


1809 - Sweater med fletning i Mayflower Easy Care Classic. 
Str.: XXS (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Brystvidde cm: 88 (98) 108 (118) 128 (138) 148 (158) 

Længde cm: 54 (56) 58 (60) 62 (64) 66 (68) 

Fv. 204, ngl.: 11 (11) 12 (13) 14 (14) 15 (15)4

Pind: 4 

Rundpind (40 cm): 4 

Hjælpepind: 4 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Classic. 100 % Merino Uld, 106 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: 22 m x 28 p = 10 x 10 cm. 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
I dette tilfælde anbefales at lave en strikkeprøve med patentstrik og en fletning, så man får indtrykket af hvor 
meget det strikkede giver sig/trækker sig sammen. 

Patentstrikning: 
Første og sidste maske er kantmasker, som strikkes ret. 

1. Pind: 2. maske ret, slå garnet om pinden og stik ind i 3. maske som til vrang, men masken løftes af
og omslaget bliver liggende over masken. 4. maske som 2. maske 5. maske som 3. maske, sådan
fortsættes pinden ud. Maskerne ligger som dobbeltmasker ( den med tråden over) og enkeltmasker.

2. Pind: Dobbeltmaskerne strikkes ret, enkeltmaskerne løftes vrang af efter at garnet er slået om
pinden. 2. pind gentages.

Fletning: 
Strikkes ved alle størrelser over 16 masker; ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 
Der er 16 pinde mellem hver fletning, dog er der kun 8 pinde fra ribkanten og til første fletning: 

Sæt 4 masker på hjælpepinden bag arbejdet, strik 4 masker, strik de 4 masker fra hjælpepinden, sæt 4 
masker på hjælpepinden foran arbejdet, strik 4 masker og strik de 4 masker fra hjælpepinden. 

Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå 77(85)93(101)109(117)125(133) maske op 
på pind nr. 4 og strik 4 cm rib (1 ret, 1 vrang). 
Gælder alle størrelser. 
2: Strik 49(51)53(55)57(59)61(63) cm patentstrik. 
3: Luk de midterste 23(23)25(25)27(27)29(29) 
masker af til hals og strik hver side færdig for sig. 
4: Luk mod halssiden for 1x2 og 1x1 masker. Luk 
resten af maskerne af på én gang. Gælder alle 
størrelser. 
5: Strik den anden side magen til. 

For. 
1: Slå 73(81)89(97)105(113)121(129) masker op 
på pind nr. 4 og strik 4 cm rib (1 ret, 1 vrang). 
Gælder alle størrelser. 
2: Tæl ud til fletningernes placering: Midterstykket 
som er patentstrik strikkes over 25(27)29(31)33 
(35)37(39) masker, ved hver side af dette stykke,
er der fletninger som strækker sig over 16 masker.
Gælder alle størrelser.  Ved siden af fletningerne

strikkes patentstrik. 
3: Strik til arbejdet fra ribkanten måler 44(46)48 
(50)52(54)56(58) cm.
4: Luk de midterste19(19) 21(21)23(23)25(25)
masker af til hals og strik hver side færdigt for sig.
5: Luk mod halssiden for 2x2 og 1x1 masker.
Gælder alle størrelser.
6: Strik lige op til forstykket har samme længde
som ryggen og luk skuldermaskerne af.
7: Strik den anden side magen til.
Ærmer.
1: Slå 28(32)36(40)44(48)52(54) masker op på
pind nr. 4 og strik 6 cm rib (1 ret, 1 vrang). Gælder
alle størrelser.
2: Strik en retpind, hvor der tages ud til
56(64)72(80)88(96)104(108) masker (hver maske
strikkes 2 gange). Find midten af ærmet, her skal
midten af snoningen være.
3: Herefter tages en maske ud i hver side hver



gang, der strikkes en snoning. Udtagningerne 
indgår i det patent strikkede efterhånden. Gælder 
alle størrelser. 
4: Strik til der er strikket 7(8)8(9)9(10)10(11) 
dobbelt snoninger eller ærmet har den ønskede 
længde. 
 
Montering. 
1: Sy sammen over skulder. 
2: Sy ærmerne sammen og sy dem i så de 
hverken strammer eller flaner. 
3: Sy resten af sidesømmene. 
4: Strik på rundpinden 
70(80)80(90)90(100)100(110) masker op hele 
vejen rundt i halsen. Strik 4 cm glatstrik som 
bukkes og sys om mod vrangsiden. Gælder alle 
størrelser. 
5: Hæft ender. Læg sweateren i vand og træk den 
i facon. 
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