
Best. nr: 23125-3001  Garn: Sport 1 ngl = 100 g 70% uld og 30% polyamid

00040

SWEATER
MED FLETMØNSTER 

Størrelse: 6 (9) 12 år 
Materialer: 8 (9) 9 ngl fv: 020 gråmeleret 
(gråmelerad)
Strikkepinde: 3½ og 4½ mm samt 
hjælpepind

Bredde: 84 (94) 102 cm
Længde: 53 (59) 63 cm



STRIKKE FASTHED:
18 m og 23 omg = 10 cm på p 4½. OBS: kontroller 
strikkefastheden nøje. Strikker du for fast, byt til 
grovere pinde. Strikker du for løst, byt til tyndere 
pinde. Stemmer strikkefastheden ikke får arbejdet 
forkerte mål og det angivne garnforbrug ændres.

FLETMØNSTER:
Bort med 13 m.
Flet 6 m højre: løft 3 m over på hjælpepinden og hold 
den bagom arbejdet, 3 r, strik fletpindens m r.
Flet 6 m venstre: løft 3 m over på hjælpepinden og 
hold den foran arbejdet, 3 r, strik fletpindens m r.
Omg 1 (retsiden): 2 vr, 9 r, 2 vr.
Omg 2: alle omg på vrangsiden strikkes r på r og vr 
på vr.
Omg 3: 2 vr, flet 6 m venstre, 3 r, 2 vr.
Omg 4: som omg 2
Omg 5: som omg 1
Omg 6: som omg 2
Omg 7: 2 vr, 3 r, flet 6 m højre, 2 vr
Omg 8: som omg 2
Gentag omg 1-8.

BAGSTYKKE:
Slå 68 (76) 86 m op på p 3½ og strik 7 cm rib 2 r, 2 
vr . Tag ud på sidste omg til 86 (94) 102 m. Skift til p 
4½ og strik fletmønster med et midterparti af glatstrik 
over 28 m. Når arbejdet måler 35 (39) 42 cm, lukkes 
af til ærmegab 4, 2, 1, 1 i hver side. Når arbejdet måler 
51 (57) 61 cm lukkes 18 m af midt bag og hver side 
strikkes for sig. Luk 2, 2 af til halsen. Når arb måler 
53 (59) 63 cm lukkes de resterende m af. 

FORSTYKKE:
Slå op som på bagstykket og strik på samme måde 
indtil arbejdet måler 48 (53) 56 cm. Luk de midterste 
14 (16) 18 m af til halsen, derefter 2, 1, 1. Hver side 
strikkes for sig, og der lukkes af som på bagstykket.

ÆRME:
Slå 36 (38) 40 m op på p 3½ og strik 6 cm rib 2 r, 2 
vr . Tag ud på sidste omg til 47 (49) 51 m. Skift til p 
4½ og strik fletmønster. Obs! Fletmønsteret skal være 
midt på ærmet. Undervejs tags ud med 1 m i hver 
side på hver 4. omg indtil man har 81 (89) 92 cm på 
pinden. Når ærmet måler 35 (44) 46 cm, lukkes af 4, 
2, 1, 1 i hver side. Luk af. Strik 1 ærme mere.

MONTERING OG HØJHALSET KRAVE:
Sy højre skuldersøm sammen. Saml 98 m op på 
p 3½ og strik 18 cm løs rib 2 r, 2 vr. Luk løst af. 
Kraven sys sammen med maskesting for at kunne 
foldes udad. Sy ærmer og sidesømme sammen.


