
Opskrift 5003 Blomstersweater 

 
Bærestykke: 
Slå 88 (96) 104 (104) m op på rundpind nr. 4 (40 cm) med en tråd af hver farve. 
Strik 8 cm rib (1 r, 1 vr). 
Skift til rundpind nr. 4½ og strik 1 omg r. Markér omg’s beg (= midt bag). 
Strik venderækker således: 40 r, vend med db-m, strik vr tilbage til omg’s beg. 
Vend ikke. Strik 40 vr, vend med db-m, strik r tilbage til omg’s beg. 
Strik nu rundt således: *5 (6) 6 (6) r, 1 r dr op, 6 (6) 7 (7)r* (gentag *-* omg 
rundt, db-m strikkes som én m) (= 96 (104) 112 (112) m). 
Strik venderækker således: 32 r, vend med db-m, strik vr tilbage til omg’s beg. 
Vend ikke. Strik 32 vr, vend med db-m, strik r tilbage til omg’s beg. 
Fortsæt rundt: 
1.omg: *12 (13) 14 (14) r, 1 r dr op* (gentag *-* omg rundt, db-m strikkes som én 
m) (= 104 (112) 120 (120) m). 

Størrelse: 
 

S (M) L (XL)   

Overvidde: 
 

91 (99) 107 (116) cm    

Længde: 
 

55 (58) 61 (64) cm   

Garn: 
 

WHISPER LACE (70% superwash uld, 30% silke – 50 g = ca. 
400 m) fra Cewec 
 

Garnforbrug:  
farve 102 
farve 118 
 

 
3 
3 

 
(3) 
(3) 

 
4 
4 

 
(4) ngl 
(4) ngl 

  

Pinde 
 

Rundpind nr. 4 og 4½ (40 og 80 cm) 

Strikkefasthed 22 m og 30 p glat = 10x10 cm på pind nr. 4½   
Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde 
 

Forkortelser 
 

m = masker, p = pind, omg = omgang, r = ret, vr = vrang, dr 
= drejet, sm = sammen, sl o = slå om 
db-m = dobbeltmaske (Vend, tag første m løst af med garnet 
foran arbejdet, før garnet over p bag arbejdet, så der opstår 
en dobbelt-m) 
h-udt = højreudtagning (saml lænken mellem m op bagfra 
med venstre p og strik r) 
v-udt = venstreudtagning (saml lænken mellem m op forfra 
med venstre p og strik dr r) 
oti = overtrukket indtagning (1 m løs af som r, 1 r, træk den 
løse m over den netop strikkede) 

Bemærk 
 
 
 

Der strikkes med to tråde.  
Modellen strikkes oppefra og ned. 
Står der kun ét tal, gælder dette alle størrelser.  
 



2.omg (og alle lige omg): ret 
3.omg: *6 (7) 7 (7) r, 1 r dr op, 7 (7) 8 (8) r* (gentag *-* omg rundt) (= 112 (120) 
128 (128) m). 
5.omg: *14 (15) 16 (16) r, 1 r dr op* (gentag *-* omg rundt) (= 120 (128) 136 
(136) m). 
7.omg: *7 (8) 8 (8)r, 1 r dr op, 8 (8) 9 (9) r* (gentag *-* omg rundt) (= 128 (136) 
144 (144) m). 
9.omg: *16 (17) 18 (18) r, 1 r dr op* (gentag *-* omg rundt) (= 136 (144) 152 
(152) m). 
11.omg: *8 (9) 9 (9) r, 1 r dr op, 9 (9) 10 (10) r* (gentag *-* omg rundt) (= 144 
(152) 160 (160) m). 
 
Kun str M, L, XL: 
13.omg: *- (19) 20 (20) r, 1 r dr op* (gentag *-* omg rundt) (= - (160) 168 (168) 
m). 
 
Kun str L, XL: 
15.omg: *- (-) 10 (10), 1 r dr op, - (-) 11 (11) r* (gentag *-* omg rundt) (= - (-) 
176 (176) m). 
 
Kun str XL: 
17.omg: *- (-) - (6), 1 r dr op, - (-) - (5) r* (gentag *-* omg rundt) (= - (-) - (192) 
m). 
 
Strik nu mønster efter diagrammet (bundfarve: 2 tråde farve 102, kontrastfarve: 2 
tråde farve 118) (= 225 (250) 275 (300) m). 
 
Raglan: 
Fortsæt med én tråd af hver farve og strik 1 omg r, hvor der reguleres til 226 (250) 
276 (300) m.  
Placér markører til raglan således: 36 (40) 45 (50) r (bagstykke), placér markør, 41 
(45) 48 (50) r (ærme), placér markør, 72 (80) 90 (100) r (forstykke), placér markør, 
41 (45) 48 (50) r (ærme), placér markør, de sidste 36 (40) 45 (50) m er bagstykke.  
1.omg: Ret 
2.omg: Strik r til 1 m før mark, 1 h-udt, 1 r, *1 r, 1 v-udt, strik r til 1 m før næste 
mark, 1 h-udt, 1 r* (gentag *-* 2 gange mere), 1 r, 1 v-udt, strik r til omg’s beg. 
Gentag disse to omg i alt 8 gange (= 290 (314) 340 (364) m). 
Del op til krop og ærmer således: Strik r over bagstykkets 44 (48) 53 (58) m, sæt 
ærmets 57 (61) 64 (66) m på tråd, slå 12 (12) 12 (12) nye m op, strik r over 
forstykkets 88 (96) 106 (116) m, sæt det andet ærmes m på tråd, slå 12 (12) 12 (12) 
nye m op, strik r til omg’s beg (= 200 (216) 236 (256) m). Sæt mark i midten af de 
opslåede m i begge sider til sidesøm. Fjern ikke markør for omg’s begyndelse. 
Strik nu lige ned i r/glat, men tag ud for hver 4. cm således: Strik r til 6 m før side-
markør, 1 h-udt, 12 r, 1 v-udt, strik r til 6 m før næste side-markør, 1 h-udt, 12 r, 1 
v-udt, strik r omg ud. 
Fortsæt på denne måde til arbejdet måler 38 (40) 42 (44) cm (eller ønsket længde) 
fra ærmegabet. 
Skift til 2 tråde farve 118 og strik 1 omg r + 1 omg vr. 



Skift til 1 tråd i hver farve igen og strik 3 cm r/glat. Luk af uden at stramme. 
 
Ærmer: 
Sæt ærmernes m på de korte rundpind nr. 4½. Sæt garnet til (en tråd i hver farve) 
nederst midt i ærmegabet. Strik 6 m op, strik r over ærmets 57 (61) 64 (66) m, tag 6 
m op (= 69 (73) 76 (78) m). 
Tag ind på 4. og herefter hver 8. omg således: 1 r, 2 r sm, strik r til der mangler 3 m, 
1 oti, 1 r. Tag ind i alt 3 (4) 4 (4) gange (= 63 (65) 68 (70) m). Strik lige ned i r/glat 
til ærmet måler 34 (35) 36 (37) cm (eller ønsket længde). 
Skift til 2 tråde farve 118 og strik 1 omg r + 1 omg vr. 
Skift til 1 tråd i hver farve igen og strik 3 cm r/glat. Luk af uden at stramme. 
 
Montering: Sy belægninger og krave ned på vr-siden med elastiske sting. Pres 
arbejdet under et fugtigt stykke. 
   
Design: Sisse Chytræus  

 


