
#PELLESWEATEREN



Str.: S (M) L (XL) XXL

Brystvidde, cm: 102 (112) 122 (132) 142

Længde inkl. krave midtfor, cm: 60 (63) 66 (70) 70

Ærmelængde, cm: 51 (52) 53 (54) 54

Forbrug - alm. ærmer, ngl.: 8 (9) 9 (10) 11

Forbug - ballonærmer, ngl.: 9 (10) 10 (11) 12

Rundpind: 9 el. 10 mm, 40 cm og 10 og 12 mm, 80cm.

Kvalitet: Mayflower Molly. 100 % uld, 60 m pr. 150 gram.

Strikkefasthed: 7 masker i glatstrikning på pind 12 = 10 cm. 

PELLESWEATEREN // MOLLY by MAYFLOWER

Sweateren starter ovenfra med krave  
og derefter udtagning til skulder.
Str. S + M: Slå op på rundpind 9.
Str. L + XL + XXL: Slå op på rundpind 10.
Alle størrelser: slå 38 m op og strik 6 omgange enkeltrib , 1 
ret – 1 vrang. På sidste omgang inddeles således fra om-
gangens start: Strik 10 rib, slå om, markér og strik næste 
m (1 skuldermaske), slå om, 8 m rib, markér og strik næste 
m (midt for), 8 m rib, slå om, markér og strik næste m (1 
skuldermaske), slå om, 9 m rib.

Skift til rundpind 12. Brug magic loop til der er masker nok 
til at nå hele rundpinden rundt.
Nu strikkes nakken højere ved hjælp af vendinger med 
dobbeltmaske:
Vend og før garnet foran arbejdet, som hvis du skulle 
strikke almindelig vrang. Tag den første maske løst af. 
Træk garnet tilbage bag arbejdet som hvis du skulle 
strikke almindelig ret, og stram garnet til. Masken har nu 
begge sine “ben” trukket op på pinden, så det ligner en 
dobbeltmaske.

1. p: Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r (skuldermasken), slå om, strik omslaget 
drejet ret mod venstre, strik ret hen til 1 m før midterma-
sken, vend.
2. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet 
vrang med venstre, slå om, 1 vr (skuldermasken), slå om, 
omslaget strikkes drejet vrang mod højre *. Gentag fra * 
til * ved den anden skulder, og strik vrang hen til 1 m før 
midtermasken, vend.
3. p: : * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, (skuldermasken), slå om, strik omslaget 
drejet ret mod venstre*. Gentag fra * til * ved den anden 
skulder, strik ret hen til 5 (5) 4 (4) 3 m før midtermasken, 
vend.
4. p: * Strik vrang hen til omslaget, dette strikkes drejet 
vrang mod venstre, slå om, 1 vr (skuldermasken), slå om, 
strik omslaget drejet vrang mod højre*. Gentag fra * til * 
ved den anden skulder, og strik vrang hen til 5 (5) 4 (4) 3 
m før midtermasken, vend. 
5. p: * Strik ret hen til omslaget, dette strikkes drejet ret 
mod højre, slå om, 1 r, (skuldermasken), slå om, omslaget 
drejet ret mod venstre*. Gentag fra * til * ved den anden 
skulder, strik ret hen til 9 (9) 7 (7) 5 m før midtermasken, 
vend. 

Det er en god idé at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det anbefales at lave en 
strikkeprøve, som gøres fugtig og trækkes i facon.  Sweateren strikkes oppefra og ned.

Perlestrik:
1. p: 1 r *1 vr, 1 r*. Gentag fra * til * pinden ud, og slut af med 1 r.
2. p: der strikkes ret over vrang og vrang over ret.
Strik som på 2. p resten af mønsteret.

Udt ret til højre: Stik venstre p ind under lænken mellem to m bagfra og strik lænken r.
Udt ret til venstre: Stik venstre p ind under lænken mellem to m forfra og strik lænken drejet r.
Udt vrang til højre: Stik venstre p ind under lænken mellem to m bagfra og strik lænken vr.
Udt vrang til venstre: Stik venstre p ind under lænken mellem to m forfra og strik lænken drejet vr.
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6. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet vrang 
mod venstre, slå om, 1 vr = skuldermasken, slå om, omsla-
get strikkes drejet vrang mod højre*. Gentag fra * til * ved 
den anden skulder, og strik vrang hen til 9 (9) 7 (7) 5 m før 
midtermasken, vend.
7. p: * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r (skuldermasken), slå om, omslaget 
strikkes drejet ret mod venstre*. Gentag fra * til * ved den 
anden skulder, strik ret hen til 13 (13) 10 (10) 7 m før midter-
masken, vend. 
8. p: * Strik vrang til omslaget, dette strikkes drejet vrang 
mod venstre, slå om, 1 vr (skuldermasken), slå om, omsla-
get strikkes drejet vrang mod højre*.  Gentag fra * til * 
ved den anden skulder, og strik vrang hen til 13 (13) 10 (10) 
7 m før midtermasken, vend.

Str. S + (M) gå videre til næste afsnit.

Str. L + (XL) + XXL
9. p: : * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, (skuldermasken), slå om, omslaget 
strikkes drejet ret mod venstre*. Gentag fra * til * ved den 
anden skulder, strik ret hen til 13 (13) 10 m før midterma-
sken, vend.
10. p: : * Strik vrang hen til omslaget, dette strikkes drejet 
vrang mod venstre, slå om, 1 vr (skuldermasken), slå om, 
omslaget strikkes drejet vrang mod højre*. Gentag fra * til 
* ved den anden skulder, og strik vrang hen til 13 (13) 10 m 
før midtermasken, vend.

Str. L+(XL) gå videre til næste afsnit.

Str. XXL
11. p: * Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod 
højre, slå om, 1 r, (skuldermasken) slå om, omslaget strik-
kes drejet ret mod venstre*. Gentag fra * til * ved den an-
den skulder, strik ret hen til 13 m før midtermasken, vend. 
12. p: * Strik vrang hen til omslaget, dette strikkes drejet 
vrang mod venstre, slå om, 1 vr (skuldermasken), slå om, 
omslaget strikkes drejet vrang mod højre*. Gentag fra * 
til * ved den anden skulder, og strik vrang hen til 13 m før 
midtermasken, vend.

Arbejdet deles.
Alle størrelser: I denne del af arbejdet skal dobbeltma-
skerne med de to “ben” fra vendingerne strikkes sammen 
til én maske igen, fuldstændig som hvis du almindeligvis 

strikker 2 m sammen.

 Str. S + L + XXL, start midt bag:
* Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod højre, 
luk skuldermasken af, strik omslaget drejet ret mod ven-
stre*. Gentag fra * til * ved den anden skulder, og strik 
hen over midten til slutningen af rygstykkets masker.

Str. (M) + (XL), start midt bag:
* Strik ret til omslaget, dette strikkes drejet ret mod højre, 
slå om, luk skuldermasken af, slå om, strik omslaget drejet 
ret mod venstre*. Gentag fra * til * ved den anden skulder, 
og strik hen over midten til slutningen af rygstykkets 
masker.

Nu strikkes ryggen. De 35 (37) 41 (43) 45 masker til 
rygstykket er nu “aktive”, mens forstykkets masker 
hviler på rundpinden. 

Start med en vrangsidepind: Strik vrang over alle 
masker.
1. p (retsiden): 1 kantmaske, 1 m ret, perlestrik til der mang-
ler 2 m, 1 m ret, 1 kantmaske.
2. p (vrangsiden): 1 kantmaske, 1 vr, perlestrik til der mang-
ler 2 m, 1 vr, 1 kantmaske.
Gentag p. 1 og 2 til det perlestrikkede stykke måler 12 (13) 
14 (15) 15 cm i højden.

Næste retpind: 1 kantmaske, udtagning ret mod højre, 1 r, 
perlestrik til der mangler 2 m, 1 r, udtagning mod venstre, 
1 kantmaske.

Næste vrangpind: 1 kantmaske, 2 vr, perlestrik til der 
mangler 3 m, 2 vr, 1 kantmaske.

Gentag disse 2 pinde endnu 1 (2) 2 (3) 4 gange = 39 (43) 
47 (51) 55 masker på rygstykket i alt.
Bryd garnet og lad rygmaskerne hvile.

Forstykkets 33 (35) 39 (41) 45 masker er nu aktive.   
Start med en vrangsidepind, alle masker strikkes 
vrang.

Strik som til ryggen = 37 (41) 45 (49) 53 m.

Arbejdet samles.
Nu er der i alt 76 (84) 92 (100) 108 m på pinden.
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Strik rundt i glatstrikning over begge stykker til arbejdet 
midtfor måler 54 (57) 60 (63) 63 cm, inklusiv højden på 
halskanten. Skift til rundpind 10 og strik enkeltrib (1 r – 1 
vr), hvor der på 1. omg tages ind jævnt fordelt til  62 (70) 
78 (86) 94 m, efter 6 omg lukkes af. 

Slanke ærmer (herremodel)– brug magic loop:  
Med rundpind 12 strikkes der 33 (35) 39 (41) 43 m op 
langs ærmegabet, 3 m for hver 4 m.
OBS: der springes ikke masker over på toppen af skulde-
ren, hvor alle masker samles op for at undgå huller.
Markér omg’s start under ærmet. Strik rundt i glatstrik. På 
7. omg tages ind således: 1 r, 2 r sm, strik til der mangler 
3 m, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over, 1 r. Gentag disse 
indtagninger på hver 4. omg i alt 6 (7) 8 (9) 10 gange = 21 
(21) 23 (23) 23 m. Strik til ærmet måler 45 (46) 47 (48) 48 
cm eller ønsket ærmelængde. Skift til rundpind 10 og strik 
6 omg enkeltrib (1 r – 1 vr) - tag på 1. omg 3 (1) 3 (1) 1 m. 
Luk af.

Strik det andet ærme på samme måde.

Ballonærmer (damemodel) – brug magic loop:  
Med rundpind 12 strikkes der 33 (35) 39 (41) 43 m op 
langs ærmegabet, 3 m for hver 4 m.
OBS: der springes ikke masker over på toppen af skulde-
ren, hvor alle masker samles op for at undgå huller.
Markér omg’s start under ærmet: Strik rundt i glatstrik. 
Når ærmet måler 12 cm tages ind således: 1 r, 2 r sm, strik 
til der mangler 3 m, 1 m løs af, 1 r, træk den løse m over, 1 
r. Gentag disse indtagninger yderligere 2 gange. Når ær-
met måler 44 (45) 46 (47) 47 cm, eller ønsket ærmelæng-
de, strikkes 1 omg ret, hvor der tages ind jævnt fordelt til 
18 (20) 20 (22) 22 m. Skift til rundpind 10 og strik 6 omg 
enkeltrib (1 r – 1 vr) Luk af.

Strik det andet ærme på samme måde. 

Montering: Hæft ender. 
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