


1831 - Sweater med tern i vævestrik i Mayflower Easy Care. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Overvidde cm: 95 (97) 101 (105) 109 (114) 

Længde ca. cm: 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Fv. 48, Rust, ngl.: 

Fv. 47, Chili, ngl.: 

Fv. 49, Fersken, ngl.: 
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Pinde: Strikkepinde nr. 2½ og 3, 80 cm og rundpind nr. 2½, 40 cm. 

Kvalitet: Mayflower Easy Care 

Strikkefasthed: 27 m i vævestrik på p nr. 3½ = 10 cm i bredden. 

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

 

Vævestrik: Maskeantal delbart med 12 + 7 + 2 km. 

Strikkes i glat efter diagrammet med 1 farve ad gangen. Der strikkes skiftevis 2 pinde af hver farve som vist 

med den enkelte række af tern foran diagrammet. På retsiden strikkes maskerne i den aktuelle farve ret, og 

maskerne i den farve, der ikke er i arbejde, tages vrang løs af med garnet på vrangsiden af arb. På 

vrangsiden strikkes maskerne i den aktuelle farve vrang og de løst aftagne m tages igen vrang løs af med 

garnet på vrangsiden af arb.  

 

Ryg. 

Slå 129(131)137(143)149(155) m op på p nr. 2½ 

med rust og strik rib: Rts 1 km, * 1 vrang, 1 ret, 

gentag fra * og slut med 1 vrang, 1 km. Når 

kanten måler 5 cm, strikkes 2 p i glat med fersken. 

Fra den næste retsidepind strikkes videre på p nr. 

3½ i vævestrikmønster efter diagrammet. Fordel 

m således: 1 km, 0(1)4(1)4(1) m i retstrik, gentag 

mønsterrapporten på 12 m 10(10)10(11)11(12) 

gange, slut med de 7 m efter rapporten, 

0(1)4(1)4(1) m i retstrik og 1 km. Fortsæt lige op 

efter diagrammet, til arb måler 41(42)43(44)45(46) 

cm. Sæt et mærke i begge sider til begyndelse på 

ærmegabene og fortsæt lige op som før. Når 

ærmegabet måler 19(20)21(22)23(24) cm, sættes 

de midterste 47(49)51(53)55(57) m på en 

maskeholder til halsudskæring og hver side 

strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p 

for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Sæt de 

resterende 38(38)40(42)44(46) m på en 

maskeholder til skulder. Strik den anden side 

modsat. 

 

Forstykke. 

Strikkes mage til ryggen, blot med V-hals: Når arb 

måler 41(42)43(44)45(46) cm – samtidig med 

afmærkningerne til ærmegab – lukkes den 

midterste m. Strik hver side færdig for sig, idet der 

i halssiden tages 1 m ind på hver 2. p 

13(14)15(16)17(18) gange og på hver 4. p 13 

gange = 38(38)40(42)44(46) m. Tag ind således:  

 

På venstre forstykkehalvdel strikkes frem til de 

sidste 3 m før halsen, strik 2 ret overtrukket 

sammen (= tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og 

træk den løst aftagne m over) og strik 

kantmasken. På højre forstykkehalvdel strikkes 

kantmasken, 2 ret sammen og strik p færdig. 

Fortsæt derefter lige op. Når skulderen har 

samme højde som på ryggen, strikkes 

skuldermaskerne sammen med den modsvarende 

skulder på ryggen: Læg de 2 pinde med 

maskerne sammen ret mod ret og strik maskerne 

sammen i ret med 1 m fra hver pind. Luk samtidig 

af. Strik den anden side modsat.  

 

Ærmer. 

Slå 73(73)77(77)81(81) m op på p nr. 2½ med 

rust og strik rib. Rts: 1 km, * 1 vrang, 1 ret, gentag 

fra * og slut med 1 vrang, 1 km. Når der er strikket 

34 p, skiftes til fersken. Tag 35(35)37(37)39(39) m 

jævnt ud således: 1 km, * 1 m ud (= strik 1 drejet 

ret i lænken mellem maskerne), 2 ret, gentag fra * 

og slut med 1 ret og 1 km = 

108(108)114(114)120(120) m. På den næste p 

(vrs) tages yderligere 3(3)5(5)7(7) m jævnt ud (= 

strik 1 drejet vrang i lænken mellem maskerne pr. 

gang) = 111(111)119(119)127(127) m. Skift til p 

nr. 3½ og fortsæt i vævestrikmønster således: 1 

km, 0(0)4(4)2(2) m i retstrik, gentag rapporten 

9(9)9(9)10(10) gange, strik den 1. m efter 

rapporten og slut med 0(0)4(4)2(2) m i retstrik og 



1 km. Strik lige op, til ærmet måler 

44(44)45(45)46(46) cm og luk alle m løst af. Strik 

det andet ærme mage til. 

 

Halskant. 

Med rundpind nr. 2½ og rust strikkes fra venstre 

skulder ca. 80(83)86(89)92(95) m op langs den 

ene side af V-halsen, 1 m op i midten (sæt et 

mærke i denne maske) og ca. 80(83)86(89)92(95) 

m op langs den anden side af V-halsen. Langs 

ryggen strikkes 13 m op, strik de ventende 

47(49)51(53)55(57)  m og strik 13 m op frem til 

venstre skulder = i alt ca. 

234(242)250(258)266(274) m. Strik videre i glat 

med fersken, idet der tages 2 m ind midt foran 

således: Strik frem til de 3 midterste m foran, tag 

2 m ret sammen løs af, strik den næste m og træk 

de løst aftagne m over. Gentag denne indtagning 

på hver 2. omg, til halskanten er færdig. Når der 

er strikket 4 omg med fersken, strikkes 1 omg i ret 

med rust. Fortsæt i rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang), 

idet ribben fordeles ens på hver side af 

midtermasken i V-halsen. Husk at fortsætte 

indtagningerne på hver 2. omg. Når der er strikket 

14 omg i rib med rust, lukkes m af i rib. 

 

Sy ærmerne sammen og sy dem i. 
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Rapport 12 m Aktuel farve

1 m i glat med rust

1 m i glat med chili

1 m i glat med fersken
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