
 
 
1606 STRIBET OVERSIZE SWEATER 
 
Størrelser:  S  (M)  L  (XL) 
*Overvidde:  107  (113)  117  (124) cm 
*Længde:  62  (63)  64  (65) cm 
*Modellens færdige mål 
 
Garn: Alpaca+Merino+Wool fra ONIONKnit 
Garnforbrug:  
Fv. v1201 råhvid: 3 (3) 4 (4) ngl  
Fv. v1207 sand: 1 (1) 1 (2) ngl 
Fv. v1222 lys brun: 1 (1) 1 (2) ngl 
FV. v1220 lavendel lilla: 1 (1) 1 (2) ngl 
Fv. v1203 brun: 1 (1) 1 (2) ngl 
Fv. v1217 vinrød: 1 (1) 1 (2) ngl 
Fv. v1219 olivengrøn: 1 (1) 1 (2) ngl 
 
Pinde: Rundp nr. 3½ (40+80 cm), rundp nr. 4½ (60+80 cm), strømpep nr. 3½ og 4½.  
Strikkefasthed i glat med 1 tråd: 19 m og 25 p på p nr. 4½ = 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. 
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.  
 
Bemærk: Strikkes fra halsen og ned, rundt på rundp.  
Sweateren strikkes rundt i glatstrik og vendes til sidst så den vr-strikkede side er r-siden.  
 
Stribemønster:  
-2 omg sand 
-2 omg lys brun 
-2 omg lavendel lilla  
-2 omg brun 
-2 omg råhvid 
-2 omg vinrød 
-2 omg olivengrøn 
-2 omg råhvid 
Gent disse16 omg arb igennem. 
Vigtigt: Når farverne trækkes fra stribe til stribe skal det gøres på den glatstrikkede side som bliver sweaterens vr-
side når sweateren til sidst vendes om ! 
 
Begynd øverst ved halsen:  
Slå 142 (146) 150 (154) m op på rundp nr. 4½ med råhvid og strik 1 omg r.  
Fortsæt rundt i glatstrik og raglan-udt:  
På 2. omg strikkes også med råhvid og raglan-m markeres:  
Marker omg første m og strik m vr (= raglan-m), strik 43 (45) 47 (49) m, marker næste m og strik m vr (=raglan-m), 
strik 26 m, marker næste m og strik m vr (=raglan-m), strik 43 (45) 47 (49) m, marker næste m og strik m vr (= 
raglan-m), strik 26 m.  
Der er nu markeret 4 raglan-m der alle er strikket vr.  
Strik 3. omg med råhvid og strik raglanudt på hver side af de 4 raglan-m, ved at løfte lænken mellem m op og strikke 
lænken drejet r. I alt 8 raglan-udt på omg.  
Gent raglan-udt på hver 2. omg – 27 (28) 29 (30) gange.  
Vigtigt: Vær opmærksom på at alle raglanudt herefter strikkes på 2. omg i en stribefarve.  
 
Samtidig, på 4. omg begynder stribemønsteret: 
Hver stribe skal strikkes over 2 omg i højden. Når der skiftes farve, lægges den nye over den farve der lige er strikket 
med. I begyndelsen vil der ud over trådene der skal trækkes fra stribe til stribe, også være hæftetrådene at holde styr 
på. Når 1. striberapport er strikket, kan hæftetrådene evt samles og der kan bindes en løs knude, så de ikke vikler sig 
ind i trådene der skal strikkes stribemønster med. Farveskift er nemmest hvis garn-ngl lægges til venstre for dig selv.  
Pas på med at trådene ikke strammes, når de trækkes fra stribe til stribe.  
Husk at trådene skal trækkes fra stribe til stribe på den glatstrikkede side af arb ! 
 
Når alle raglan-udt er strikket er der 97 (101) 105 (109) m på ryg og forstykke og 80 (82) 84 (86) m på hvert ærme. 
Hertil skal lægges de 4 markerede raglan-m. De 4 markerede raglan-m skal tælles med til ryggens og forstykkets m.  
Lad ærmernes m hvile og fortsæt over ryg og forstykke.  
 
Ryg og forstykke, i alt 198 (206) 214 (222) m: Slå 3 (5) 5 (7) nye m op til ærmegab i hver side mellem ryggens 
og forstykkets m. Der er nu 204 (216) 224 (236) m på p.  
Marker den midterste ærmegabs-m i hver side og strik de markerede m vr over hele kroppens længde, indtil nederste 
ribkant.  
Omg beg flyttes til lige efter den ene markerede vr-m i siden.  
Fortsæt rundt i stribemønster til arb måler ca 33 cm fra m er slået op til ærmegab, - Bemærk: slutter stribemønsteret 
med en råhvid stribe, strikkes et par ekstra striber herefter, da ribben også skal strikkes med råhvid.  
Skift til rundp nr. 3½ og til råhvid, vend arb og strik den modsatte vej (dvs fra den vr-strikkede side), strik 2 omg r. 
Fortsæt med 4 cm rib: * 2 r, 2 vr *, gent fra *-*. Luk m af.  
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Ærmer, 80 (82) 84 (86) m: Sæt m tilbage på rundp nr 4½ og strik 3 (5) 5 (7) nye m op til ærmegab over 
ryggen/forstykkets ærmegabs-m. Omg beg flyttes til lige efter den midterste af de opstrikkede ærmegabs-m. 
Der er nu 83 (87) 89 (93) m på p.  
Marker den midterste ærmegabs-m og strik denne m vr over hele ærmets længde indtil nederste ribkant. 
Fortsæt rundt i stribemønster.  
 
 
På 4. omg strikkes indt på ærmets underside: Strik 2 r sm, strik til der mangler 3 m, 1 enk indt, strik omg sidste m vr. 
Gent indt på hver 5. (5.) 4. (4.) omg – 15 (16) 17 (18) gange. Der er nu 53 (55) 55 (57) m på p.  
Strik til ærmet måler i alt 30 cm, målt fra ærmegabet, - bemærk: slutter stribemønsteret med en råhvid stribe, 
strikkes 1-2 ekstra striber herefter, da ribben også skal strikkes med råhvid.  
Skift til strømpep nr. 3½ og natur, vend arb og strik den modsatte vej, strik 2 omg r hvor der på 2. omg r, tages 11 
(9) 13 (11) m ud jævnt fordelt til 64 (64) 68 (68) m.  
Strik 12 cm rib: * 2 r, 2 vr *, gent fra *-*. Luk m løst af.  
Strik det andet ærme på samme måde.  
 
Halskant:  
Med rundp nr. 3½ og råhvid strikkes 144 (148) 152 (156) m op rundt langs halsudskæringen, fra arb vr-strikkede side 
som er sweaterens retside.  
Strik 1. omg drejet r.  
Fortsæt i rib: * 2 r, 2 vr *, gent fra *-* til ribben måler 4 cm.  
På næste omg strikkes indt i de vr-strikkede ribbaner over hvert ærme. Indt strikkes ved at strikke de 2 vr-m i ribben 
vr sm. Ribben over ryg og forstykke fortsætter som hidtil.  
Fortsæt til ribben måler i alt 6 cm. Luk m løst af.  
 
  
 


