


EK6 - Tyk sweater i Mayflower Easy Knit. 

 
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 på tværs i glatstrik og man kan vende ret- eller ”vrangsiden” ud alt efter ønske. 
Der er kun lidt monteringsarbejde. 
Der begyndes med det ene ærme, strikkes videre over for- og bagstykke og sluttes med det andet ærme. 
 
Fremgangsmåde. 
1: På pind nr. 12 slås 28(30)32(34)36(38)40 
masker op og der strikkes 3 cm rib, 1 ret, 1 vrang. 
Gælder alle størrelser. 
2: Strik videre i glatstrik til hele arbejdet måler 
28(30)32(34)36(38)40 cm. 
3: Slå 29(30)31(32)33(34)35 masker op i hver 
side. Strik med alle masker 11(12)13(14)15(16)17 
cm glatstrik. Del arbejdet i 2 lige store dele til ryg 
og forstykke. 
4: Strik rygdelen mens maskerne til forstykket 
hviler. 
5: Strik 27(30)33(36)39(41)43 cm, lad ryggens 
masker hvile og strik forstykket som også skal 
måle 27(30)33(36)39(41)43 cm. 
 

 
6: Saml alle masker og strik 11(12)13(14)15(16) 
17 cm. 
7: Luk 29(30)31(32)33(34)35 masker af i hver 
side og strik videre med ærmets masker til ærmet 
måler 25(27)29(31)33(35)37 cm. 
8: Strik 3 cm rib, 1 ret 1 vrang og luk af. Gælder 
alle størrelser. 
 
Montering. 
1: Sy ærme- og sidesømmene. 
2: Hæft ender. 
3: Læg sweateren i vand og træk den i facon. 

 
 

IA 
 
 

 

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

Brystvidde cm: 100 (110) 120 (130) 140 (150) 160 

Længde cm: 68 (70) 72 (74) 76 (78)  80 

Fv. 01, ngl.: 5 (5) 5 (6) 6 (6) 8 

Pind: 12 

Kvalitet: Mayflower Easy Knit. 53 % Uld, 47 % Acryl, 80 m pr. 100 gram. 

Strikkefasthed: Gennemsnit. Vandret: 7 masker = 10 cm. Lodret: 10 pinde = 10 cm. 


