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Side 2

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

Overvidde, cm: 86 90 94 98 102 106 110

Hel længde cm: 60 62 64 66 68 70 72

Forbrug, ngl.:  9 9 10 10 11 11 12

Pinde: Pinde nr. 3 og 3,5, rundpind nr. 60 cm

Tilbehør:

Kvalitet: Mayflower Cotton Merino

Strikkefasthed: 22 m og 30 p i glat på p nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

FOKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
mm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
omg: omgang

BESKRIVELSER
Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Glat vrang: Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.

Snoning over 10 m og 14 p: 
1. – 4. p: 10 m glat
5. p: Sæt 5 m på hjælpepinden bag arb, strik de næste 5 
m ret og derefter strikkes de 5 m på hjælpepinden ret.
6. – 12. p: 10 m glat.
Gentag 1. – 12. p.

OPSKRIFT 
Rullekrave, alle str
Slå 156 m op på rundpind nr. 3 og strik rundt i rib = 
skiftevis 3 ret og 3 vrang. Når kraven måler 19 cm, strikkes 
1 omg ret. Skift til rundpind nr. 3½ og fordel m således 
på den næste omg: Sæt et mærke i afvigende farve til 
omgangens begyndelse. 

1.omg: Ryg: Strik 3 vrang, * 5 ret til snoning, 3 vrang, 
gentag fra * endnu 4 gange = 43 m, sæt et mærke, venstre 
ærme: 3 vrang, ** 5 ret til snoning, 3 vrang, gentag fra ** 
endnu 3 gange = 35 m, sæt et mærke. Fortsæt rundt, idet 
forstykket strikkes som ryggen og højre ærme strikkes som 
det venstre, slut med at sætte mærket i afvigende farve = 
omgangens slutning/begyndelse = i alt 156 m. På næste 
omg tages ud til snoning i hver retribbe ved at strikke * 1 
ret, strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne, gentag fra 
* i alt 5 gange = 10 m til snoning = i alt 90 m ud. Efter alle 
udtagningerne er der nu 246 m på p. 
Strik 3 omg som m viser.

5. omg: I alle vrangribber strikkes 1 vr, 1 dr vr i lænken 
mellem m = ”1 m ud”, 2 vr = 4 vr. Samtidig snos de 10 m 
i hver snoningsribbe som beskrevet (5. omg). Der er nu 
taget i alt 22 m ud i vrangribberne = i alt 268 m. 
Strik 7 omg lige op som m viser.

CATIESWEATER NO 1874

OM DETTE DESIGN
Catie Sweater er en feminin sweater med snoninger, der går igennem hele designet. Den er strikket oppefra og ned og er 
derfor monteringsfri.

Sweateren er strikket med en høj ombukket ribkant i halsen og den samme rib i ærmerne.

Med snoningerne får designet i denne sweater en rib-effekt, så sweateren smyger sig smukt til kroppen. Samtidig er der 
skabt en særlig detalje med snoningen på siden af sweateren og under armen, der giver en god sammenhæng i hele 
designet.  



Side 3

Fremover strikkes snoninger på hver 12. omg som beskrevet 
ovenfor. Næste snoning strikkes altså på den 17. omg, 
derefter 29. omg, 41. omg, 53. omg og 65. omg på str. XS 
og S. Og yderligere på 77. omg og 89. omg på de større 
størrelser.

13. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er nu 
5 m i hver vrangribbe = i alt 290 m.
Strik 7 omg lige op som m viser.

21. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er nu 
6 m i hver vrangribbe = i alt 312 m.
Strik 7 omg lige op som m viser.

29. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er 
nu 7 m i hver vrangribbe = i alt 334 m.
Strik 7 omg lige op som m viser.

37. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er nu 
8 m i hver vrangribbe = i alt 356 m.
Strik 7 omg lige op som m viser.

45. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er 
nu 9 m i hver vrangribbe = i alt 378 m.
Strik 7 omg lige op som m viser.

53. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er 
nu 10 m i hver vrangribbe = i alt 400 m.
Strik 7 omg lige op som m viser.

61. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er nu 
11 m i hver vrangribbe = i alt 422 m.
Strik 7 omg lige op som m viser. Stop her på str. XS og S.

69. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er 
nu 12 m i hver vrangribbe = i alt 444 m.
Strik 7 omg lige op som m viser. Stop her på str. M og L.

77. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er nu 
13 m i hver vrangribbe = i alt 466 m.
Strik 7 omg lige op som m viser. Stop her på str. XL og XXL.

85. omg: Tag 1 m ud i midten af alle vrangribber = Der er 
nu 14 m i hver vrangribbe = i alt 488 m.
Strik 7 omg lige op som m viser. 

Alle str.: Strik derefter lige op som m viser, til arb måler 22 
(23) 24 (25) 26 (27) 28 cm excl. rullekraven.

Del arb således: Strik ryggens 116 (116) 122 (122) 128 (128) 
134 m, slå 10 m op til ærmegab, sæt de næste 95 (95) 100 
(100) 105 (105) 110 m på en maskeholder til venstre ærme. 
Strik forstykkets 116 (116) 122 (122) 128 (128) 134 m, slå 10 
m op til ærmegab og sæt de sidste 95 (95) 100 (100) 105 
(105) 110 m på en maskeholder til højre ærme.

Ryg og forstykke
Strik videre på rundpind: Strik ryggens 116 (116) 122 
(122) 128 (128) 134 m, strik de 10 m i ærmegabet i glat til 
snoning, strik forstykkets 116 (116) 122 (122) 128 (128) 134 
m og strik de sidste 10 m i ærmegabet i glat til snoning 

= 252 (252) 264 (264) 276 (276) 288 m. De 2 x 10 m i 
ærmegabene snos samtidig med de andre snoninger.
Fortsæt lige op, idet der fortsat snos på hver 12. omg, 
til arb måler ca. 35 (36) 37 (38) 39 (40) 41 cm fra 
ærmegabene. Strik evt. lidt længere eller kortere, for det 
er pænest, hvis der sluttes 4 omg efter den sidste snoning. 
Tag ind i hver snoning ved at strikke 5 x 2 ret sammen = 5 
m. Luk alle m af på den næste omg. Brug evt. en pind nr. 4 
til at lukke af med, så kanten ikke bliver for stram.

Ærmer
Sæt det ene ærmes ventende 95 (95) 100 (100) 105 (105) 
110 m på rundpind eller strømpepinde nr. 3½ og strik 
samtidig 10 m op i ærmegabets masker = 105 (105) 110 
(110) 115 (115) 120 m. Fortsæt rundt som m viser. Her strikkes 
også videre med snoning over de 10 ærmegabsmasker, 
som snos samtidig med de øvrige snoninger. Strik lige 
op, til ærmet måler ca. 38 (38) 39 (39) 40 (40) 41 cm fra 
ærmegabet – stop som på ryg og forstykke med den 4. 
omg efter sidste snoning. Skift til rundpind/strømpepinde 
nr. 3 og tag på næste omg ind ved at strikke 5 x 2 ret 
sammen over hver snoning = 80 (80) 85 (85) 90 (90) 95 m. 

Fra næste omg strikkes videre i rib som i rullekraven, idet 
der tages 2 (2) 1 (1) 0 (0) 5 m jævnt ind på den 1. omg = 78 
(78) 84 (84) 90 (90) 90 m. Når ærmet måler i alt 44 (44) 45 
(45) 46 (46) 47 cm fra ærmegabet, lukkes m af i rib. Brug 
evt. også her en p nr. 4 til at lukke af med. Strik det andet 
ærme mage til.

Montering
Buk kraven halvt om til vrangen og sy den fast med 
elastiske sting langs halsudskæringen. Hæft alle ender.

Tøj til styling er udlånt af www.voresblikfang.dk

MAYFLOWER COTTON MERINO FV 41


