
 STRIBET SWEATER 
 

Pasform: Model uden taljering.  

 

Materiale: Hjerte Alpaca 100 % alpaca OG Alpaca 400, 

100 % alpaca. 

Alternativ til Hjerte Alpaca:  

Picchu, 100 % alpaca. 

Exclusive Alpaca, 100 % baby alpaca superwash. 

Hjerte Fine, 100 % fine highland wool. 

Extrafine merino 150, 100% Wool, superwash. 

Mini Vital, 100 % uld superwash. 

Grønhøj Kamgarn, 100% uld. 

Carolina, 40% Acrylic/60% Cotton. 

Alternativ til Alpaca 400: 

Hjerte Kid mohair, 70% mohair/30% polyamide. 

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) 

Sweaterens brystvidde: 91 (97) 102 (108) cm. 

Hel længde: ca 61 (61) 62 (63) cm. 

Garnforbrug:  

Hjerte Alpaca fv. 1285, army: 3 (3) 3 (3) ngl á 50 g. 

Hjerte Alpaca fv. 1265, lime: 2 (2) 3 (3) ngl á 50 g. 

Hjerte Alpaca fv. 1355, græsgrøn: 2 (2) 3 (3) ngl á 50 g. 

Hjerte Alpaca fv. 1420, flaskegrøn: 1 (1) 2 (2) ngl á 50 g. 

Alpaca 400 fv. 1285, grøn: 4 (4) 5 (5) ngl á 50 g. 

Pinde: Jumperpind nr. 3½ og 4, rundpind nr. 3½ (40 cm). 

Strikkefasthed: 21 m og 35-36 p i mønster med 1 tråd af 

hver kvalitet = 10 x 10 cm.  

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Forklaringer: 

glat = ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 

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

på p. 

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

strikkede.  

1 m løs af med garnet bag / foran m: Stik højre hånds p 

ind i m på venstre hånd, som hvis m skulle strikkes vr. 

Læg garnet på vr-siden af arb – dvs bag m på r-siden 

og foran m på vr-siden.  

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

BEMÆRK: 

Sweateren strikkes med 1 tråd af hver kvalitet. Alpaca 

400 strikkes med overalt i fv 1285 grøn mens Hjerte 

Alpaca skifter farve som beskrevet.  

Beg og slut alle p med 1 kant-m r.  

 

RYG:  

På jumperp nr. 3½ slås 109 (115) 121 (127) m op med 1 

tråd Hjerte Alpaca fv. 1285 army + 1 tråd Alpaca 400 fv 

1285 grøn.  

Strik 6 cm rib: 1 kant-m r, * 1 r, 1 vr *, gent fra *-* og slut 

med 1 r, 1 kant-m r. Strik sidste p rib fra r-siden. Skift til 

jumperp nr. 4 og strik 1 p vr fra vr-siden hvor der tages 

10 m ind jævnt fordelt til 99 (105) 111 (117). På næste r-

sidep fortsættes i mønster iflg diagrammet.  

 

1671 
(NO. 165) 

 

Beg og slut med 1 kant-m r. Kant-m er ikke vist og er ikke 

medregnet i diagrammet.  

Strik til arb måler15 cm i alt inkl ribben, slut med 1 vr-

sidep. På næste r-sidep skiftes til Hjerte Alpaca fv. 1265 

lime og der fortsættes i mønster til arb i alt måler 30 cm. 

På næste r-sidep skiftes til Hjerte Alpaca fv. 1355 

græsgrøn og der strikkes 15 cm i alt med denne 

farvekombination.  

Samtidig, når arb i alt måler 38 cm, lukkes til ærmegab i 

hver side for 4 (5) 7 (8) m. På næste r-sidep strikkes 

raglanindt: 1 kant-m r, 2 r sm, strik p hen til der mangler 

3 m, 1 enk indt, 1 kant-m r.  

Gent indt på hver 2. p – 30 (31) 32 (33) gange.  

Samtidig, når der er strikket 15 cm med Hjerte Alpaca 

fv. 1355 græsgrøn, skiftes til Hjerte Alpaca fv. 1420 

flaskegrøn på næste r-sidep og der strikkes med denne 

farvekombination over resten af ryggen.  

Når alle raglanindt er strikket, lukkes de sidste 31 (33) 33 

(35) m på én gang.  

 

FORSTYKKE: 

På jumperp nr. 3½ slås 109 (115) 121 (127) m op med 1 

tråd Hjerte Alpaca fv. 1285 army + 1 tråd Alpaca 400 fv 

1285 grøn.  

Strik 6 cm rib: 1 kant-m r, * 1 vr, 1 r *, gent fra *-* og slut 

med 1 vr, 1 kant-m r.  

Fortsæt som beskrevet for ryggen til der er strikket 22 

(23) 24 (25) raglanindt.  

På næste vr-sidep lukkes de midterste 15 (17) 17 (19) m 

til hals og hver side strikkes færdig for sig.  

Luk mod halsen for 2,1,1,1,1,1 m og fortsæt samtidig 

raglanindt endnu 6 gange til der er 3 m tilbage på p.  

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

m over og træk tråden igennem den sidste m.  

Strik den anden side færdig på samme måde. 

 

HØJRE ÆRME:  

Slå 51 (53) 55 (57) m op på jumperp nr. 3½ med 1 tråd 

Hjerte Alpaca fv. 1285 army + 1 tråd Alpaca 400 fv. 

1285 grøn.  

Strik 6 cm rib: 1 kant-m r, * 1 r, 1 vr *, gent fra *-* og slut 

med 1 r, 1 kant-m r. Strik sidste p rib fra r-siden. Skift til 

jumperp nr. 4 og strik 1 p vr fra vr-siden idet der tages 4 

m ud jævnt fordelt til 55 (57) 59 (61) m. På næste r-sidep 

strikkes mønster iflg diagrammet. Tæl mønsteret ud fra 

midten og beg og slut arb med 1 kant-m r. 

Farveskift: Strik til ærmet måler i alt 20 cm med 

farvekombinationen Hjerte Alpaca fv. 1285 army + 1 

tråd Alpaca 400 fv. 1285 grøn.  

Herefter skriftes farve som på ryg og forstykke så 

striberne herefter er lige brede på alle delene.  

Bemærk at det kun er den nederste stribe der er højere 

på ærmet, fordi ærmet skal være 5 cm længere end 

ryg og forstykke, inden der aflukkes til ærmegab. Disse 5 

cm er tillagt ved nederste stribe.  

Udt på ærmet, 1. gang når ærmet i alt måler 8 (9) 8 (9) 

cm:  

På næste r-sidep strikkes 1 udt i hver side indenfor kant-

m. Gent udt på hver 8. p (skiftevis hver 6. og hver 8. p) 

skiftevis hver 6. og hver 8. p (hver 6. p) – 16 (17) 19 (20) 

gange = 87 (91) 97 (101) m på p.  

 

 

 

                                                  Fortsættes på bagsiden 



Strik til ærmet i alt måler 44 cm. Slut samme sted i 

mønsteret som på ryg og forstykke inden aflukn til 

ærmegab. Luk til ærmegab i hver side for 4 (5) 7 (8) m.  

På næste r-sidep strikkes raglanindt som beskrevet for 

ryggen. Strik raglanindt i alt 28 (29) 30 (31) gange = 19 

m tilbage.  

Luk m skråt af, i beg af r-sidep for 5,6,6 m idet raglanindt 

fortsætter i slutn af r-sidep endnu 2 gange.  

 

VENSTRE ÆRME:  

Strikkes som højre, blot modsat.  

Dvs at den øverste skrå aflukn strikkes i beg af vr-sidep.  

 

MONTERING:  

Sy raglansømmene og sy ærme-sidesømmene.  

Halskant: Med rundp nr. 3½ og 1 tråd Hjerte Alpaca fv. 

1420 flaskegrøn + 1 tråd Alpaca 400 fv. 1285 grøn 

strikkes m op rundt langs halsudskæringen. Strik ca 1 m 

op for hver aflukket m – m-antallet skal være lige.  

Strik 4 cm rib: * 1 r, 1 vr *. Luk m løst af på sidste omg.  

 

 

 
Design og opskrift: Sanne Fjalland 

 

 

 

 


