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MATERIALE: Blend Bamboo (70% Bamboo/30% Bomuld) 

og Organic 350 WOOL COTTON (55% Merino wool/45% 

Cotton) eller WOOL SILK (75% Organic Lambswool, 25% 

Silk), og Hjerte Alpaca (100% Alpaca). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 95 (100) 105 (110) cm. 

HEL LÆNGDE (målt foran): 

Lang version: 66 (68) 70 (72) cm. 

Kort version: 53 (55) 57 (59) cm. 

GARNFORBRUG: 

Lang version: 

Farve A: Blend Bamboo, 5 (5) 5 (5) ngl. fv. 7319 

Farve B: Organic 350, 3 (3) (3) (3) ngl. fv. 4039 

Farve C: Hjerte Alpaca, 12 (12) 13 (14) ngl. fv 403. 

Kort version: 

Farve A: Blend Bamboo 5 (5) 5 (5) ngl. fv 4951 

Farve B: WOOL SILK, 3 (3) (3) (3) ngl. fv 3015 

Farve C: Hjerte Alpaca, 10 (10) 11 (12) ngl. fv 434. 

PINDE: Rundp og strømpep nr.  5 og strømpep nr. 7. 

STRIKKEFASTHED: 14 m og 20 p i glat = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Jumperen er strikket med 3 tråde af gangen for at op-

nå dip dye effekt. Jumperen er strikket på rundp nede-

fra og op, men er det første stykke strikket frem og til-

bage samtidig med at m til forstykket bliver slået lø-

bende op, for at give den runding og effekten af, at 

bagstykket er længere end forstykket. Ribkanten forne-

den er strikket efterfølgende. Den lange og den korte 

version strikkes identisk, med undtagelse af længden 

på for/bagstykke.  

 

Kvaliteter: 

Fv. A: Blend Bamboo 

Fv. B: Organic 350 eller Wool Silk 

Fv. C: Hjerte Alpaca 

  

FOR/BAGSTYKKE 

Slå 76 (80) 84 (88) m op på rundp 7 med 3 tråde fv A 

(bagstykke). Sæt markør på hver side af de 76 (80) 84 

(88) m. Markørerne er jumperens sider. (obs. strik frem 

og tilbage over det første stykke)  

*Strik 1 p r og slå 10 (10) 10 (11) nye m op i forlængelse 

af bagstykkets m (på den anden side af markøren). Strik 

1 p vr tilbage og slå 10 (10) 10 (11) nye m op i forlæn-

gelse af p* (på den anden side af markøren). = i alt 96 

(100) 104 (110) m. Gentag fra * til * i alt 2 gange mere = 

136 (140) 144 (154) m. Strik 1 p r og slå 8 (10) 12 (11) nye 

m op i forlængelse af p. Strik 1 p vr tilbage og slå 8 (10) 

12 (11) op i forlængelse af p = 152 (160) 168 (176) m på 

forstykke og bagstykke. 

Næste p: strik 1 p r over alle masker og saml rundp i 

slutningen af p. Fortsæt i glat og pas på det ikke snor 

sig). Strik derefter rundt til førstkommende markør, dette 

er omg beg. Strik 4 omg glat.  

Næste omg: Skift en tråd A ud med en tråd B = 2 tråde 

A, 1 tråd B og strik 4 omg. Skift en tråd A ud med en 

tråd B (i alt 1 tråd A, 2 tråde B) og strik 4 omg. Skift en 

tråd A ud med en tråd B (i alt 3 tråde B) og strik 4 omg. 

Skift en tråd B ud med en tråd C (i alt 2 tråde B, 1 tråd 

C) og strik 4 omg. Skift en tråd B ud med en tråd C (i alt 

1 tråd B, 2 tråde C) og strik 4 omg. Skift en tråd B ud 

med en tråd C (i alt 3 tråde C) og strik glat rundt til arb. 

målt på forstykket midt for er 40 (42) 44 (46) cm på lang 

version og 28 (30) 32 (34) cm på kort version. Næste 

omg: luk 5 m af til ærmegab, strik til 5 m før markør, luk 

10 m, strik til 5 m før markør, luk 5 m. Bryd garnet og lad 

arbejdet hvile.  

 

ÆRMER 

Slå 40 (42) 44 (46) m op på strømpep 5 med tre tråde A. 

Sæt markør ved omg beg og strik 7 cm rib (1 dr r, 1 vr). 

Skift til strømpep 7 og fortsæt i glat. Strik ærme efter 

samme princip som for/bagstykke med hensyn til ud-

skiftning af tråde og antal omg, og lav udtagninger 

løbende på ærme således: tag 1 m ud på hver side af 

omg beg på hver 6. p i alt 6 gange = 52 (54) 56 (58) m. 

Strik til ærme måler ca. 43 cm. Næste omg: luk 5 m af til 

ærmegab, strik til 5 m før markør, luk 5 m. Bryd garnet 

og lad arbejdet hvile. Strik et ærme magen til.  

 

BÆRESTYKKE 

Sæt alle dele på rundp 7 idet ærmerne sættes ind over 

ærmegabene på ryg/forstykke. 

Sæt markør midt på ryggen = omg beg. Sæt garnet til 

her (3 tråde C), strik 1 omg glat og sæt markør i hver 

overgang mellem delene til bærestykket = 4 markører. 

Tag ind til raglan på næste omg sådan: *strik til 3 m før 

markør, 1 enk indt, 2 r, 2 r sm* gent fra * til * omg ud og 

på hver 2. omg efterfølgende. Fortsæt raglan indt til der 

er 46 (50) 54 (58) m på forstykket af arb. Næste p: luk 

de midterste 10 (10) 12 (12) m af til hals og strik omg ud. 

Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene side af “midt bag” 

over på p (uden at strikke dem), så der kan beg at 

strikke halsudskæring fra venstre side af arb hals (“forsi-

den”). Strik nu glat frem og tilbage over arb og fortsæt 

med raglan indt på retsiden. Luk for 3,2,1,1 til halsud-

skæring i beg af hver p. Fortsæt med raglan indt til alle 

m på forsiden af bærestykket er brugt. Luk de resteren-

de m af. 

 

MONTERING OG RIBKANTER 

Strik ca. 152 (160) 168 (176) op med rundp 5 til rib forne-

den i 3 tråde A og strik 7 omg rib (1 dr r, 1 vr). Luk af. 

Strik ca. 100 (100) 106 (106) m op rundt i halskanten på 

rundp 5 med 3 tråde C og strik rib (1 dr r, 1 vr) 8 cm. Luk 

løst af, og buk halskant halvt om på vrangen og monter 

med løse sting. Sy ærmegab sammen fra vr-siden og 

hæft alle ender. 


