
 
 
 
1564 STRIBET OVERSIZE SWEATER 
 
Størrelser:  S/M  (M/L)  L/XL 
*Overvidde:  106  (113)  119 cm 
*Længde:  62  (63)  64 cm 
*Modellens færdige mål 
 
Garn: Hemp + Cotton + Modal fra ONION Knit 
Garnforbrug:  
Citrusgulfv. 414: 8  (8)  9 ngl 
Råhvid fv. 401:  4  (4)  5 ngl  
  
Garnalternativ: Fino Organic Cotton+Merino Wool, Organic Cotton, No. 3 Organic Wool+Nettles. Her kan 
garnmængden dog variere. Det er vigtigt at overholde strikkefastheden, så modellen opnår de angivne mål. 
Pinde: Jumperp nr. 2½ + 3, rundp nr. 2½ (40 cm).  
Strikkefasthed i glat med 1 tråd Hemp, Cotton + Modal: 26 m og 38 p på p nr. 3 = 10 x 10 cm. 
Opnå det gode resultat: Passer strikkefastheden ikke, prøv da med grovere eller finere pinde. Det er vigtigt at 
overholde strikkefastheden for at opnå det gode resultat, samt for at den angivne garnmængde if. opskriften passer. 
Kant-m r: Strik m r på alle p.  
Udt: Strik lænken mellem 2 m dr r op på p.  
Enk indt: Tag 1 m løs af, strik 1 m r, træk den løse m over den strikkede.  
 
Stribemønster, ryg og forstykke:   Stribemønster, ærmer:  
- 4 p glat med råhvid.   - 16 p glat med citrusgul. 
- 16 p glat med citrusgul.   - 4 p glat med råhvid. 
 Gent disse 20 p.   Gent disse 20 p.  
  
Bemærk: Ryg og forstykke strikkes hver for sig, fra neden og op. Ærmerne strikkes fra oven og ned, frem og tilbage 
på p. Delene syes sammen.    
 
Ryg:  
Slå 142 (150) 158 m op på jumperp nr. 3 med citrusgul.  
Skift til p nr. 2½ og strik 15 p rib: * 2 r, 2 vr *, gent fra *-* og slut med 2 r.  
Strik sidste p fra vr-siden.  
Skift til p nr. 3 og fortsæt i glat og stribemønster idet der tages 1 m ind i beg af p, på 1. p glat og stribemønster til 
141 (149) 157 m. Strik lige op i glat og stribemønster til arb i alt måler 38 cm. Beg og slut alle p med 1 kant-m r. 
På næste r-sidep begynder udt i hver side: Sæt først et mærke i hver side.  
Strik 1 kant-m r, strik 1 udt ved at slå om p, strik p hen til der mangler 1 m, strik 1 udt ved at slå om p, strik den 
sidste kant-m r.  
Bemærk: På næste p strikkes omslagene med i glatstrik som drejede m.  
Gent udt på hver 4. p – 19 (20) 21 gange = 179 (189) 199 m på p.  
Samtidig, - når der er strikket 8 råhvide striber i højden, strikkes herefter 16 p med citrusgul hvorefter der fortsættes 
med råhvid. Den første p råhvid, strikkes glat fra r-siden og herefter strikkes rib med råhvid.  
Den første p rib strikkes således på næste vr-sidep: 1 kant-m r, * 1 r, 1 vr *, gent fra *-* og slut med 1 r, 1 kant-m r.  
Udt i hver side i ribben strikkes også ved at slå om p og på næste p, at strikke omslagene med i ribben som drejede 
m.  
Når alle udt er strikket i hver side, strikkes 3 pinde lige op over sidste udt.  
Kontrolmål: Fra mærket i siden måler arb ca 20 (21) 22 cm, målt lodret op, fra mærket til m på p.  
Skrå skulderaflukning: I beg af hver p, lukkes for 8,8,9,9,9,9,9 (9,9,9,9,10,10,10) 10,10,10,10,10,10,10 m.  
Luk de sidste, midterste 57 (57) 59 m på én gang.  
 
Forstykke:  
Strikkes som ryggen til alle udt i hver side er strikket og den sidste p fra vr-siden skal strikkes, inden der skal 
begyndes skrå aflukn til skulder.  
På sidste vr-sidep lukkes de midterste 39 (39) 40 m til hals og hver side strikkes færdig for sig.  
Strik den skrå skulderaflukn som på ryggen og luk samtidig til hals, i beg af p fra halsen for 3,2,1,1,1,1 m.  
Strik den anden side færdig på samme måde.  
 
Ærmer:  
Ærmerne strikkes fra oven og nedefter.  
Slå 103 (107) 111 m op på jumperp nr. 3 med citrusgul og strik glat, 1. p er arb vr-side.  
På næste r-sidep begynder stribemønster, - vær opmærksom på at stribemønsteret begynder anderledes end på 
ryg/forstykke.  
På 4. p begynder indt i hver side:  
1 kant-m r, 2 r sm, strik p hen til der mangler 3 m, 1 enk indt, 1 kant-m r.  
Gent indt på hver 4. p – 10 gange. Herefter fortsætter indt på hver 6. p – til der i alt er strikket indt 21 gange i hver 
side. 
Når alle indt er strikket er der 61 (65) 69 m tilbage på p.  
Strik til ærmet måler 39 (38) 37 cm.  
Skift til jumperp nr 2½ og fortsæt i citrusgul. Strik 1 p r fra r-siden hvor m-tallet reguleres til 62 (66) 66 m ved at der 
strikkes udt/eller indt.  
På næste vr-sidep strikkes rib: * 2 r, 2 vr *, gent fra *-* og slut med 2 r.  
Strik 16 p rib, luk m på sidste r-sidep.  
 
Montering:  
Sy skuldersømmene, isy ærmerne og sy ærme-sidesømmene.  
Halskant: Med rundp nr. 2½ og med råhvid strikkes ca 124 (126) 130 m op rundt langs halsudskæringen.  
Strik 5 omg glat, luk m på sidste omg. 
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