
 



1441 - Trefarvet Sweater i Mayflower 1 Class. 
  
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 
Brystvidde cm: 81 (88) 95 (102) 109 (116) 
Længde cm: 55 (58) 62 (64) 66 (68) 
Fv. 2052, Lysgrå, ngl.: 
Fv. 2016, Råhvid, ngl.: 
Fv. 2006, Lysrød, ngl.: 
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Pind: 3      
Rundpind: 40cm 2½      
Strømpepind: -      
Kvalitet: Mayflower 1 Class. 75 % Superwash-Uld, 25 % nylon. 210 m pr. 50 gram. 
Strikkefasthed: Vandret: 28 masker= 10 cm. Lodret 36 pinde= 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. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes. 
 
Der er udelukkende strikket glatstrikning, men der er skiftet mellem om den glatte side (retsiden) vender ud 
eller ind på sweateren. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå med råhvidt garn 
108(118)128(138)148(158) masker op og strik 7 
pinde glatstrikning efterfulgt af 2 pinde rib (1 ret, 
1 vrang). 
2: Strik 75(78)83(88)93(98) masker lys rød med 
vrangsiden ud og 35(40)45(50)55(60) masker 
råhvid med retsiden ud. Når der skiftes farve 
snoes garnet på vrangsiden. 
3: Fortsæt med disse 2 farver i glatstrikning til der 
er strikket 120(130)140(145)150(155) pinde. 
4: Strik herefter alle masker med råhvidt garn, 
således at den glatte side bliver vrangsiden. Strik 
4(4)4(6)6(8) pinde og luk af til ærmegab i begge 
sider. 
5: Luk for 1x5, 4x1(1x6, 4x1)1x6, 4x1(1x6, 
5x1)1x7, 5x1(1x7, 6x1) masker i hver side. 
6: Strik herefter lige op, hvor der efter 
24(26)28(30)32(34) pinde skiftes til gråt garn 
således: strik halvdelen af maskerne ret og den 
anden halvdel vrang ved farveskiftet. Fortsæt i 
glatstrikning. 
7: Strik 38(40)42(44)46(48) pinde grå med den 
glatte side ud. Tag herefter ind til hals således: 
Luk for de midterste 28(30)32(34)36(38) masker. 
Herefter lukkes i hver halsside for 1x2,1x1(1x2, 
1x1)1x2, 2x1(2x2,2x1)2x2, 2x1(3x2, 2x1) masker. 
Luk hver skulder af for sig. 
 
For. 
1: Strikkes som ryggen ind til der er 
strikket20(22)24(26)28(30) pinde med gråt garn. 

 
 
2: Luk af til hals således: Luk for de 
midterste16(18)20(22)24(26) masker. Herefter 
lukkes i hver halsside for 
1x3,2x2,2x1(1x3,2x2,2x1)1x4,2x2,3x1(1x4,2x2,4x
1)1x4,2x2,4x1(1x5,2x2,5x1) masker. Strik til 
forstykket har samme længde som ryggen. Luk 
hver skulder af for sig. 
 
Ærme. 
1: Slå med gråt garn 42(44)46(50)54(56) masker 
op og strik 7 pinde glatstrikning efterfulgt af 2 
pinde rib (1 ret, 1 vrang). 
2: Fortsæt i glatstrikning, idet der tages 1 maske 
ud i hver side på hver 6. pind. Begynd 
udtagningen lige efter de to ribpinde. Tag ud til 
84(90)94(96)100(106) masker. Strik til der er 
140(150)156(162)170(180) pinde fra ribkanten. 
3: Tag ind til ærmekuppel i hver side således: 
1x5,10x1,2x2,2x3,1x5(1x6,12x1,2x2,2x3,1x5)1x6,
13x1,2x2,2x3,1x5(1x6,14x1,2x2,2x3,1x6)1x7,14x1
,3x2,2x3,1x6(1x7,15x1,3x2,2x3,1x7) og resten af 
maskerne. 
4: Strik et ærme mere. 
 
Montering. 
1: Sy sweateren sammen og saml med råhvidt 
garn 96(100)106(110)116(124) masker op i 
halskanten. 
2: Strik 2 omgange rib (1 ret, 1 vrang), derefter 5 
omgange ret og luk løst af. 
3: Læg sweateren i vand og træk den i facon. 

 


