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LILLIANSWEATER

OM DETTE DESIGN
Denne sweater betyder meget for Maria Møller, da den er 
opkaldt efter hendes søde og kreative mormor, der også 
holder meget af at strikke, og som lærte Maria at strikke. 
Sweateren er let og luftig og kan laves i mange forskellige 
farver, da den strikkes i tre tråde Mayflower Super Kid Silk. 
Den har flere lækre detaljer som fx slidsen i bunden og det 
fine mønster, der går igen på hele sweateren. Mønsteret 
ser måske kompliceret ud ved første øjekast, men det 
er slet ikke så svært, da det primært består af falske 
snoninger. Derudover er sweateren monteringsfri, så den 
er dejligt nem at gå til. 

Strikkefastheden og målene i opskriften er oplyst ud fra 
strik eller hækling, som er vasket og tørt. Derfor er det 
vigtigt, at du laver en strikkeprøve i garnet, inden du går 
i gang. Vask prøven efter anvisningen og lad den tørre, 
inden du tæller dit maskeantal indenfor 10 x 10 cm. Måske 
skal du justere pind/nål op eller ned i str. for at ramme den 
angivne strikkefasthed. 

FORKORTELSER
m: maske  arb: arbejdet
r: ret   p: pind
vr: vrang   vrs: vrangsiden
sm: sammen  rts: retsiden
mm: maskemarkør omg: omgang
km: kantmaske  fv: farve

BESKRIVELSER
Km: Første m tages løst af, som skulle den strikkes r. 
Sidste m strikkes altid r. 
Ret h-udt: Saml lænken mellem de to m op bagfra og strik 

r. 
Ret v-udt: Saml lænken mellem de to m op forfra og strik 
dr r. 
Vrang h-udt: Saml lænken mellem de to m op forfra og 
strik dr vr. 
Vrang v-udt: Saml lænken mellem de to m op bagfra og 
strik vr. 

OPSKRIFT
Bagstykke
Slå 79 (87) 95 (103) 111 (119) m op på pind 4,5 mm. 
OBS: Der skal altid strikkes en km i hver ende, når der 
strikkes frem og tilbage i denne opskrift. 

Strik den første p som en p 4 i mønster 1. Start med en km, 
og derefter start med m 3 (7) 3 (7) 3 (7) i mønsteret. Vær 
OBS på, hvor i mønsteret du ender, så du får startet den 
næste p rigtigt.

Strik frem og tilbage i mønster, indtil arb. måler ca. 19 (19) 
21 (21) 23 (23) cm målt fra opslagskanten. Slut af med en p 
2 i mønster.

På p 3 i mønster strikkes nu udtagninger på følgende 
måde: *Km, 1 h-udt (lav en r eller en vr alt efter, hvor i 
mønsteret du er kommet til), strik mønster henover alle m 
indtil inden sidste km, v-udt (lav en r eller en vr alt efter, 
hvor i mønsteret du er kommet til), km. 

Strik vr-p tilbage efter mønster.*

Gentag fra * til *, så der er lavet i alt 3 p med udtagninger. 
I alt 85 (93) 101 (109) 117 (125) m. Du har nu afsluttet med 
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VERSION 1.0

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

Personligt brystmål, cm: 84 92 100 110 118 128

Arbejdets overvidde, cm: 98 106 115 124 132 142

Hel længde: 53 54 57 60 63 64

Forbrug fv 1, ngl.:  4 5 5 6 6 7

Forbrug fv 2, ngl.: 4 5 5 6 6 7

Forbrug fv 3, ngl.: 4 5 5 6 6 7

Pinde: Rundpind 3,5 mm (40-60 cm) 4,5 mm (80-100 cm). Strømpepinde 4,5 mm eller evt. 
magic loop.

Tilbehør: 2 maskemarkører

Kvalitet: Mayflower Super Kid Silk – der er strikket i tre tråde samtidig

Strikkefasthed: 18 m på pind 4,5 mm i mønster 1 = 10 cm.

I nogle tilfælde kan der komme ændringer eller tilføjelser i en allerede udgivet opskrift. Er du i tvivl om noget i denne opskrift, anbefaler vi, at du 
downloader den påny, da der kan være udgivet en opdateret version. Du kan altid finde nyeste version på www.mayflower.dk.



en p 4 i mønster, og nu skal m lægges til hvile, mens du 
strikker højre og venstre forstykke. 

Højre forstykke
Saml 14 (18) 22 (26) 30 (34) m op. For at få den flotteste 
overgang er det vigtigt, at du samler samtlige m op helt 
ude fra højre side 1 til 1, så mønsteret kan fortsætte ned 
over forstykket. Saml m op 14 (18) 22 (26) 30 (34) m inde 
fra højre side og ud mod højre kant, så den første p er en 
r-p. Husk km i begge ender. 
Strik 1. og 2. p, så der strikkes r over r-m og vr over vr-m.   

3. p. Start på p 3 i mønster, så mønsteret følger mønsteret 
fra rygstykket. 
Fortsæt med at strikke frem og tilbage i mønster 1, indtil 
der er strikket 8 p i alt (to mønstergange), og sidste 
p er en p 4 i mønster. Nu påbegyndes udtagninger til 
halsudskæring på p 1 i mønster 1. Disse laves altid på r-p.

*Strik, indtil der er 4 m tilbage på p (De næste 3 m er m 
4, 5 og 6 i mønster plus en km. Sæt evt. en mm hér for at 
markere, hvor udtagningerne skal laves inden hver gang).

Lav en h-udt (lav en r eller en vr alt efter, hvor i mønsteret 
du er kommet til), og strik de sidste m. Vend og strik tilbage 
efter mønster*.

Gentag fra * til *, indtil der er lavet i alt 8 p med 
udtagninger, så der nu er vokset én hel mønstergang 
frem inden de sidste 4 m på p, så de igen passer ind i 
mønsteret. Slut med en vr-p, bryd garnet og lad m hvile. I 
alt 22 (26) 30 (34) 38 (42) m.

Venstre forstykke
Venstre forstykke strikkes modsat højre forstykke, og 
hér laves der v-udt (lav en r eller en vr alt efter, hvor i 
mønsteret du er kommet til) efter de 4 første m på r-p, når 
du påbegynder p nr. 9 (efter to mønstergange), som er en 
p 1 i mønster 1. 

Når den sidste udtagning er lavet, og der er strikket tilbage 
på en vr-p, brydes garnet, og de to forstykker samles 
således:

Strik højre forstykke (nu er km ind mod halsåbningen en 
del af mønsteret), slå 35 m op og strik venstre forstykke. I 
alt 79 (87) 95 (103) 111 (119) m.

Strik frem og tilbage i mønster, indtil arb. måler ca. 19 
(19) 21 (21) 23 (23) cm målt fra opslagskanten (tæl evt., 
hvor mange mønstergange du har på rygstykket inden 
udtagningerne og tilpas derefter). Slut af med en p 2 i 
mønster.

På p 3 i mønster strikkes nu udtagninger på følgende 
måde: *km, 1 h-udt (lav en r eller en vr alt efter, hvor i 

mønsteret du er kommet til), strik mønster henover alle m 
indtil inden sidste km, v-udt (lav en r eller en vr alt efter, 
hvor i mønsteret du er kommet til), km. 

Strik vr-p tilbage efter mønster*.

Gentag fra * til *, så der er lavet i alt 3 p med udtagninger. 
I alt 85 (93) 101 (109) 117 (125) m. 

Strik mønster over alle m (også km er nu med i mønster), 
slå 3 m op, placér en mm2 (markerer siden til en senere 
slids), strik bagstykket med mønster over alle m inkl. 
km, slå 3 m op og placér en mm. som både markerer 
omgangsskift og dér, hvor slidsen senere skal være. I alt 
176 (192) 208 (224) 240 (256) m. 

Nu strikkes der rundt i mønster, indtil arb måler i alt 28 (29) 
32 (34) 34 (36) cm målt fra maskeopslaget under armen 
(eller til ønsket længde minus 6 cm rib). 

Nu deles arb igen op i for- og bagstykke, som strikkes 
færdigt hver for sig. Start med forstykket. De to mm 
markerer, hvor arb nu skal deles. 

Skift til p 4 mm og strik krydset rib (se mønster 2). Start 
med en r, så m 1 i mønster 1 også bliver til en krydset r i 
ribben. Strik frem og tilbage med krydset rib, indtil ribben 
måler i alt 6 cm. Luk løst af med italiensk aflukning.

Strik bagstykkets på samme måde, indtil det måler i alt 8 
cm, og luk løst af med italiensk aflukning. 

Ærmer
Saml 72 (72) 80 (80) 88 (88) m op på p 4,5 mm langs 
ærmegabene og under armen. Strik rundt efter mønster 
1, indtil ærmet måler 46 cm (eller til ønsket længde minus 
8 cm rib). Slut med en p 4 og strik (fortsat på pind 4,5 
mm) krydset rib, indtil ribben måler i alt 8 cm. Luk af med 
italiensk aflukning. 

Lav et ærme magen til.

Halskant
Saml 80 m op med pind 3,5 mm fordelt ca. således: 40 m 
over de opslåede m i nakken, 7 m ned langs tiden, 26 m 
langs de opslåede m mellem forstykkerne og 7 m op langs 
siden. Det er vigtigt, at der er et lige antal m. 
Strik krydset rib henover alle de opsamlede m, indtil arb 
måler i alt 8 cm. Buk kanten indad, så du får en ombukket 
kant, og strik m sm med de opsamlede m samtidig med, at 
der lukkes løst af. 

Hæft alle ender. 



MØNSTER 1: MØNSTER 2:

  Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

  Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

  Slå om

  Gentag de 8 masker og 8 pinde

  Stik højre pind ind i m som skulle den strikkes dr r, slå  
       tråden om pinden oppefra og ned, og træk ud. 

  Løft 1 m løst af, strik de næste 2 r, løft den første  
  m løst henover de to m.

  Ret på retsiden, vrang på vrangsiden

  Vrang på retsiden, ret på vrangsiden

  Stik højre pind ind i m som skulle den strikkes dr r, slå  
       tråden om pinden oppefra og ned, og træk ud. 

SUPER KID SILK FV. 104
SUPER KID SILK FV. 66
SUPER KID SILK FV. 11


