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INSTRUKTION Unisex Sweater i Pure Sock

Strikkefasthed:
24 m x 25 p snoninger på grovere  
p = 10 cm

Vejledning:
Ribstrik:  Strik *2 r, 2 vr*, gentag *–*.  
På vrangen strikkes 1 r over 1 r maske 
og 1 vr over 1 vr maske. 
Snoninger: strikkes iflg. diagrammet 
og vejledningen.

Rygstykke
Slå 114(126)138(150)162(174) m op på 
de fine pinde og start med ribstrik på 
vrangen fra 1. p på diagrammet på flg.  
måde: strik 2 m fra venstre på diagram - 
met, gentag derefter mønsterrappor-
ten på 12 m 9(10)11(12)13(14) gange og 
strik 4 m i højre side. Gentag p 1–2 på 
diagrammet til ribstykket måler 6 cm.

Skift til de grove pinde og strik sno-
ninger ved at gentage p 3–12 på 
diagrammet.
Når arbejdet måler 46(47)48(49)51(52) 
cm lukkes af til ærmegab i begge 
sider på hver anden p 6(6)6(7)7(7)x2 m 
= 90(102)114(122)134(146) m.
Når ærmegabet måler 
19(20)21(22)22(23) cm lukkes 
34(34)36(36)38(38) m af til halsud-
skæringen midt bagtil og hver side af 
halsåbningen strikkes for sig. Luk 1x2 m 
af ved halsudskæringen efter at have 
strikket 2 p.  
Når ærmegabet måler 
21(22)23(24)24(25) cm lukkes de rester-
ende 26(32)37(41)46(52) m af til skuldr-
ene.
Den anden side af halsåbningen strik-
kes på samme måde. 

Forstykke
Strikkes som rygstykket til ærmegabet 
måler 12(13)14(15)15(16) cm.
Flyt 24(24)26(26)28(28) m midt fortil 
over på en tråd til halsudskæringen 
og hver side af halsudskæringen strik-
kes for sig. Luk af 2x2 m og 3x1 m på 
hver anden p ved halsudskæringen. 
Når ærmegabet måler 
21(22)23(24)24(25) cm lukkes de reste-
rende 26(32)37(41)46(52) m af til skuld-
rene. 
Strik den anden side af halsudskærin-
gen på samme måde. 

Størrelse 
XS-XXL

Færdige mål
omkreds 96(104)112(122)132(142) cm
arbejdets længde 67(69)71(73)75(77) cm
ærmets indv længde 49(50)51(52)53(54) cm

Garnforbrug
Pure Sock 700(750)800(850)900(950) g

Tilbehør
Pinde nr. 3½–4 og 4–4½ eller efter ønske 
samt rundpind (40 cm) nr. 3½–4.



Diagram

Mønsterrapporten på 
12 m gentages

Ærmets midte

= R, strik vr på retsiden

= Vr, strik r på vrangen

=  Løft 1 m over på en hjælpepind foran 
arbejdet, strik 1 r og r på hjælpepinden.

=  Løft 3 m over på en hjælpepind foran ar-
bejdet, strik 3 r og 3 r på hjælpepinden.

Ærmer
Slå 60(60)62(64)66(70) m op på de fine pinde. Midten 
er markeret med en pil nederst på diagrammet, tæl 
herfra, hvor ribstykket skal begynde. Gentag p 1–2 på 
diagrammet til ribstykket måler 6 cm.
Skift til de grove pinde, strik snoninger ved at 
gentage p 3–12 på diagrammet og lav udtag-
ninger i begge sider, først på hver 8.(6.)6.(6.)6.(6.) p  
3(17)16(13)16(18) x1 m og derefter endnu på hver 6.(4.)4.
(4.)4.(4.) p  13(1)3(8)4(2)x1 m = 92(96)100(106)106(110) m. 
Strik også snoninger på de udtagne m. 
Når arbejdet måler 49(50)51(52)53(54) cm lukkes af i 
begge sider på hver anden p  6(6)6(7)7(7)x2 m.  
Resten af m lukkes af.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Læg delene ud på et bord, med vrangen op, fugt det 
let og lad tørre. 
Sy skuldersømmene.
Sy ærmerne fast i ærmegabene (se markeringerne 
med rødt på mønsteret).
Sy side- og ærmesømmene. 

Krave
Flyt m ved halsudskæringen til rundpinden og saml 
m op rundt om halsudringningen, så der i alt er 
104(104)104(108)108(108) m på arbejdet. Strik rib rundt 
indtil ribstykket måler 9 cm og luk af med ribstrik.  
Fold kraven dobbelt og sy den fast på vrangen. 


