
 
1689 KANIN SWEATER 
 
Størrelser: 1 (2) 4 (6) år 
Modellens overvidde: ca. 59 (65) 69 (75) cm 
Modellens længde: ca. 38 (42) 46 (51) cm 
 
Garn: Nettles Sock Yarn fra ONIONKnit 
Garnforbrug: 3 (3) 4 (5) ngl á 50 g i sand fv. nr. 1015 og 1 ngl af hver i petrol fv. nr. 1026 og grøn fv. nr. 1006 
 
Pinde: Strømpepinde og rundpinde (60 cm) 3 og 3½.  
 
Strikkefasthed: 24 m og 36 p i glat på p nr. 3½ = 10 x 10 cm. 
 
Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at 
overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne garnmængde if. opskriften passer.  
 
m = masker / r = ret / vr = vrang / p = pind / omg = omgang / dr = drejet / sm = sammen / sl o = slå om pinden 
mark = markering eller markér / arb = arbejdet / beg = begyndelse / * * = gentag mellem stjernerne 
kantm-r = kantmasker strikkes ret 
1 r dr op = 1 ret drejet op (tag lænken mellem m op på p og strik den drejet r) 
 
Bemærk: Modellen strikkes nedefra og op. 
Mønster: Strikkes efter diagrammer. 
 
Krop: 
Slå 142 (156) 164 (180) m op på rundp nr. 3 med bundfarven og strik 3 (4) 4 (5) cm rib (1 r, 1 vr). 
Skift til rundp nr. 3½ og strik lige op i glat og striber til arb måler 19 (22) 26 (29) cm. 
Markér omgs beg og modsat side. 
Luk af til ærmegab således: På sidste omg lukkes de sidste 6-8-8-8 m af, på næste omg lukkes de første 6-8-8-8 m 
af, strik til 6-8-8-8 m før mark i modsatte side og luk 12-16-16-16 m af og strik omg færdig (= 118 (124) 132 (148) 
m). Lad arb hvile. 
Ærmer: 
Slå 36 (44) 48 (52) m op på strømpep nr 3 med bundfarven og strik 3 (4) 4 (5) cm rib (1 r, 1 vr). 
Skift til strømpep 3½ og strik glat. Markér omgs beg. Tag 1 m ud på hver side af mark således: 1 r, 1 r dr op, r til der 
er er 1 m tilbage, 1 r dr op, på hver 4. omg 12 (12) 12 (14) gange og på hver 8. omg 1 (2) 3 (3) gange (= 62 (72) 78 
(86) m). Strik lige op til arb måler 19 (22) 28 (31) cm. På sidste omg lukkes de sidste 6 (8) 8 (8) m af, og på næste 
omg lukkes de første 6 (8) 8 (8) m af på p, strik omg færdig (= 50 (56) 62 (70) m). Lad ærmet hvile og strik et 
magen til. 
Bærestykke: 
Sæt ærmerne ind på rundp over de aflukkede m (= 218 (236) 256 (288) m). Mark omgs beg. 
Strik 2 (4) 6 (8) omg med bundfarven, hvor der på sidste omg tages 2 (8) 4 (0) m jævnt ind (= 216 (228) 252 (288) 
m). 
Strik mønster med grøn efter diagram 1. 
Strik 1 (2) 2 (3) omg r med bundfarven. På næste omg tages ind således: *4 r, 2 r sm* (gent *-* omg rundt = 180 
(190) 210 (240) m). Strik 1 (2) 2 (3) omg r, hvor der på sidste omg tages 12 (10) 6 (12) m jævnt ind (= 168 (180) 
204 (228) m). 
Strik mønster med petrol efter diagram 2. 
Strik 1 (2) 2 (3) omg r med bundfarven. 
På næste omg tages ind således: *3 r, 2 r sm* (gent *-* til der mangler 3 (0) 4 (3) m), 3 (0) 4 (3) r. (= 135 (144) 
164 (183) m). 
Strik 1 (2) 2 (3) omg r med bundfarven, hvor der på sidste omg tages 0 (0) 2 (0) m ind (= 135 (144) 162 (183) m . 
Nu strikkes striber: 
Grøn: 1 omg r, 1 omg vr. 
Bundfarve: 2 omg r. 
Petrol: 1 omg r, 1 omg vr. 
Bundfarve: 2 omg r. 
Grøn: 1 omg r, 1 omg vr. 
Bundfarve: 1 (2) 4 (6) omg r. 
På næste omg tages ind således: *1 r, 2 r sm* (gent *-* omg rundt = 90 (96) 108 (122) m). 
Skift til rundpind nr 3 (40 cm) og strik 1 omg r, herefter 6 (8) 8 (10) omg rib (1 r, 1 vr). Luk af i rib. 
 
Montering: 
Sy hullerne under armene sammen. Væv sytrådselastik på bagsiden af halsribben i øverste, nederste og ca. midterste 
omg.  
Pres blusen let under et fugtigt stykke. 
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