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INSTRUKTION

Strikkefasthed
Målene tages uden at strække eller  
presse strikkeprøven.
Strik rudemønster 1 på p 6: 
18 masker og 30 pinde = 10x10 cm

Patentstrik:
1. pind: (retsiden) * 1 rm, 1 vr *,  
gentag fra * til *.
2. pind: (vrangsiden) strik alle masker 
ret.
3. pind: (retsiden) * 1 rm i midten af 
masken fra foregående p, 1 vr *, 
gentag fra * til *.
Gentag derefter pind 2 og 3.

Rudemønster 1:
* 34 pinde med følgende maskefor
deling: 1 kantm, –a) 19 –b) 24 m pat
entstrik, 19 m ret, 19 m patentstrik, 19 m 
ret, –a) 19 –b) 24 m patentstrik, 
1 kantm;
34 pinde med følgende maskeforde
ling: 1 kantm, –a) 19 –b) 24 m ret, 19 m 
patentstrik, 19 m ret, 19 m patentstrik, 
–a) 19 –b) 24 m ret, 1 kantm *
Gentag fra * til *.

Rudemønster 2:
* 34 pinde med følgende maskeforde
ling: 1 kantm, –a) 19 –b) 24 m ret, 19 m 
patentstrik, 19 m ret, 19 m patentstrik, 
–a) 19 –b) 24 m ret, 1 kantm;
34 pinde med følgende maskeforde
ling: 1 kantm, –a) 19 –b) 24 m patent
strik, 19 m ret, 19 m patentstrik, 19 m ret,  
–a) 19 –b) 24 m patentstrik, 1 kantm *
Gentag fra * til *.

Rudemønster 3:
* 34 pinde med følgende maskefor
deling: 1 kantm, –a) 19 –b) 21 m 
patent strik, 19 m ret, 19 m patentstrik, 
–a) 19 –b) 21 m ret, 1 kantm;
34 pinde med følgende maskeforde
ling: 1 kantm, –a) 19 –b) 21 m ret, 19 m 
patentstrik, 19 m ret, –a) 19 –b) 21 m 
patentstrik, 1 kantm *
Gentag fra * til *.

Mål, modellens brystvidde: 
–a) 108 cm –b) 118 cm

Størrelse: 
–a) S/M –b) L/XL
Modellen på billedet er størrelse  
–a) S/M

Materiale
Alpaca Gold 
(kan også laves i Alpaca Silver): 
–a) 12 –b) 13 nøgler.

Strikkepinde: 
5½ og 6 mm 

Rullekravesweater i Alpaca Gold



Ryg
Slå –a) 97 m –b) 107 m op på p 5½. Strik rib 1 vr 1 rm.
Strik, til ryggen måler 7 cm. Skift til p 6 og rudemønster 1.
Skuldre: Strik, til arbejdet måler –a) 60 cm –b) 61 cm. 
Luk af på følgende måde i starten af begge pinde: 
–a) 10 m 2 gange, 8 m 1 gang –b) 11 m 2 gange,  
9 m 1 gang
Halsudskæring: Strik 2 cm op til skuldrene, og luk de 
resterende –a) 41 –b) 45 m af.

Forstykke
Slå –a) 97 m –b) 107 m op på p 5½. Strik rib 1 vr 1 rm.
Strik, til forstykket måler 7 cm. Skift til p 6 og rudemøn
ster 2.
Halsudskæring: Strik, til arbejdet måler –a) 56 cm –b) 
57 cm. Luk de midterste –a) 21 –b) 25 m af, og strik de
refter hver side hver for sig. Luk af på følgende måde i 
starten af hver pind, der starter ved halsudskæringen: 
3 m 1 gang, 2 m 2 gange, 1 m 3 gange.
Skuldre: Strik 4 cm op til halsudskæringen, og luk af på 
følgende måde i starten af hver pind, der starter ved 
skulderens yderside: –a) 10 m 2 gange, 8 m 1 gang  
–b) 11 m 2 gange, 9 m 1 gang
Afslut den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Ærmer
Slå –a) 40 m –b) 44 m op på p 5½. Strik rib 1 vr 1 rm.
Strik, til ærmerne måler 7 cm. Skift til p 6, og tag 19 m 
ud jævnt fordelt på både 1. og 2. pind. I alt: –a) 78 –b) 
82 m. Strik rudemønster 3.
Strik, til ærmerne måler –a) 40 cm –b) 41 cm.  
Luk alle m løst af.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Alle sømmene sys med maskesting.
Sy en skuldersøm.
Rullekrave: Tag –a) 90 –b) 98 m op på p 5½ langs hele 
halsudskæringen. Strik patentstrik.
Strik, til rullekraven måler 22 cm. Luk alle m løst af.
Sy den anden skuldersøm og rullekraven sammen. 
De øverste 15 cm af rullekraven sys sammen på den 
anden side.
Sy ærmerne i = Sørg for, at midten af ærmekuplen sid
der ud for skuldersømmen. Mål ærmegabets dybde op 
–a) 22 cm –b) 23 cm fra skulderen, og sy ærmerne i.
Sy side og underærmesømmene.


