
#LINASWEATEREN



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

Brystvidde, cm: 112 (122) 132 (142) 152

Hel længde på forstykket fra 
skulderen og ned, cm: 51 (53) 55 (57) 57

Forbug, ngl.:
New Sky 6 (6) 7 (8) 8

Rundpind (40 og 80 cm):
Strømpepinde:  

5 og 6 mm
5 mm

Kvalitet: Mayflower New Sky, 42 % alpaka, 42 % uld og 16 % nylon.

Strikkefasthed: 16 m på p 6 = 10 cm

LINASWEATEREN // MOLLY by MAYFLOWER

Slå på rundp 6, 36 (38) 40 (42) 44 m op og strik 1 p vr.
Næste p (retsiden): 4 r, udt drejet ret mod højre, strik til 
der mangler 4 m, udt drejet ret mod venstre, 4 r.
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, vrang til der mangler 1 m, 
1 kantm.
Gentag disse 2 p ialt 20 (22) 24 (26) 28 gange = 76 (82) 
88 (94) 100 m.

Strik 16 (17) 18 (19) 20 cm lige op i glatstrikning.

Udtagning til ærmegab:
Næste p (retsiden): 4 r, udt drejet ret mod højre, strik til 
der mangler 4 m, udt drejet ret mod venstre, 4 r.
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, 3 vr, udt drejet vr mod høj-
re, strik vr til der mangler 4 m, udt drejet vr mod venstre, 3 
vr, 1 kantm.
Gentag disse 2 pinde endnu 1 gang. = 84 (90) 96 (102) 
108 m. Lad arb hvile.

Højre forstykke: Strik 25 (27) 29 (31) 33 m op på højre 
skulder. Strik 10 cm lige op i glatstrikning med 1 kantm i 
begge sider.
Tag ud til halsudskæring således, stadig med 1 kantm i 
begge sider:

(Retsiden): Strik til der mangler 4 m, udt drejet ret mod 
højre, 4 r.

(Vrangsiden): 1 kantm, vr til der mangler 1 m, 1 kantm.
Gentag disse 2 p endnu 3 gange. 

(Retsiden): Strik til der mangler 4 m, udt drejet ret mod 
højre, 4 r.
(Vrangsiden): 1 kantm, 3 vr, udt drejet vr mod venstre, vr til 
der mangler 1 m, 1 kamtm,
Gentag disse 2 pinde endnu 1 gang = 33 (35) 37 (39) 41 
m.
Lad arb hvile.

Strik venstre forstykke på samme måde, blot modsat.

Nu samles begge forstykker og der slås 10 (12) 14 (16) 18 
m op imellem dem. = 76 (82) 88 (94) 100 m. Fortsæt lige 
op til arb fra skuldersømmen måler 26 (27) 28 (29) 30 cm 
(forstykket skal være længere end bagstykket, da skuldre-
sømmene sidder lidt nede på ryggen)

Nu strikkes udtagninger i begge sider til ærmegab, som 
på ryggen.

Kroppen samles:
Saml ryg og forstykke på rundpinden og slå 7 (8) 10 (11) 12 
m op i hver side til ærmegab = 182 (196) 212 (226) 240 m

Sweateren starter med bagstykket med udtagninger til skuldrene. Derefter strikkes masker op til henholdsvis 
højre og venstre forstykke, hvorefter forstykket samles efter halsudskæringen.

Drejet ret mod højre: Vend omslaget ved at stikke venstre p ind i omslaget bagfra og strik masken r.
Drejet ret mod venstre: Strik omslaget på venstre p drejet r.
Drejet vrang mod højre: Vend omslaget ved at stikke venstre p ind i omslaget bagfra og strik masken vr.
Drejet vrang mod venstre: Strik omslaget på venstre p drejet vr.
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LINASWEATEREN // MOLLY by MAYFLOWER

Fortsæt rundt i glatstrikning til arb fra samlingen måler 19 
(20) 21 (22) 23 cm. 
Skift til rundp 5 og 5 cm rib 1 dr r, 1 vr. Luk af med italiensk 
aflukning. 
Se her hvordan det gøres: https://www.youtube.com/
watch?v=OzHgm6Gmhyc

Ærmer: Strik med rundp 6 (40 cm) 70 (74) 78 (82) 86 m 
op langs ærmegabet, spring ca. hver 3. p over, start og 
slut indenfor udtagningerne til ærmegab. Strik frem og 
tilbage i glatstrikning
Strik 1 p vr.
Næste p (retsiden): 4 r, udt drejet ret mod højre, strik til 
der mangler 4 m, udt venstre, 4 r.
Næste p (vrangsiden): 1 kantm, 3 vr, udt vr til højre, strik 
vr til der mangler 4 m, udt drejet vr mod venstre, 3 vr, 1 
kantm.

Gentag disse 2 pinde endnu 1 gang. = 78 (82) 86 (90) 94 
m
Strik 8 p lige op i glat. 
Fortsæt rundt i glatstrikning, marker omg start.
Tag 1 m ind på hver side af markøren på hver 6. omg.
Når ærmet måler 42 (43) 44 (45) 46 cm eller ønskede ær-
melængde skiftes til strømpepinde nr. 5 og 5 cm rib 1 dr r, 
1 vr, men tag på 1. omg ind til 44 (46) 46 (48) 48 m. Luk af 
med italiensk aflukning.

Halskant: Strik med rundpind 5 (40 cm), ca. 90 (94) 98 
(102) 106 m op langs halsudskæringen, 1 m for hver m og 1 
m for hver p, men spring hver 3.p over. Strik 2,5 cm rib 1 dr 
r, 1 vr. Luk af med Italiensk aflukning.

Montering: Hæft ender og sy sømmene under begge 
ærmer.

NO. M12

Variant 1: New Sky fv. 72 Variant 2: New Sky fv. 61


