
SWEATER MED TURTLENECK 
 

Materiale: Valencia 100% Cotton. 

Alternativ: 

Bommix Bamboo, 70% bambus/30% bomuld. 

Bommix, 50% bomuld/50% acryl. 

Cotton Linen, 30% linen/70% cotton. 

Extrafine merino 120, 100% wool superwash. 

Machu, 100% Alpaca. 

Merino Cotton, 50% Wool/50% Cotton. 

Olivia, 50% bomuld/50% acryl. 

Artic, 100% uld superwash. 

Vidal Alpaca, 100% baby alpaca. 

Vital, 100% uld superwash. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ kva-

litet, da løbelængden på garnet ikke altid er den sam-

me. Det kan også være nødvendigt at skifte pindenr. 

 

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

Brystvidde: 92 – 102 – 112 – 122 – 132 – 142 cm 

Hel længde: 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 cm 

Garnforbrug: Fv 1: 6 – 6 – 7 – 8 – 8 – 9 ngl á 50 g fv. 1000 

Fv 2: 4 – 4 – 5 – 5 – 5 – 6 ngl á 50 g fv. 6007 

Fv 3: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 ngl á 50 g fv. 3304 

Pinde: Rundp nr 4 (40 + 100 cm), strømpep nr 4 

Strikkefasthed: 22 m og 32 p i glatstrikning på p 4 = 10 x 

10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 
Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, arb = arbejdet, 

sm = sammen, indt = indtagning, beg = begynd / be-

gyndelsen, kantm = kantmaske, omg = omgange, ensf 

= ensfarvet. 

 

Bemærk: Sweateren strikkes på rundpind og deles ved 

ærmegabet, hvorefter for – og bagstykke strikkes fær-

dig hver for sig. Ærmer strikkes på rundp og med kup-

pelærme. Forneden på krop og ærmer er der en bred 

ribkant, ellers er den strikket i glatstrikning. 

2/2 rib: *2 r, 2 vr* gentag fra * til * pinden ud. 

Glatstrikning: På rundp strikkes r på alle m. Frem og 

tilbage på pinden strikkes r på retsiden og vr på vrang-

siden. 

 

KROPPEN: 

På rundp nr 4 og med fv 2 slås 204 (224) 248 (268) 292 

(312) m op. Saml m på rundp og strik 2/2 rib. Sæt en 

sidesømsmarkør efter 0 m og efter 102 (112) 124 (134) 

146 (156) m. Når ribben måler 20 cm skiftes til fv 1 og 

glatstrikning.  

Når arb fra nederste kant måler 40,5 cm lukkes af til 

ærmegab. 

Ærmegab: 

På hver side af sidesømsmarkørerne lukkes af for 5 (5) 6 

(6) 7 (7) m til ærmegab.  

 

FORSTYKKE - ærmegabsindt: 

I ærmegabssiderne tages yderligere 1 m ind på hver 2. 

p i alt 9 (11) 13 (16) 18 (20) gange. Strik lige op. Der er 

nu 74 (80) 86 (90) 96 (102) m på p. 

Halsudskæringen - forstykke: 

Når arb fra nederste kant måler 58 cm sættes de mid-

terste 14 (16) 16 (18) 18 (20) m på en hjælpep og hver 

side strikkes færdig for sig. I halssiden lukkes yderligere 

på hver 2. p af for 3,3,2,1,1,1 (3,3,2,2,1,1) 3,3,3,2,1,1 

(3,3,3,2,1,1) 4,3,3,2,1,1 (4,3,3,2,1,1) m. Strik lige op til arb  
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fra nederste kant måler 65 (66) 67 (68) 69 (70) cm. Luk 

skulderens 19 (20) 22 (23) 25 (27) m af. Strik den modsat-

te side tilsvarende, blot spejlvendt. 

 

RYG: 

Strikkes som forstykkerne til og med ærmegabs indt i 

begge sider.  

Når arb fra nederste kant måler 65 (66) 67 (68) 69 (70) 

cm lukkes skulderens 19 (20) 22 (23 (25) 27 m af, sæt de 

midterste 36 (40) 42 (44) 46 (48) m på en hjælpepind og 

luk den anden skulders 19 (20) 22 (23) 25 (27) m af. 

 

ÆRMER: 

På rundp nr 4 og med fv 1 slås 60 (64) 64 (68) 68 (72) m 

op. Strik 30 cm 2/2 rib samtidig med at der tages 2 m ud 

under ærmet på hver 20. (16.) 10. (8.) 6. (6.) p i alt 6 (7) 

11 (13) 17 (18) gange. Ribben tilpasses. Efter ribben 

strikkes 2 cm glatstrikning i fv 3. Skift til fv 2 (fortsæt i glat-

strikning). Når der er 72 (78) 86 (94) 102 (108) m på pin-

den strikkes der lige op til arb fra nederste kant måler  

40 (40,5) 40,5 (41) 41 (41,5) cm. 

Ærmegab og kuppel: 

Luk af for 4 (5) 5 (6) 7 (7) m til ærmegab i begge sider. 

Fortsæt frem og tilbage på pinden samtidig med at der 

i hver side på hver 2. p tages 1 m ind i alt 5 (8) 8 (9) 10 

(12) gange, herefter på hver 4. p tages 1 m ind i alt 10 

(8) 8 (8) 8 (7) gange og på hver 2. p tages 1 m ind i alt 4 

(6) 6 (8) 8 (9) gange. Luk de resterende 24 (26) 30 (32) 

36 (38) m af.  

Strik et ærme mere magen til. 

 

MONTERING OG HALSKANT:  

Sy skuldersømmene sammen. Sy ærmerne i. 

Halskant: På p 4 og med fv 2 samles ca. 96 (104) 112 

(120) 124 (132) m op i halskanten inkl. m fra hjælpepin-

dene. Maskeantallet skal være deleligt med 4. Fra ret-

ten strikkes 1. p r.  Strik 5 cm 2/2 rib. Luk alle m løst af. 

 

 

 
Design og opskrift: Kirsten Nyboe 


