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

Brystvidde ca., cm: 76 84 92 100 110 118 128

Overvidde ca., cm: 86 95 100 110 120 130 140

Hel længde ca., cm: 52 52 54 56 58 60 62

Cotton Merino (Fv. 41+028): 10 10 12 12 14 14 15

Super Kid Silk (Fv. 23): 5 5 5 6 6 7 7

Pinde: 5 mm, 40 og 60-80 cm, 6mm, 40 og 60-80 cm

Tilbehør: 1 maskemarkør. Wire eller hvilesnor til ærmemasker.

Kvalitet:
Mayflower Cotton Merino og Mayflower Super Kid Silk – strikkes i to tråde cotton merino og en 
tråd Super Kid Silk samtidig.  

Strikkefasthed: 15 m glatstrik på p nr. 6 = 10 cm.
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OM DETTE DESIGN 
Her kommer en efterfølger til den populære opskrift på  
#UllaTee. Læg mærke til at denne vamsede sweater er strikket 
i to tråde Cotton Merino og én tråd Super Kid Silk på samme 
tid. Det flotte mønster i ribkanten går igen i denne sweater, og 
det er med til at gøre den helt speciel. Denne sweater er utro-
ligt rar at have på. Der er ikke noget som strammer i halsen 
og kombinationen af Cotton Merino og Super Kid Silk gør, at 
denne sweater er meget blød og god til kølige dage.

Her er en opskrift til de, som godt kan lide, at det ikke tager 
så lang tid at strikke en sweater. Den strikkes rundt oppefra 
og ned og er monteringsfri, så den er også god til strikkere, 
som endnu ikke er så øvede.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
udt: Udtagning (Saml tråden op imellem to m og strik 
denne dr r.)
arb: arbejdet
dr r: drejet ret
mm: maskemarkør

OPSKRIFT
Slå 108 (108) 120 (120) 120 (120) 120 m op på pind 5 og strik 
rundt i rib (1r, 1vr) til arb måler 6 cm. Herefter strikker du 
mønster som vist på næste side. 

Skift til pind 6 og strik den første pind, efter mønsteret er 
strikket færdig sammen med opslagskanten, så du får en 
ombukket halskant. 

Placer en mm der, hvor omgangen starter.

Nu skal der laves vendepinde.

Strik til du er kommet til 30 m efter mm. Vend og strik  
glatstrik til du er kommet til 30 m efter mm. (Jeg vil anbefale 
metoden German Shortrows for det flotteste resultat) 

Vend igen. *Strik glatstrik, til du er kommet forbi sidste ven-
ding og yderligere 3 m, vend*. Gentag ** til du har lavet i alt 
12 vendinger (6 i hver side). Nu skal der strikkes rundt i ret.

Nu skal der laves udtagninger følgende måde:

*Strik 6 m r lav en udt*. Gentag ** i alt 17 (17) 20 (20) 20 
(20) 20 gange. I alt 125 (125) 140 (140) 140 (140) 140 m.

Strik 5 pinde uden udtagninger og lav herefter endnu en 
pind med udtagninger på følgende måde:

 *Strik 7 m r, lav en udt*. Gentag ** i alt 17 (17) 20 (20) 20 
(20) 20 gange. 

På denne måde skal der laves i alt 6 (7) 6 (7) 8 (9) 10 pinde 
med udt, således at det antal m mellem udt på en udt-pind 
vokser med 1 for hver gang. Der skal være 5 pinde glatstrik 
mellem hver udt-pind. I alt 210 (227) 240 (260) 280 (300) 
320 m. Efter sidste udtagningspind strikkes yderligere 3 (1) 
4 (3) 2 (3) 2 cm glatstrik. 

Nu skal der lægges m til hvile til ærmerne. Start ved din 
mm og strik 28 (33) 34 (38) 42 (45) 48 m r. Flyt de næste 
48 (48) 52 (54) 56 (60) 64 m over på en hvilesnor, slå 8 (6) 
8 (8) 6 (8) 8 m op og strik yderligere 57 (66) 68 (76) 84 (90) 
96 m r. Flyt igen 48 (48) 52 (54) 56 (60) 64 m over på en 
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hvilesnor og slå 8 (6) 8 (8) 6 (8) 8 m op. Strik 28 (33) 34 (38) 
42 (45) 48 m r. I alt 130 (143) 152 (168) 180 (196) 208 m 

Strik rundt i glatstrik til arb måler 24 (25) 27 (28) 28 (30) 30 
cm målt fra ærmegabet. 

Tip: Det bedste resultat opnås ved at prøve trøjen løbende 
og tilpasse længden efter den person, der strikkes til. 
Ribkanten måler 6 cm.

På den sidste pind skal der tages 18 (19) 20 (20) 20 (20) 20 
m jævnt ind, fordelt på hele pinden. I alt 112 (124) 132 (148) 
160 (176) 188 m. Det er vigtigt for mønsteret i ribben, at 
antallet af masker her er delbart med 4.

Nu skifter du til pind 5

Strik mønster som vist til højre og luk af med italiensk  
aflukning. 

Ærmer
Saml de 48 (48) 52 (54) 56 (60) 64 m op fra hvilesnoren 
med pind 6 og saml yderligere 8 (6) 8 (8) 6 (8) 8 m op fra 
opslaget under armen. I alt 56 (54) 60 (62) 62 (68) 72 m. 

Omgangen starter midt mellem de opsamlede m under 
armen.

Strik rundt i glatstrik til arb måler 40 (40) 42 (42) 44 (44) 46 
cm målt fra ærmegabet under armen. 

Tip: Det bedste resultat opnås ved at prøve trøjen løbende 
og tilpasse længden på ærmerne efter den person, der 
strikkes til. Ribkanten måler 6 cm.

Tip: Hvis ribkanten i ærmet ønskes større, så reducér med et 
mindre antal m. Her der det vigtigt at antallet af slutmasker 
er delbart med 4.

På den sidste pind skal du reducere antallet af masker med 
24 (26) 28 (30) 30 (32) 36. Masker i alt: 32 (32) 32 (32) 32 
(36) 36 m. (Det er vigtigt for mønsteret i ribben, at antallet 
af masker her er delbart med 4.)

Skift til pind 5 og strik mønster som vist til højre. Luk af med 
italiensk aflukning.

Strik et ærme magen til. 

Hæft alle ender. 

MØNSTER:



COTTON MERINO FV. 36
SUPER KID SILK FV. 06

COTTON MERINO FV. 41+028
SUPER KID SILK FV. 23

COTTON MERINO FV. 01+21
SUPER KID SILK FV. 27

COTTON MERINO FV. 205
SUPER KID SILK FV. 17


