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Side 2

SWEATER MED STRIBER

OM DETTE DESIGN
Strikkes nedefra og op på rundpind op til ærmegabet, 
hvorefter for- og bagstykke strikkes videre hver for sig.
Ærmerne strikkes for sig og syes til slut på sweateren.

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, som er vasket og tørt. Derfor er det 
vigtigt, at du laver en strikkeprøve i garnet, inden du går 
i gang. Vask prøven efter anvisningen og lad den tørre, 
inden du tæller dit maskeantal indenfor 10 x 10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål op eller ned i str. for at ramme den 
angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

BESKRIVELSER
Rib: Skiftevis 2 r og 2 vr.

Km = kantmaske. Den første m på alle p tages r løs af med 
garnet bag m. Den sidste m på alle p strikkes r.

OPSKRIFT
Ryg og forstykke
Slå 228 (248) 272 (292) 320 (340) m op på rundp 2½ mm 
med fv 1 (bundfarven) og strik skiftevis 2 r og 2 vr. Når 
kanten måler 5 cm, strikkes videre på rundp 3 mm i glat. 
Strik lige op, indtil arb måler 23 (24) 25 (26) 27 (28) cm, 
og strik videre i striber af skiftevis 18 omg fv 2 og 18 omg fv 
1, indtil arb måler 38 (39) 40 (41) 42 (43) cm. Del arb ved 
omgs begyndelse og efter 114 (124) 136 (146) 160 (170) m (= 
sidesømmene), og strik hver del færdig for sig.

Ryg
Slå 1 ny km op i begge sider = 116 (126) 138 (148) 162 (172) 
m og strik km som angivet ovenfor. Fortsæt lige op i glat 
og striber, indtil ærmegabene måler 16 (17) 18 (19) 20 (21) 
cm. Sæt de midterste 32 (36) 40 (44) 50 (54) m på en 
maskeholder til halsudskæring, og strik hver side færdig 
for sig. 

Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 2 m og 1 m. Når 
ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) 22 (23) cm, sættes de 
resterende 39 (42) 46 (49) 53 (56) m på en maskeholder til 
skulder. 

Strik den anden side modsat.

Forstykke 
Slå også hér en ny km op i begge sider = 116 (126) 138 
(148) 162 (172) m og fortsæt lige op som på ryggen. Når 
ærmegabene måler 13 (14) 15 (16) 17 (18) cm, sættes de 
midterste 8 (12) 16 (20) 26 (30) m på en maskeholder til 
halsudskæring, og hver side strikkes færdig for sig. 

NO B2022-12
VERSION 1.0

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

Personligt brystmål, cm: 76 84 92 100 110 118

Arbejdets overvidde, cm: 84 92 100 108 118 126

Hel længde, cm: 56 58 60 62 64 66

Forbrug, bundfv, ngl.:  6 6 7 7 8 8

Forbrug, stribefv, ngl.:  2 2 3 3 4 4

Pinde: Rundpinde 2½ og 3 mm, magic loop eller strømpepinde til ærmerne i samme tykkelser

Kvalitet: Bumbo Soft Merino Fine

Strikkefasthed: 27 m og 38 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm.

I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.bumbo.dk. 

https://bumbo.dk/shop/alle-produkter/uld/bumbo-soft-merino-fine/default.aspx
http://www.bumbo.dk


Side 3

Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 5, 4, 3, 2 og 1 m. 
Når ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) 22 (23) cm, strikkes 
skulderen sm med den modsvarende skulder på ryggen: 
Læg p med skulderm sm r mod r, og strik m sm i r med 1 m 
fra hver p. Luk samtidig af. 

Strik den anden side modsat.

Ærmer
Slå 56 (56) 60 (60) 68 (68) m op på magic loop/strømpep 
2½ mm med fv 1 og strik rundt i rib (skiftevis 2 r og 2 vr). 
Når kanten måler 5 cm, strikkes videre på magic loop/
strømpep 3 mm og i glat med fv 2. Strik videre i striber af 
skiftevis 9 omg fv 2 og 9 omg fv 1. 

Samtidig tages på den 7. omg efter ribkanten 1 m ud på 
hver side af omgs begyndelse under armen: Strik 1 r, strik 1 
dr r i lænken mellem m, strik frem til den sidste m på omg, 
strik 1 dr r i lænken mellem m og slut med den sidste m. 
Gentag disse udtagninger i alt 24 gange = 106 (106) 110 
(110) 118 (118) m. Når ærmet måler ca. 31 cm (slut med en 
stribe i fv 2), strikkes resten af ærmet ensfarvet i fv 1. 

Når ærmet måler i alt 49 (49) 50 (50) 51 (51) cm, lukkes 
alle m løst af. 

Strik det andet ærme magen til. 

Halskant
Med fv 1 og rundp 2½ mm strikkes fra venstre skulder 20 
m op + de ventende 8 (12) 16 (20) 26 (30) m + 20 m op 
langs forstykkets halsudskæring og 6 m op + de ventende 
32 (36) 40 (44) 50 (54) m + 6 m op langs ryggens 
halsudskæring = i alt 92 (100) 108 (116) 128 (136) m. Strik 
rundt i rib (skiftevis 2 r og 2 vr). 

Når halskanten måler 10 cm, lukkes m løst af i rib. Fold 
halskanten halvt om til vrangen ,og sy den fast langs 
halsudskæringen med elastiske sting.

Montering
Sy ærmerne i.
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