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Sweater med striber
Sværhedsgrad: Let
Størrelser: 32/34 (36/38) 40/42 (44/46)
Mål ryg og forstykke:
Bredde forneden: 51 (55) 59 (64) cm
Længde op til ærmegab: 51 (50) 50 (49) cm
Højde på ærmegab og bredde på raglan: 16,5 (18) 19 (21) cm
Højde på raglan: 24 (25) 25 (26) cm
Halsudskæringens bredde: 18 (19) 21 (22) cm
Halsudskæringens dybde foran: 5 (5) 5 (5) cm
Hel længde: 75 (75) 75 (75) cm
Mål ærmer:
Ærmevidde ved håndled: 20 (21) 22 (23) cm
Ærmelængde op til begyndelsen af raglan: 46 (45) 45 (44) cm
Ærmevidde ved begyndelsen af raglan: 40 (42) 44 (46) cm
Hel ærmelængde: 70 (70) 70 (70) cm
Materialer
Schachenmayr Merino Extraﬁne 120, 50 g pr. ngl
Løbelængde 50 g = 120 m
6 (7) 8 (9) ngl i fv 00102 (natur)
5 (5) 6 (7) ngl i fv 00155 (navy)
1 (1) 2 (2) ngl i fv. 00179 (pesto)
1 ngl i fv 00129 (ﬂannel meleret)
Kontroller banderolerne og sørg for at arbejde med samme partinr. i
den enkelte farve.
Garnforbruget kan variere fra person til person.
Strikkepinde:
Pinde 4 mm
1 rundpind 4 mm, længde 40 cm
1 uldnål til at hæfte ender
Forkortelser:
m = maske
r = ret
vr = vrang
p = pind
kantm = kantmaske

Ryg
Slå 114 (122) 132 (142) m op med natur og strik 5 cm ribkant frem
og tilbage, idet 1. p er en vrangpind. Fortsæt i glatstrikning og i
farverækkefølge og begynd med en retpind.
Ærmegab og raglan: Når der er strikket 138 (136) 136 (132) p (= ca. 46
(45) 45 (44) cm) efter ribkanten, luk på begge sider 2 (4) 7 (9) m af = 110
(114) 118 (124) m. Til raglan, luk på begge sider 1 m af på hver 2. p 35
(36) 36 (38) gange. Sæt de resterende 40 (42) 46 (48) m i hvil. Arbejdet
måler ca. 75 cm.
Forstykke
Strik forstykke på samme måde som ryg, men med dybere
halsudskæring.
Halsudskæring: Når der er strikket 195 p (= ca. 65 cm) efter ribkanten
(13 striber) sættes de midterste 18 (20) 24 (26) m i hvil, og hver side
strikkes færdig hver for sig. Til halsudskæring, luk af på hver 2. p 4 m 1
gang, 2 m 1 gang, 3 m 1 gang, og de sidste 2 m. Arbejdet måler ca. 75
cm.
Ærmer
Slå 46 (48) 50 (52) m op i pesto og strik 5 cm i ribkant frem og tilbage,
idet 1. p er en vrangpind. Fortsæt i glatstrikning og i farverækkefølge og
begynd med en retpind.
Skrå ærmer: Samtidig tages ud til skrå ærmer på begge sider 1 m på
hver 6. p (19) 14 (10) 3 gange og 1 m på hver 4. p 1 (8) 14 (24) gange =
86 (92) 98 (106) m.
Ærmegab og raglan: Når der er strikket 122 (120) 120 (118) p (= ca. 41
(40) 40 (39) cm) efter ribkanten, luk på begge sider 2 (4) 7 (9) m af = 82
(84) 84 (88) m. Til raglan, luk 1 m af på hver 2. p 35 (36) 36 (38) gange.
Sæt de resterende 12 m i hvil. Ærmet måler ca. 70 cm i alt. Strik det
andet ærme magen til.
Montering
Spænd delene ud i de angivne mål, læg et fugtigt klæde over og lad
dem tørre. Sy raglansømmene. Sy derefter ærme- og sidesømme.
Halsudskæringskant: Strik 104 (108) 116 (120) m op langs
halsudskæringskanten med rundpind og med ﬂannel meleret (40 (42)
46 (48) m i hver af den bagerste og den forreste halsudskæring og 12 m
i hvert ærme. Strik rundt i ribkant indtil kanten måler 3,5 cm. Luk alle m
af.
Hæft alle ender med uldnål.

Strikkefasthed:
I glatstrikning: 22 m og 30 p = 10 x 10 cm.
Passer strikkefastheden ikke, så prøv med tykkere eller tyndere
strikkepinde.
Grundteknikker:
Ribkant
Ved strik frem og tilbage: 1. p: Strik skiftevis 1 r, 1
vr. Øvrige p: Strik, som m viser (r over r, vr over vr).
Ved strik rundt: Strik skiftevis 1 r, 1 vr.
Glatstrikning
Strik ret fra retsiden, vrang fra vrangsiden.
Farverækkefølge
Ryg og forstykke: Strik *15 p navy og 15 p
natur*, gentag *-* yderligere 5 gange = 180 p.
Strik derefter 15 p ﬂannel meleret og 15 p natur =
30 p. Der er 210 p i alt = 14 striber.
Ærmer: Strik *15 p natur, 15 p pesto*, gentag *-*
yderligere 1 gang = 60 p. Strik *15 p natur, 15 p
navy*, gentag *-* yderligere 2 gange = 90 p. Strik
derefter 15 p natur, 15 p ﬂannel meleret og 15 p
natur = 45 p. Der er 195 p i alt = 13 striber.
SWEATER
Tallene til de enkelte størrelser adskilles af
parenteser. Hvor der kun angives ét tal, gælder
det alle størrelser.
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