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H1703 - Herresweater i rib i Mayflower Easy Care Classic. 

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

Brystvidde cm: 95 (105) 115 (125) 135 (145) 

Længde cm: 62 (65) 68 (70) 72 (75) 

Fv. 1, ngl.: 
Fv. 2, ngl.: 
Fv. 3, ngl.: 
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Pind: 4 

Rundpind (80 og 40 cm): 4 

Strømpepind: - - - - - - 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Ren Ny Uld, 106 m pr. 50 g.  
ELLER 
Mayflower Baby Alpaca- 60% Alpaka og 40% nylon, 100 m. pr. 50 g. 

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

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. 

Hele sweateren er strikket i rib (2 ret, 2 vrang). 

Fremgangsmåde: 
Ryg og forstykke. 
1: Slå med fv.1 192(212)232(252)272(292) 
masker op på rundpind nr. 4 og strik 38(39)40(41) 
42(43) cm rib. 
2: Skift til fv. 2 og strik 7(7)8(8)9(9) cm. 
3: Skift til fv. 1 og strik 1 cm. (Gælder alle 
størrelser) 
4: Del arbejdet i to dele, hvor der på ryggen ved 
enkelte størrelser bliver 4 masker mere end på 
forstykket. Luk 8 masker af i hver side til ærme-
gab, således at der lukkes af for 1 vrang, 2 ret, 2 
vrang, 2 ret, 1 vrang i hver side. (Gælder alle 
størrelser). Lad arbejdet hvile. 

Ærmer. 
1: Slå med fv. 1 42(42)46(46)50(50) masker op på 
pind nr. 4 og strik 48(49)50(51)52(53) cm samtidig 
med, at der tages 1 maske ud i hver side på hver 
6. pind.
2: Skift til fv. 2 og strik 7(7)8(8)9(9) cm. Fortsæt
udtagningen til der er 78(78)86(86)94 (94)
masker.
3: Skift til fv. 1 og strik 1 cm. Luk 3 masker af i
hver side; så første og sidste maske på pinden er
vrang. (Gælder alle størrelser). Lad arbejdet hvile.
4: Strik et ærme magen til.

Samling til raglan. 
1: Strik med fv. 1 og på rundpinden maskerne fra 
et ærme, ryggen, et ærme og forstykket. 

2: Når delene er samlet skal der mellem ærme og 
ryg eller forstykke være 2 vrangmasker, hvor 
indtagningerne til raglan skal foregå på hver side 
således: strik til 2 masker før vrangmaskerne og 
strik 2 masker drejet ret sammen, strik 2 vrang og 
strik de 2 næste masker ret sammen. Disse ind-
tagninger foretages på hver anden omgang. 
3: Strik i alt 5(5)6(6)7(7) cm med fv. 1, skift til fv. 3 
og strik 4 cm. (Gælder alle størrelser) Herefter 
strikkes 8(8)9(9)10(11) cm med fv. 2 og resten af 
sweateren strikkes med fv. 1. 
4: Når der er foretaget 27(28)29(30)31(32) 
indtagninger strikkes vendestrik. Lad de forreste 
18(18)20(20)22(22) masker hvile, herefter sættes 
1x4 og 1x2 masker i hvile i hver side (6 pinde), 
husk indtagningerne til raglan. For hver gang der 
er masker som sættes i hvile, laves et omslag, 
som på den næste pind strikkes sammen med 
efterfølgende maske. (For at undgå huller). 
Herved bliver halsudskæringen lidt højere bagtil.  
5: Når der er taget ind så ”mønstret” 2 ret, 2 vrang 
passer hele vejen rundt, strikkes 6(6)7(7)8(8) 
omgange uden indtagninger og der lukkes af i rib. 

Montering. 
1: Hæft ender. 
2: Sy ærmerne sammen og sy sammen ved 
ærmegabene. 
3: Læg sweateren i vand og træk den i facon. 

Forsidevarianten er lavet i følgende farver i Mayflower Baby Alpaca: 
Fv. 17 skarabæsort, fv. 19 skovgrøn og fv. 09 lys aqua. 




