkes masker op til henholdsvis 
højre og venstre forstykke, hvorefter forstykket samles 
efter halsudskæringen. Når der på forstykket er taget ud 
til ærmegab, fortsættes rundt på rundpinden. Ærmerne 
strikkes oppefra og ned.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Udt. ret til højre: Stik venstre p ind under lænken mellem 
to m bagfra og strik lænken r.
Udt. ret til venstre: Stik venstre p ind under lænken mellem 
to m forfra og strik lænken drejet r.
Udt. vrang til højre: Stik venstre p ind under lænken mel-
lem to m bagfra og strik lænken vr.
Udt. vrang til venstre: Stik venstre p ind under lænken 
mellem to m forfra og strik lænken drejet vr.

OPSKRIFT
Slå på rundp 4, 50 (52) 54 (56) 60 m op og strik 1 p vr.
Næste p (retsiden): 4 r, slå om, strik til der mangler 4 m, slå 
om, 4 r.

Næste p (vrangsiden): 1 kantm, vrang til der mangler 1 m, 
1 kantm.
Gentag disse 2 p ialt 18 (21) 23 (26) 28 gange = 86 (94) 
100 (108) 116 m.

Strik 16 (17) 18 (19) 20 cm lige op i glatstrikning.

Udtagning til ærmegab
Næste p (retsiden): 4 r, udt ret højre, strik til der mangler 4 
m, udt ret venstre, 4 r.
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, 3 vr, udt vr til højre, strik vr 
til der mangler 4 m, udt vr til venstre, 3 vr, 1 kantm.
Gentag disse 2 pinde endnu 3 gang. = 102 (110) 116 (124) 
132 m. Lad arb hvile.

Højre forstykke
Strik 29 (33) 36 (40) 44 m op på højre skulder. Strik 10 cm 
lige op i glatstrikning med 1 kantm i begge sider.
Tag ud til halsudskæring således, stadig med 1 kantm i 
begge sider:

(Retsiden): Strik til der mangler 4 m, udt ret til venstre, 4 r.
(Vrangsiden): 1 kantm, vr til der mangler 1 m, 1 kantm.
Gentag disse 2 p endnu 4 gange. 

(Retsiden): Strik til der mangler 4 m, udt ret til venstre, 4 r.
(Vrangsiden): 1 kantm, 3 vr, udt vr til venstre, vr til der 
mangler 1 m, 1 kamtm,
Gentag disse 2 pinde endnu 1 gang = 38 (42) 45 (49) 53 
m.

Lad arb hvile.

Strik venstre forstykke på samme måde, blot modsat.

Nu samles begge forstykker og der slås 10 m op imellem 
dem (gælder alle str.) = 86 (94) 100 (108) 116 m.
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Fortsæt lige op til arb fra skuldersømmen måler 26 (27) 28 
(29) 30 cm (forstykket skal være længere end bagstykket, 
da skuldresømmene sidder lidt nede på ryggen)

Nu strikkes udtagninger i begge sider til ærmegab, som på 
ryggen.

Kroppen samles
Saml ryg og forstykke på rundpinden og slå 10 (10) 12 (12) 
14 m op i hver side til ærmegab = 220 (240) 256 (272) 292 
m

Fortsæt rundt i glatstrikning til arb fra samlingen måler 19 
(20) 21 (22) 23 cm. 
Skift til rundp 3½ og 5 cm rib 2 r, 2 vr. Luk af.

Ærmer
Strik med rundp 4 (40 cm) 79 (85) 91 (97) 103 m op langs 
ærmegabet, spring ca. hver 3. p over, start og slut inden-
for udtagningerne til ærmegab. Strik frem og tilbage i 
glatstrikning
Strik 1 p vr.

Næste p (retsiden): 4 r, udt ret højre, strik til der mangler 4 
m, udt ret venstre, 4 r.
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, 3 vr, udt vr til højre, strik vr 
til der mangler 4 m, udt vr til venstre, 3 vr, 1 kantm.
Gentag disse 2 pinde endnu 3 gang. = 95 (101) 107 (113) 119 
m
Strik 10 p lige op i glat. 

Fortsæt rundt i glatstrikning, marker omg start.
Tag 1 m ind på hver side af markøren på hver 8. omg.
Når ærmet måler 42 (43) 44 (45) 46 cm eller ønskede ær-
melængde skiftes til strømpepinde nr. 3½ og 5 cm rib 2 r, 2 
vr, men tag på 1. omg ind til 44 (48) 48 (52) 52 m. Luk af.

Halskant
Strik med rundpind 3½ (40 cm), ca. 126 (128) 130 (132) 136 
m op langs halsudskæringen, 1 m for hver m og 1 m for 
hver p, men spring hver 4.p over. Strik 2,5 cm rib 2 r, 2 vr. 
Luk af.
 
Montering
Hæft ender og sy sømmene under begge ærmer.


