
Lily / 1733 / Design Hjertegarn 

 

 
 

MATERIALE: Organic 350 (55% Organic merino wool/45% 

organic cotton). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 92 (98) 105 (112) cm. 

HEL LÆNGDE: 62 (63) 64 (65) cm. 

GARNFORBRUG: 

Farve 1: 5 (5) 6 (6) ngl. fv. 4098. 

Farve 2: 5 (5) 6 (6) ngl. fv. 4072. 

PINDE: Rundp nr. 4 og 4,5 (40+60+80 cm), strømpep nr. 4 

og 4,5. 

STRIKKEFASTHED: 18 m og 24 p = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

FORKLARING 

indt: Tag m over på højre p, vend den om og sæt 

tilbage på venstre p, strik 2 r sm. 

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

 

BEMÆRK 

Når sweateren er strikket færdig, vendes vrangen ud, 

som nu bliver forside. Sweateren strikkes med tre tråde, 

vær opmærksom på at farveskift sker på forsiden, der 

vender ud mod dig selv. 

 

”DIP DYE” teknik 

Begynd med tre tråde fv. 1. 

Farveskift 1: Skift én tråd fv. 1 ud med én tråd fv. 2 (= 2 

tråde fv. 1, og 1 tråd fv. 2). 

Farveskift 2: Skift én tråd fv. 1 ud med én tråd fv. 2 (=1 

tråd fv. 1 og 2 tråde fv. 2). 

Farveskift 3, resten af arb: Skift 1 tråd fv. 1 ud med 1 tråd 

fv. 2 (= 3 tråde fv. 2). 

 

BULLEN 

(strikkes rundt på rundp) 

På bullen laves farveskift når arb måler 20 / 28 / 33 cm. 

 

Slå 174 (186) 198 (210) m op på rundp nr 4 med fv. 1 (3 

tråde) og strik 5 omg rib *3 r, 3 vr*, gent fra *-*. Skift til 

rundp nr 4½ og strik glat, og marker samtidig 

”sidesømmene”, ved at placere 1. markering ved omg 

beg og 2. markering efter 87 (93) 99 (105) m. 

Markeringerne sættes i lænken mellem 2 m.  

På næste omg strikkes indt til talje: Strik 2 m r efter 1. 

markering, 2 r sm, strik til 4 m før 2. markering, 1 enk indt, 

strik 4 m r, 2 r sm, strik til 4 m før 1. markering, 1 enk indt, 

strik 2 m r. Gent indt på hver 7. omg - strik i alt 5 indt-

omg = 154 (166) 178 (190) m tilbage på p. Strik lige op til 

arb i alt måler 20 cm.  På næste omg strikkes udt: Strik 2 

m efter 1. markering, 1 udt, strik til 2 m før 2. markering, 1 

udt, strik 4 m r, 1 udt, strik til 2 m før 1. markering, 1 udt, 

strik de sidste 2 m. Gent udt på hver 14. omg – i alt 3 

udt-omg = 166 (178) 190 (202) m på p. Strik til arb i alt 

måler 37 cm. Strik 1 omg hvor der lukkes til ærmegab 

for 5 m på hver side af markeringerne = 146 (158) 170 

(182) m på p. Der er nu 73 (79) 85 (91) m på hver 

halvdel. Lad arb hvile.  

 

ÆRMER 

(strikkes rundt på strømpepinde) 

På ærmer laves farveskift når arb måler 27 / 35 / 40 cm. 

Slå 54 (60) 60 (66) m løst op på strømpep nr 4½ med fv. 

1 og strik 5 omg rib *3 r, 3 vr*. Fortsæt i glat. På næste 

omg strikkes indt: Strik 2 r sm efter omg beg, strik til der 

mangler 2 m på omg, 1 enk indt. Gent indt på hver 6. 

omg – strik i alt 4 indt-omg = 46 (52) 52 (58) m på p. Strik 

til arb i alt måler 16 cm. På næste omg strikkes udt: Strik 

1 m, 1 udt, strik til der mangler 1 m, 1 udt, strik den sidste 

m. Gent udt på hver 8. (8.) 6. (6.) omg – strik i alt 8 (8) 11 

(11) udt-omg = 62 (68) 74 (80) m på p.  

Strik til arb i alt måler 44 cm. Luk til ærmegab for 5 m på 

hver side af omg beg = 52 (58) 64 (70) m tilbage.  

Lad arb hvile og strik det andet ærme på samme 

måde.  

 

BÆRESTYKKE 

Sæt alle dele over på den lange rundp nr 4½: 

Beg med ryggen, derefter det ene ærme, forstykket og 

det andet ærme. Sæt en markering ved hver samling. 

Markeringen sættes i lænken mellem 2 m.  

Der er nu 250 (274) 298 (322) m på p. På næste omg 

strikkes raglanindt ved at strikke 2 r sm efter hver 

mærketråd og 1 enk indt før hver mærketråd. Gent 

raglanindt på hver 2. omg – strik i alt 5 (6) 7 (8) omg 

med raglanindt = 210 (226) 242 (258) m tilbage.  

Strik 13 omg glat hvor der på 1. omg tages 1 m ind midt 

på både ryg og forstykke = 208 (224) 240 (256) m på p. 

Strik herefter indt (se forklaring) således: 

14. omg: 2 r sm, 12 r, 1 indt, gentag om rundt. 

15. - 23. omg: Glat. 

24. omg: 2 r sm, 10 r, 1 indt, gentag. 

25. -28. omg: Glat. 

29. omg: 2 r sm, 8 r, 1 indt, gentag. 

30. - 34. omg: Glat. 

35. omg: 2 r sm, 6 r, 1 indt, gentag. 

Nu er der 104 (112) 120 (128) m tilbage. Strik 1 omg hvor 

der tages 8 (12) 16 (20) m ind jævnt fordelt til 96 (100) 

104 (108) m. Skift til rundp nr 4 (40 cm) og strik 6 omg rib: 

*2 r, 2 vr*, gent fra *-*. Luk m på sidste omg rib. 

 

Vend vr-siden ud på arb, dette er nu r-siden. 

Pres arb forsigtigt under et fugtigt stykke.  

Pres ærme-ribben lidt så den ikke trækker arb sammen. 


