
 



1480 - Sweater i rib i Mayflower Cotton 8/4. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 100 (104) 108 (112) 116 (120) 

Længde cm: 77 (79) 81 (83) 85 (87) 

Fv. 1402, Hvid, ngl.:  11 (12) 13 (14) 15 (16) 

Pinde: 2½ og 4 

Rundpind: 2 ½ til halskant 

Strømpepind: - 

Kvalitet: Mayflower Cotton 8/4, 100 % Bomuld. 170 m pr. 50 gram. 

Tilbehør: - 

Strikkefasthed: 26 m x 24 p i rib (1 r, 1 vr) på p nr. 4 = 10 x 10 cm. 32 m og 30 p i rib 

 (1 r, 1 vr) på p nr. 2½ = 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. 

 

Ryg. 

Slå 131(137)141(147)151(157) m op på p nr. 2½ 

og strik rib, idet der begyndes med 1 km, 1 vr, 1 r 

og sluttes modsat. Når kanten måler 10 cm = 30 

p, strikkes videre i rib på p nr. 4. Fortsæt lige op, 

til arb måler 50(51)52(53)54(55) cm og sæt et 

mærke i begge sider til ærmegab. Fortsæt igen 

lige op, til arb måler 75(77)79(81)83(85) cm. Sæt 

de midterste 59(61)63(65)67(69) m på en maske-

holder og strik hver side færdig for sig. Luk i hals-

siden på hver 2. p for yderligere 1x2 m og 1x1 m. 

Sæt de resterende 33(35)36(38)39(41) m i hver 

side på en maskeholder til skulder. 

 

Forstykke. 

Strikkes mage til ryggen, dog med V-hals: 

Samtidig med markeringen af ærmegab (når arb 

måler 50(51)52(53)54(55) cm), lukkes den 

midterste m til V-hals og hver side strikkes færdig 

for sig. Tag 1 m ind i halssiden på hver 2. pind, 

ved at strikke skiftevis 2 og 3 m sammen som 

ribben viser inden for kantmasken i alt 32(32)33 

(33)34(34) gange. Strik derefter 2 m sammen som 

ribben viser inden for kantmasken yderligere 0(1)0 

(1)0(1) gange = i alt 32(33)34(35)36(37) m ind i V-

halsen. Når ærmegabet har samme højde som på 

ryggen, strikkes de resterende 33(35)36(38)39 

(41) m sammen med de ventende masker på 

ryggens  

 

 

 

 

 

modsvarende skulder: Læg pindene parallelt ret 

mod ret og strik maskerne 2 ret sammen med 1 m 

fra hver pind. Luk samtidig maskerne af. 

 

Ærmer. 

Slå 65(69)75(81)85(91) m op på p nr. 2½ og strik 

10 cm = 30 p rib, idet m fordeles som på ryg og 

forstykke. Fortsæt i rib på p nr. 4, idet der tages 1 

m ud i begge sider på skiftevis hver 2. og 4. p 26 

gange = 117(121)127(133)137(143) m. Når 

ærmet måler 43(43)44(44)45(45) cm, lukkes alle 

m løst af som de viser. Strik det andet ærme 

mage til. 

 

Halskant. 

Start med at strikke ryggens 59(61)63(65)67(69) 

m, saml 7 m på over venstre side at ryggen, 64 

(66)68(70)72(74) m ned langs venstre side at 

halsen, 1 m i spidsen, 64(66)68(70)72(74) m op 

lange højre side af halsen og 7 m i højre side af 

ryggen = i alt 202(208)214(220)226(232) m. 

Kontroller at ribben passer. Der skal være en ret-

maske i spidsen af halsen. Fortsæt nu rundt i rib 1 

r og 1 vr. Lav indtagninger i spidsen på hver 2. 

omg ved at tage 2 m ret sammen løs af, strik 1 r 

og træk de løst aftagne m over. Når kanten måler 

6 cm, lukkes alle m løst af som de viser. 

 

Sy side- og ærmesømmene sammen og hæft 

ender. 

 

 

 


