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MATERIALE: MERINO COTTON (50% uld, 50% bomuld), 

Blend bamboo (70% bamboo, 30% bomuld) og SILK KID 

MOHAIR (72% Mohair, 28% Silk). 

STØRRELSER: S/M (L/XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 110 (136) cm. 

HEL LÆNGDE: 

Lang: Ca. 57 (61) cm. 

Kort: Ca. 40 (42) cm. 

GARNFORBRUG: 

Lang: 

Fv. A, MERINO COTTON: 8 (10) ngl. fv 100,  

Fv. B, SILK KID MOHAIR: 3 (4) ngl. fv 1086,  

Fv. C, Blend bamboo: 3 (4) ngl. fv 7093,  

Fv. D, Blend bamboo: 3 (4) ngl. fv 1990. 

Kort: 

Fv. A, MERINO COTTON: 6 (7) ngl. fv 500, 

Fv. B, SILK KID MOHAIR: 2 (3) ngl. fv 1071,  

Fv. C, Blend bamboo: 2 (3) ngl. fv 4951, 

Fv. D, Blend bamboo: 2 (3) ngl. fv 3255. 

PINDE: Rundp nr. 4 (60 cm), strømpep nr. 3,5. 

STRIKKEFASTHED: 17 m og 40 p = ca. 10 x 10 cm (pa-

tentmønster) 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Sweateren er vendbar, hvis man er sirlig med sin sam-

mensyning og hæftning af ender. Den ene farve vil 

dominere den ene side, og den anden farve den an-

den side. Den ene side strikkes i MERINO COTTON (fv A) 

over hele trøjen, den anden side i Blend bamboo med 

følgetråd af SILK KID MOHAIR, hvor der skiftes imellem to 

farver Blend bamboo for at lave striber (B+C eller B+D). 

Tofarvet patent strikkes på en rundp. 

Hvor der kun er angivet et tal, gælder det for begge str.  

 

PATENTMØNSTER 

1. p (fv A): * slå om, 1 vr løs af, 1 r *, gent fra * til *. Slut 

med, slå om, 1 vr løs af. Vend ikke arb, men skub m hen 

i modsatte side af p og strik også næste p på denne 

side. 

2. p (fv B+C el B+D): * strik omslag og næste m vr sm, slå 

om, 1 vr løs af *, gent fra * til *. Slut med at strikke om-

slag og næste m r sm. Vend arb. 

3. p (fv A): * slå om, 1 vr løs af, strik omslag og næste m 

vr sm *, gent fra * til *. Slut med slå om, 1 vr løs af. Vend 

ikke arb, men skub m hen i modsatte side af p og strik 

også næste p på denne side. 

4. p (fv B+C el B+D): * strik omslag og næste m r sm, slå 

om, 1 vr løs af *, gent fra * til *. Slut med at strikke om-

slag og næste m r sm. Vend arb.  

5. p (fv A): * slå om, 1 vr løs af, strik omslag og næste m r 

sm *, gent fra * til *. Slut med slå om, 1 vr løs af. Vend 

ikke arb, men skub m hen i modsatte side af p og strik 

også næste p på denne side. 

Gent 2. - 5. p hele tiden.   

 

RYG 

Slå 91 (115) m op på rundp 4 med fv A og strik patent-

mønster efter vejledning. På 2. p i mønstervejledningen 

strik med fv B+C. (fv A strikkes på den ene side over 

hele arb). Fortsæt med B+C til arb måler ca. 2 (6) cm 

(lang version), og 1 (3) cm (kort version),  

 

sidste strikkede p er 5. p i mønstervejledningen. Farve-

skift foretages altid ved beg på 2. p i mønstervejlednin-

gen. 

Skift til fv B+D og strik ca. 3 cm (lang) og 2 cm (kort). 

Skift til fv B+C og strik ca. 8 cm (lang) og 5 cm (kort). 

Skift til fv B+D og strik ca. 6 cm (lang) og 4 cm (kort). 

Skift til fv B+C og strik ca. 4 cm (lang) og 3 cm (kort). 

Skift til fv B+D og strik ca. 6 cm (lang) og 4 cm (kort). 

Skift til fv B+C og strik ca. 4 cm (lang) og 3 cm (kort). 

Skift til fv B+D og strik ca. 4 cm (lang) og 3 cm (kort). 

Skift til fv B+C og strik ca. 2 cm (lang) og 2 cm (kort) 

Skift til fv B+D og strik ca. 3 cm (lang) og 2 cm (kort). 

Skift til B+C og strik ca. 4 cm (lang) og 3 cm (kort). 

Skift til farve B+D og strik ca. 3 cm (lang) og 2 cm (kort). 

Skift til fv B+C og strik ca. 4 cm (lang) og 2 cm (kort). 

Slut af med 4. p i mønstervejledningen. 

Luk alle m af således, (med fv A) pas på ikke at stram-

me: *1 vr, 2 r sm (den løse m + omslaget) træk den 1. m 

over den 2. m*, gent * til *.   

 

FORSTYKKE 

Strikkes som ryggen. 

 

ÆRMER 

Slå 51 (57) m op på rundp 4 med fv A og strik patent-

mønster efter vejledning. Strikkes efter samme princip 

med farveskift, som på ryg og forstykke. På 2. p i møn-

stervejledningen strik med fv B+C. Strik til arb måler ca. 3 

(5) cm. ´ 

Skift til fv B+D og strik ca. 5 cm. 

Skift til fv B+C og strik ca. 9 cm. 

Skift til fv B+D og strik ca. 6 cm. 

Skift til fv B+C og strik ca. 3 cm. 

Skift til fv B+D og strik ca. 6 cm. 

Skift til B+C og strik ca. 5 cm. 

Slut af med 4. p i mønstervejledningen. Luk alle m på 

samme måde som ved ryg og forstykke.  

Strik et ærme magen til.  

 

MONTERING OG HALSKANT 

Sy 14 (20) cm sammen i hver side af skuldersømmen. 

Lad midten være åben til hals. Sy ærmesøm og side-

søm. På rundp 3,5 med fv A strikkes ca. 180 (228) m op 

forneden, strik 4 cm rib (1 dr r, 1 vr). Luk af. 

På strømpep 3,5 med fv A strikkes ca. 44 (50) m op for-

neden på ærmet, strik 7 cm rib (1 dr r, 1 vr). Luk af. Gent 

ved det andet ærme. Strik med fv A ca. 90 m op på 

rundp 3,5 i halsen, strik 22 cm rib (1 dr r, 1 vr) og luk løst 

af. Buk kanten på rullekraven. 


