


1807 - Løs sweater med patentstriber i Mayflower Super Kid Silk. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 105 (112) 114 (120) 123 (128) 

Længde ca. cm: 62 (64) 66 (68) 70 (72) 

Fv. 69, Lysegrøn, ngl.:  10 (10) 11 (12) 13 (14) 

Pinde: 5 og 7 

Rundpind (60 cm): 5 og 7 

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk. 76 % Kid Mohair, 24 % Silke, 195 m pr. 25 gram. 

Strikkefasthed: 14 m og 17 p med dobbelt garn i patent på p nr. 7 = 10 x 10 cm 

 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 

Sweateren strikkes med dobbelt garn! 

 

Mønster: 

4 p/omg rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang). 

16 p/omg i patent. 

Gentag disse 20 p/omg. 

 

Patent, strikket rundt (maskeantal delbart med 2): 

1. omg: * Strik retmasken ret, tag vrangmasken vrang løs af med omslag, gentag fra *. 

2. omg: * tag retmasken vrang løs af med omslag, strik vrangmasken vrang sammen med omslaget, gentag 

fra *. 

3. omg: * Strik retmasken ret sammen med omslaget, tag vrangmasken vrang løs af med omslag. 

Gentag 2. og 3. omg. 

 

Patent, strikket frem og tilbage (maskeantal delbart med 2): 

1. p: * Strik retmasken ret, tag vrangmasken vrang løs af med omslag, gentag fra *. 

2. p: * Strik retmasken ret sammen med omslaget, tag vrangmasken vrang løs af med omslag. 

Gentag 2. pind. 

 

Kantmasker (knudekant): Den første m på alle pinde tages ret løs af med garnet bag arb og den sidste m 

strikkes ret. 

 

Ryg og forstykke. 

Strikkes samlet på rundpind op til ærmegabene. 

Slå 148(156)160(168)172(180) m op med dobbelt 

garn på rundpind nr. 5 og strik rundt rib (skiftevis 1 

ret og 1 vrang). Når kanten måler 5 cm, strikkes 

videre på rundpind nr. 7 i mønster, idet der be-

gyndes med 16 omg patent. Strik lige op, til arb 

måler 41(42)43(44)45(46) cm og del det ved 

omgangens begyndelse og efter 74(78)80(84)86 

(90) m til ryg og forstykke. 

 

Ryg. 

Begynd med at slå 1 ny kantmaske op i venstre 

side = 75(79)81(85)87(91) m og fortsæt frem og  

 

 

tilbage i mønster som før inden for kantmaskerne i 

begge sider. Når ærmegabet måler 21(22)23(24) 

25(26) cm, sættes alle m på en maskeholder. Sæt 

et mærke på hver side af de midterste 27(29)29 

(31)31(33) m til hals. De øvrige 24(25)26(27)28 

(29) m i hver side er skuldermasker.  

 

Forstykke. 

Strikkes mage til ryggen, blot med rund halsud-

skæring: Når ærmegabet måler 16(17)18(19)20 

(21) cm, sættes de midterste 7(9)9(11)11(13) m 

på en maskeholder til halsudskæring og hver side 

strikkes færdig hver for sig. Luk i halssiden på  

 



 

 

hver 2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m 

og 1 x 1 m. Når ærmegabet måler 21(22)23(24)25 

(26) cm, strikkes skulderen sammen med den 

modsvarende skulder på ryggen: Læg pindene 

med skuldermaskerne sammen ret mod ret og 

strik maskerne sammen i ret med 1 m fra hver 

pind. Luk samtidig af. Strik den anden side mod-

sat. 

 

Ærme. 

Slå 63(65)69(71)75(77) m op på p nr. 7 og 

begynd med at strikke 16 p patent. Fortsæt 

derefter i mønster. Strik lige op, til ærmet måler 

48(48)49(49)50(50) cm og luk alle m løst af. Strik 

det andet ærme mage til. 

 

Halskant. 

Med en kort rundpind nr. 5 strikkes 72(76)76(80) 

80(84) m op langs halsudskæringen inkl. de 

ventende m. Strik rundt i rib (skiftevis 1 ret og 1 

vrang, som så vidt muligt tilpasses maskefor-

delingen i midten af halsudskæringen på forstykke 

og ryg). Når der er strikket 16 omg, lukkes m 

passende løst af i rib.  
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