
SWEATER 
 

 
 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sam-

men, indt = indtagning, beg = begynd / begyndel-

sen, gent = gentag, kantm = kantmaske. 

 

Forkortelser: 

glat = ret på retsiden, og vrang på vrangsiden. 

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr 

r. 

1 enk indt = 1 r løs af, strik 1 r, træk den løse m over 

den strikkede.  

 

RYG: 

Slå 127 (135) 143 (151) m op på jumperp nr. 3 og 

strik glat – 1. p er arb vr-side og strikkes vr. Når arb 

måler 5 cm strikkes 1 indt i hver side på næste r-

sidep: 1 kantm r, 2 r, 2 r sm, strik til der mangler 5 m, 

1 enk indt, 2 r, 1 kantm r. Gent indt for hver 3 cm 

der strikkes i højden til der i alt er strikket 6 indt i hver 

side = 115 (123) 131 (139) m tilbage. Strik lige op til 

arb måler 25 cm. På næste r-sidep strikkes 1 udt i 

hver side således: 1 kantm r, 2 r, 1 udt, strik til der 

mangler 3 m, 1 udt, 2 r, 1 kantm r. Gent udt for hver 

4 cm der strikkes i højden herefter til der i alt er 

strikket 4 udt i hver side og der er 123 (131) 139 

(147) m på p. 

Strik lige op til arb måler 39 cm. På næste p lukkes 

til ærmegab for 4 (5) 6 (7) m = 115 (121) 127 (133) 

m tilbage. På næste r-sidep strikkes raglanindt: 

1 kantm r, 2 vr, 2 r sm, strik til der mangler 5 m, 1 enk 

indt, 2 vr, 1 kantm r. 

På vr-siden strikkes således: 1 kantm r, 2 r, strik vr til 

der mangler 3 m, 2 r, 1 kantm r. Gent raglanindt på 

hver 2. p – strik i alt 37 (39) 41 (43) raglanindt i hver 

side. Luk de rest 41 (43) 45 (47) m på én gang.  

 

FORSTYKKE: 

Strikkes som ryggen til der er strikket 26 (28) 30 (32) 

raglanindt og der er 63 (65) 67 (69) m tilbage. På 

næste vr- 

sidep lukkes de midterste 15 (17) 19 (21) m løst til 

hals og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk 

mod halsen for 3,2,1,1,1,1,1,1,1 mens raglanindt 

fortsætter i modsatte side til der i alt er strikket 35  
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(37) 39 (41) raglanindt og der er 3 m tilbage. Bryd 

tråden, tag 1 m løs af, strik 2 m sm og træk den 

løse m over.  

Strik den anden side færdig på samme måde.  

 

HØJRE ÆRME: 

Slå 64 (66) 68 (70) m op på jumperp nr 3. Strik glat - 

1. p er arb vr-side og strikkes vr.  

På 12. p strikkes 1 udt i hver side indenfor de 2 

yderste m i hver side. Gent udt på skiftevis hver 8. 

og hver 10. p (hver 8. p) skiftevis hver 6. og hver 8. 

p (hver 6. p) – i alt 17 (19) 21 (23) gange = 98 (104) 

110 (116) m på p. Strik til ærmet måler 46 cm. 

Luk til ærmegab i hver side for 4 (5) 6 (7) m. På 

næste r-sidep strikkes raglanindt som beskrevet for 

ryggen. Strik i alt 35 (37) 39 (41) raglanindt i hver 

side = 20 m tilbage. Luk fra r-siden for 6,6,6 m, mens 

raglanindt fortsætter i modsatte side endnu 2 

gange.  

 

VENSTRE ÆRME:  

Strikkes som højre, blot modsat.  

Dvs. at den øverste skrå aflukning strikkes fra arb vr-

side.  

 

MONTERING:  

Sy raglansømmene og sy ærme-sidesømmene.  

 

HALSKANT:  

Med rundp nr 2½ strikkes ca 118 (122) 126 (130) m 

op langs halsudskæringen. Skift til rundp nr 3 og 

strik 1. omg dr vr. Derefter strikkes 11 omg glat hvor 

m aflukkes meget løst på sidste omg.  

Pres sweateren forsigtigt under et fugtigt stykke. 

Pres kanterne sådan at de stadig ruller lidt. Hals-

kanten presses ikke.  

 

 

 

Materiale: Hjerte Fine Highland Wool, 100% wool. 

Alternativ: MiniVital 100 % Uld Superwash. 

Exclusive Alpaca, 100% baby alpaca. 

Blend, 50% bomuld/50 % acryl. 

Blend Bamboo, 70% bambus/30% bomuld. 

Hørmix, 80% bomuld/20% hør. 

Louisiane, 50% bomuld/50% acryl. 

Iris, 55 % bomuld/ 45 % acryl. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL) 

Garnforbrug: 7 (8) 9 (10) ngl á 50 g 

Brystvidde: 93 (99) 105 (111) cm 

Hel længde: 62 (63) 64 (65) cm 

Pinde: Jumperp nr. 3, rundp nr. 2½ og 3 (40 cm) 

Strikkefasthed: 26 m og 35-36 p i glat = 10 x 10 cm.  

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

Design og opskrift: Anne-Marie Johnsen 


