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Str.: 36-40
På grund af modellens løse snit, passer 
den til alle ovennævnte størrelser.
 
Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Natural 
Alpaca Classico“ (85 % (baby) alpaka, 
15 % ren ny uld (merino), løbelængde = ca. 
125 m / 50 gr.): 450 gr mørkegrå (fv 103), 
strikkepinde nr. 4½ og 5½, rundpind nr. 4½, 
40 cm, rundpind nr. 5½, 40, 60 og 80 cm, 
snoningspind, markemarkører.

Knudekant (km): Kantmaskerne i begge 
sider strikkes ret.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.

Mønster til bærestykke: Strikkes i omgange efter diagram-
met. Alle omg er indtegnet og diagrammet læses fra højre 
mod venstre. I bredden gentages rapporten på i begyndelsen 
5 m og i slutningen af bærestykket 18 m. I højden strikkes 
1. – 52. omg 1 gang.

Sno 3 m mod venstre: Sæt 1 m på snoningspinden foran 
arb, strik 2 ret og derefter strikkes m på snoningspinden ret.

1 knop: Strik 5 m i 1 m = 1 ret, 1 drejet ret, 1 ret, 1 drejet ret 
og 1 ret. Vend, strik 4 p glat over de 5 m. Derefter trækkes 4., 
3., 2. og 1. m over den 5. m.

Indtagninger: I højre side: 1 km, 1 ret, 2 ret sammen. I venstre 
side: Strik frem til de sidste 4 m, 2 ret overtrukket sammen, 
1 ret, 1 km.

Udtagninger: I højre side: 1 km, 1 ret, 1 m ud. I venstre 
side: Strik frem til de sidste 3 m, 1 m ud, 1 ret, 1 km.

2 ret overtrukket sammen: Tag 1 m ret løs af, strik næste 
m ret og træk den løst aftagne m over.

3 ret overtrukket sammen: Tag 2 m ret sammen løs af, strik 
næste m ret og træk de løst aftagne m over.

1 m ud: Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne.

Strikkefasthed: 18 m og 25 p i glat på p nr. 5½ = 10 x 10 cm.

Bemærk: Pulloveren strikkes oppefra og ned. Bærestykket 
strikkes i omgange efter diagrammet. Derefter deles arb til ryg 
og forstykke samt ærmer, som strikkes i glat. Til sidst strikkes 
ribkanter forneden.

Bærestykke: Slå 90 m op på rundpind nr. 
4½, 40 cm og sæt et mærke ved omgan-
gens begyndelse. Strik rundt i rib. Når kan-
ten måler 5 cm = 15 omg, strikkes videre på 
rundpind nr. 5½ i mønster til bærestykket, 
idet mønsterrapporten gentages 18 gange. 
Tag ud og strik mønster som vist i diagram-
met og skift undervejs til en længere rund-
pind, når det bliver nødvendigt. Når der er 
strikket 52 omg, er der 18 m pr. rapport = i 
alt 324 m på omg. 
Flyt 4 m fra højre pind over på venstre pind 
og fordel derefter m således: Strik de første 
96 m til ryggen, sæt de næste 66 m (højre 
ærme), 96 m (forstykket) og 66 m (venstre 
ærme) på en maskeholder.

Ryg: Fortsæt frem og tilbage på p nr. 5½ i glat over de 96 m 
og strik knudekanter i begge sider. Tag 1 m ud i begge sider 
(strik ”udtagninger”) på den 3. p. Gentag disse udtagninger 
på hver 4. p endnu 3 gange = 104 m. Fortsæt lige op i glat. 
Når der er strikket 23 cm efter bærestykket, strikkes videre 
på p nr. 4½ i rib. Når kanten måler 6 cm = 18 p, lukkes alle 
m af i rib.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen.

Ærmer: Strik videre over de 66 m i glat på p nr. 5½ og med 
knudekanter i begge sider. Tag 1 m ud i begge sider (strik 
”udtagninger”) på den 3. p. Gentag disse udtagninger på hver 
4. p endnu 3 gange = 74 m. Strik videre i glat, idet der på den 
5. p tages 1 m ind i begge sider (strik ”indtagninger”). Gentag 
disse indtagninger på skiftevis hver 6. og 4. p 10 gange og på 
hver 6. p 2 gange = 48 m. Når ærmet måler 36 cm efter bære-
stykket, strikkes videre i rib på p nr. 4½. Når ribkanten måler 
7 cm = 20 p, lukkes m af i rib. Strik det andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Sy de korte skråninger under ærmegabene. Sy 
ærme- og sidesømmene.
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Rapport = 5 m hhv. 18 m

Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
= 1 drejet ret
= Strik 2 ret sammen
= Strik 2 ret overtrukket sammen
= Strik 3 ret overtrukket sammen
= 1 knop
 =  Strik den 2. m ret foran den 1. m, 

derefter strikkes den 1. m drejet ret.
 =  Strik den 2. m drejet ret bag den 

1. m, derefter strikkes den 1. m ret.
  = Sno 3 m mod venstre
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Str.: 36-40
På grund af modellens løse snit, passer den 
til alle ovennævnte størrelser.
 
Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Natural 
Alpaca Classico“ (85 % (baby) alpaka, 
15 % ren ny uld (merino), løbelængde = ca. 
125 m / 50 gr.): 450 gr camel (fv 106), 
rundpind nr. 3, 40 og 80 cm, rundpind nr. 4, 
40, 60 og 80 cm, 4 maskemarkører (mm).

Bemærk: Pulloveren strikkes samlet oppefra 
og ned i omgange.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Hulmønster: Maskeantal delbart med 11. Strikkes i omgange 
efter diagrammet. Tallene i højre side viser omgangene, som 
læses fra højre mod venstre. Gentag rapporten på 11 m mel-
lem pilene. I højden gentages 1. – 4. omg.

1 dyb ret: Stik ind i arb 1 p under næste maske på venstre 
pind og strik 1 ret gennem arb. Slip masken fra venstre pind.

1 m ud: Strik 1 drejet ret eller drejet vrang (som det passer ind 
i mønsteret) i lænken mellem maskerne.

2 ret overtrukket sammen: Tag 1 m ret løs af, strik næste 
m ret og træk den løst aftagne m over.

Udtagninger: Der tages 1 m ud før og efter hver raglansøm på 
hver 2. omg. Strik de nye m med i hulmønsteret efterhånden.

Indtagninger: Før og efter den markerede rapport strikkes 
den første henholdsvis sidste m i rapporten vrang sammen 
med den foregående henholdsvis efterfølgende m.

Strikkefasthed: 22 m og 32 p i hulmønster på p nr. 4 = 10 x 
10 cm.

Rundt bærestykke: Slå 138 m op på rundpind nr. 3, 40 cm. 
Sæt et mærke ved omgangens begyndelse og strik rundt i rib, 
idet der begyndes med 1 ret, 1 vrang. Når kanten måler 2 cm 
= 7 omg, strikkes videre på den korte rundpind nr. 4 i hulmøn-
ster efter diagrammet, idet m fordeles således: Forstykke: 
Sæt et mærke ved den 1. m og strik den 1 ret, 1 vrang, 2 ret 
sammen, 1 omslag (= 6. – 9. m i rapporten), gentag rapporten 
4 gange, 1 omslag, 2 ret overtrukket sammen, 1 vrang (= 3. - 

5. m i rapporten) = 51 m, venstre ærme: 1 
ret, sæt et mærke ved denne m, 1 vrang, 2 
ret sammen, 1 omslag (= 6. – 9. m i rappor-
ten), strik rapporten 1 gang, 1 omslag, 2 ret 
overtrukket sammen, 1 vrang = 18 m, ryg: 1 
ret, sæt et mærke ved denne maske, 1 
vrang, 2 ret sammen, 1 omslag (= 6. – 9. m i 
rapporten), gentag rapporten 4 gange, 1 
omslag, 2 ret overtrukket sammen, 1 vrang 
(= 3. – 5. m i rapporten) = 51 m, højre ærme: 
1 ret, sæt et mærke ved denne maske, 1 
vrang, 2 ret sammen, 1 omslag (= 6. – 9. m i 
rapporten), strik rapporten 1 gang, 1 omslag, 
2 ret overtrukket sammen, 1 vrang = 18 m. 
De markerede retmasker er midten af rag-
lanmønstrene. Raglanmønstrene består i 

begyndelsen af hver 7 m, og på hver 2. omg tages 1 m ud på 
hver side af disse, til de også består af 11 m hver = 154 m (14 
mønsterrapporter). Derefter tages 1 m ud (strik ”udtagninger”) 
på hver side af raglanmønstrene endnu i alt 33 gange = 418 m 
(38 mønsterrapporter). Strik de nye m med i hulmønsteret, når 
det er muligt. Skift undervejs til en længere rundpind, når det 
bliver nødvendigt. Når der er strikket 70 omg efter halskanten, 
fordeles arb således efter den 1. markerede m: De første 121 
m strikkes som de viser til forstykket, sæt de følgende 88 m på 
en maskeholder til venstre ærme, strik de næste 121 m som de 
viser til ryggen og sæt de sidste 88 m på en maskeholder til høj-
re ærme. 

Ryg og forstykke: Fortsæt rundt over de i alt 242 m (= 22 
mønsterrapporter) på rundpind nr. 4. Når der er strikket 26 cm 
= 84 omg efter ærmegabet, strikkes videre på den lange 
rundpind nr. 3 til ribkant. Strik 3½ cm = 12 omg i rib og luk alle 
m af i rib.

Ærmer: Strik videre over det ene ærmes 88 m (= 4 mønster-
rapporter), idet der sættes et mærke under armen til omgan-
gens begyndelse. Fortsæt rundt i hulmønster, idet der tages 
1 m ind (strik ”indtagninger”) før og efter omgangsmærket på 
den 10. omg. Gentag disse indtagninger på hver 10. omg 
endnu 10 gange = 66 m. Når ærmet måler 40 cm = 128 omg, 
strikkes videre på den korte rundpind nr. 3 og i rib. Når kanten 
måler 3½ cm = 12 omg, lukkes m af i rib. Strik det andet 
ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre.

PULLOVER TOP DOWN · 
NATURAL ALPACA CLASSICO
Model 2 – Natural Alpaca Classico Leporello



© Samtlige modeller er omfattet af loven om copyright. Kommercielt brug er forbudt. Genoptryk er kun tilladt efter aftale med udgiver.

15,5

26

43,5

15

20

40

22

3,5

29,5

22

2

2

27,5

3,5

Ryg og
forstykke,

halvdel

Ærme,
halvdel

Diagram

1

3
2

4

Rapport = 11 m

Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
= 1 omslag
= 1 dyb ret
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Str.: 36-40 (42/44 – 46/48)
Tallene vedrørende str. 42/44 og 46/48 er 
angivet i parentes, adskilt af bindestreg. Er 
der kun oplyst ét tal, gælder dette alle str.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Natural 
Alpaca Classico“ (85 % (baby) alpaka, 
15 % ren ny uld (merino), løbelængde = ca. 
125 m / 50 gr.): ca. 450(500-550) gr mør-
kegrå (fv 103), strikkepinde nr. 6 og 7, rund-
pind nr. 6, 60 cm.

Bemærk: Slipoveren strikkes med dobbelt 
garn.

Knudekant (km): Den første m på alle pin-
de tages ret løs af og den sidste m strikkes ret. Alle kantma-
sker strikkes som knudekant.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Strukturmønster: Strikkes efter diagrammet. Tallene i højre 
side viser retsidepindene, i venstre side vrangsidepindene. I 
bredden begyndes med 1 km, strik 8(12-16) m før den 1. pil, 
gentag rapporten på 8 m mellem pilene, slut med 9(13-17) m 
efter den 2. pil og 1 km. Dobbeltpilen viser midten. For over-
skuelighedens skyld er der indtegnet 5 rapporter. I højden 
strikkes 1. – 28. p 1 gang, derefter gentages 5. – 28. p.

Strikkefasthed: 15 m og 22½ p med dobbelt garn i struktur-
mønster på p nr. 7 = 10 x 10 cm.

Ryg: Slå 75(83-91) m op på p nr. 6 med dobbelt garn og strik 
5 cm = 9 p rib. Skift derefter til p nr. 7 og fortsæt i struktur-
mønster med den angivne maskefordeling. Når der er strikket 
28½ cm = 64 p efter ribkanten, lukkes 8 m i begge sider til 
ærmegab = 59(67-75) m. Fortsæt lige op, til ærmegabene 
måler 19(21-23) cm = 44(48-52) p og luk de midterste 23 m til 
halsudskæring. Strik hver side færdig for sig, idet der lukkes i 
halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 3 m, 1 x 2 m og 1 x 
1 m. Samtidig med den sidste aflukning i halsen, lukkes skul-
deren fra ærmegabssiden på hver 2. p med 2 x 6(8-10) m. 
Strik den anden side modsat.

Forstykke: Strikkes mage til ryggen, blot 
med V-hals: Når der er strikket 25½(27½-
29½) cm = 58(62-66) p efter ribkanten, luk-
kes den midterste m og hver side strikkes 
færdig for sig. Luk i halssiden på hver 4. p 
for 10 x 1 m og derefter på hver 2. p for 7 x 
1 m. Luk skulderen i samme højde og på 
samme måde som på ryggen. Strik den 
anden side modsat.

Montering: Spænd arb ud efter målene, 
fugt det let og lad det tørre. Sy skuldersøm-
mene. Med rundpind nr. 6 og dobbelt garn 
strikkes 89(97-105) m op langs hvert ærme-
gab, idet der begyndes i den ene side fra de 
aflukkede masker, strik langs ærmegabets 

lige kant og slut ved de aflukkede m i den anden side. Strik 
frem og tilbage i rib, idet der på den 1. vrangsidepind begyn-
des med 1 km, 1 ret og sluttes med 1 ret og 1 km. Når kanten 
måler 5 cm = 9 p, lukkes m af i rib. Sy siderne af ærme-
gabskanten fast langs de aflukkede m i ærmegabet, så kant-
maskerne samtidig skjules. Strik den anden ærmegabskant 
mage til. Sy sidesømmene. Med rundpind nr. 6 og dobbelt 
garn strikkes nu 134 m op langs halsudskæringen, idet der 
begyndes med 39 m over ryggens halsudskæring, strik 47 m 
op langs hver side af V-halsen og strik 1 m op i midten af V’et 
foran. Strik rundt i rib, idet m fordeles således, at der strikkes 
3 ret midt foran. På den følgende omg tages ind hér ved at 
tage de første 2 m ret løs af, strik den 3. m og træk de 2 løst 
aftagne m over = 2 m ind. Gentag denne indtagning på hver 
følgende omg, til kanten måler 5 cm = 9 omg (målt på ryggen). 
Luk derefter m af i rib.
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Zeichenerklärung:
= Randmasche
= 1 Masche glatt rechts: in Hinreihe 

rechts, in Rückreihe links stricken
= 1 Masche glatt links: in Hinreihe links, 

in Rückreihe rechts stricken
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Strickschrift

nk1-11 Pullunder im Rechts-Links-Strukturmuster, 
Größe 36 – 40, 42/44, 46/48
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Zeichenerklärung:
= Randmasche
= 1 Masche glatt rechts: in Hinreihe 

rechts, in Rückreihe links stricken
= 1 Masche glatt links: in Hinreihe links, 

in Rückreihe rechts stricken
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Strickschrift

nk1-11 Pullunder im Rechts-Links-Strukturmuster, 
Größe 36 – 40, 42/44, 46/48

Tegnforklaring:
= 1 km som knudekant
=  1 m i glat: Ret på retsiden, vrang på 

vrangsiden
=  1 m i glat vrang: Vrang på retsiden, ret 

på vrangsiden

SLIPOVER · 
NATURAL ALPACA CLASSICO
Model 3 – Natural Alpaca Classico Leporello



Str.: 36/38 (40–44)
Tallene vedrørende str. 40-44 er angivet i 
parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder 
dette alle str.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Natural 
Alpaca Classico“ (85 % (baby) alpaka, 
15 % ren ny uld (merino), løbelængde = ca. 
125 m / 50 gr.): ca. 350(400) gr nougat 
(fv 107) og camel (fv 106), rundpind nr. 5, 
80 cm, rundpind nr. 6, 40, 80 og 120 cm, 
strømpepinde nr. 5 og 6, 5 hornknapper i 
mørkebrun, 22 mm Ø.

Bemærk: Jakken strikkes med dobbelt 
garn – 1 tråd af hver kvalitet. Pas på, at gar-
net ikke skilles, når du strikker.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Retstrik: Ret på alle pinde / Skiftevis 1 omg ret og 1 omg 
vrang.

Glat vrang: Vrang på retsiden, ret på vrangsiden / Vrang på 
alle omgange.

Rib og retstrikmønster: Strikkes efter diagram A/B. Tallene 
i venstre side viser vrangsidepindene, i  højre side retsidepin-
dene. De 9 m udenfor dobbeltpilene i begge sider, markeret 
med gråt, er forkanterne i vævestrik med 2 m patentkant. I 
bredden begyndes med m før den 1. pil, gentag rapporten på 
4 m = 3 m i retstrik og 1 patentmaske mellem pilene og slut 
med m efter den 2. pil. For overskuelighedens skyld er der 
indtegnet 3 rapporter i bredden. I højden strikkes ribben efter 
diagram A, strik 1. – 3. p 1 gang, derefter gentages 2. og 3. p. 
Retstrikmønsteret strikkes efter diagram B, gentag 1. og 2. p.

Strikkefasthed: 16 m og 20½ p i glat vrang med dobbelt 
garn på p nr. 6 = 10 x 10 cm. 16 m og 29 p i retstrik med 
dobbelt garn på p nr. 6 = 10 x 10 cm.

Bemærk: Pilen på tegningen viser strikkeretningen. Jakken 
strikkes samlet oppefra og ned, idet der begyndes med hal-
skanten. Strik videre over bærestykket, hvor der tages ud. 
Derefter deles arb til forstykker og ryg samt ærmer, som strik-
kes færdige for sig. 

Jakke: Slå 77(81) m op til halskant med dobbelt garn på p nr. 
5, 80 cm. Fordel m således, idet der strikkes efter diagram A: 
9 m i vævestrik til forkant, 59(63) m i rib og slut med 9 m i 
vævestrik til forkant, idet der som vist begyndes med en 
vrangsidepind på højre forstykke. Når arb måler 3 cm = 7 p, 
strikkes videre på rundpind nr. 6, 80 cm i retstrikmønster mel-
lem forkanterne (= 15(16) rapporter). Det første knaphul strik-

kes på den 1. mønsterpind i venstre side af 
arb (= højre forkant) ved at strikke den 3. og 
4. m i forkanten ret sammen, 1 omslag. Fra 
næste p strikkes videre som før. De øvrige 
4 knaphuller strikkes på samme måde med 
en indbyrdes afstand på 12(12½) cm. På 
den 3. p tages ud til bærestykke ved at tage 
1 m ud (= strik 1 drejet ret i lænken mellem 
maskerne) efter den 1. retstrikkede m i hver 
mønsterrapport = 92(97) m. Nu strikkes skif-
tevis 4 m i retstrik og 1 patentmaske. På 
den følgende 4. p tages 1  m ud (= strik 1 
drejet ret i lænken mellem maskerne) foran 
den 4. m i retstrik = 107(113) m. På hver 4. 
p tages derefter 1 m ud i hver mønsterrap-
port i retstrikmaskerne = 272(289) m, idet 
udtagningerne strikkes skiftevis 1 m efter 
den første m og 1 m før den sidste m i 
retstrik. Derved bliver antallet af masker i 

retstrik forøget med 1 m for hver udtagning. Efter alle udtag-
ningerne er der 16 m i retstrik i hver mønsterrapport. Patent-
maskerne løber lodret over hinanden mellem felterne i retstrik. 
Bemærk: Skift undervejs til en længere rundpind nr. 6, når det 
bliver nødvendigt. Når bærestykket måler 18 cm = 52 p fra 
halskanten, strikkes videre i glat uden udtagninger. Dog fort-
sættes i forkanterne som før. Når der er strikket 3½(5½) cm = 
8(12) p i glat, deles arb: 47(50) m til hvert forstykke, 74(81) m 
til ryggen, som alle sættes på rundpind nr. 6, 120 cm = 
168(181) m. Herimellem sættes de 52(54) m på hver sin 
maskeholder til ærme. 

Forstykker og ryg: Strik videre i glat vrang med forkanter 
som før, idet der på den 1. p slås 6 m op i hvert ærmegab = 
180(193) m. Fortsæt lige op med den aktuelle maskefordeling 
– husk samtidig knaphullerne! Når der er strikket 23½ cm = 48 
p efter ærmegabene, skiftes til rundpind nr. 5, 80 cm. Fortsæt 
i rib mellem forkanterne, idet der på den 1. p tages 1(0) m ind 
i ribben = 179(193) m. Når ribkanten måler 6 cm = 14 p, luk-
kes m løst af i rib.

Ærmer: Sæt de ventende 52(54) m på det ene ærme på rund-
pind nr. 6, 40 cm, idet der samtidig strikkes 6 m op langs 
ærmegabet = 58(60) m. Omgangens begyndelse ligger midt 
mellem de 6 m i ærmegabet. Sæt et mærke. Strik videre rundt 
på strømpepinde nr. 6 i glat vrang, idet m fordeles nogenlunde 
jævnt på pindene. Når der er strikket 34 cm = på den 70. omg 
fra ærmegabet, tages 20 m jævnt ind således. Fra omgangens 
begyndelse strikkes hver 2. og 3. m ret sammen og derefter 
strikkes yderligere 2(0) x 2 ret sammen = 38(40) m. Skift til 
strømpepinde nr. 5 og fortsæt i rib. Når kanten måler 6 cm = 14 
omg, lukkes m løst af i rib. Strik det andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Sy knapperne i.
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Zeichenerklärung:
= 1 Masche rechts
= 1 Masche links

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden hinter der M 
weiterführen 

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden vor der M weiter-
führen 

= 1 Masche kraus rechts: in Hin- und 
Rückreihe rechts stricken 

1

2

2
A

3
1B

Strickschrift A/B

nk1-10 Rundpassenjacke mit glatt links und kraus rechts, Größe 36/38, 40 bis 44

Diagram A/B

Zeichenerklärung:
= 1 Masche rechts
= 1 Masche links

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden hinter der M 
weiterführen 

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden vor der M weiter-
führen 

= 1 Masche kraus rechts: in Hin- und 
Rückreihe rechts stricken 

1

2

2
A

3
1B

Strickschrift A/B

nk1-10 Rundpassenjacke mit glatt links und kraus rechts, Größe 36/38, 40 bis 44

Zeichenerklärung:
= 1 Masche rechts
= 1 Masche links

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden hinter der M 
weiterführen 

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden vor der M weiter-
führen 

= 1 Masche kraus rechts: in Hin- und 
Rückreihe rechts stricken 

1
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2
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3
1B

Strickschrift A/B

nk1-10 Rundpassenjacke mit glatt links und kraus rechts, Größe 36/38, 40 bis 44

Zeichenerklärung:
= 1 Masche rechts
= 1 Masche links

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden hinter der M 
weiterführen 

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden vor der M weiter-
führen 

= 1 Masche kraus rechts: in Hin- und 
Rückreihe rechts stricken 

1

2

2
A

3
1B

Strickschrift A/B

nk1-10 Rundpassenjacke mit glatt links und kraus rechts, Größe 36/38, 40 bis 44

Zeichenerklärung:
= 1 Masche rechts
= 1 Masche links

= 1 Masche mit 1 Umschlag links abheben

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden hinter der M 
weiterführen 

= 1 Masche mit Umschlag rechts zusam-
menstricken

= 1 Masche wie zum Linksstricken abhe-
ben, dabei den Faden vor der M weiter-
führen 

= 1 Masche kraus rechts: in Hin- und 
Rückreihe rechts stricken 

1

2

2
A

3
1B

Strickschrift A/B

nk1-10 Rundpassenjacke mit glatt links und kraus rechts, Größe 36/38, 40 bis 44

Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
= 1 m i retstrik

=  Tag 1 m vrang løs af med garnet foran 
masken

=  Tag 1 m vrang løs af med garnet bag masken

= Tag 1 m vrang løs af med omslag
= Strik masken og omslaget ret sammen
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nk1-10 Rundpassenjacke mit glatt links und kraus rechts, Größe 36/38, 40 bis 44
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Str.: 34-38 (40/42)
Tallene vedrørende str. 40/42 er angivet i 
parentes. Er der kun oplyst ét tal, gælder 
dette alle str.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Natural 
Alpaca Classico“ (85 % (baby) alpaka, 
15 % ren ny uld (merino), løbelængde = ca. 
125 m / 50 gr.): ca. 150 gr antracit (fv 104) 
og camel (fv 106), 100(150) gr lysegrå (fv 
102) og råhvid (fv 101), rundpind nr. 3½, 40 
og 80 cm, rundpind nr. 4½, 40, 80 og 100 
cm, strømpepinde nr. 3½ og 4½.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden / 
Ret på alle omgange.

Blokstriber A (ryg og forstykke): 10½ cm = 32 omg antra-
cit, 14 cm = 42 omg camel og lysegrå, resten strikkes med 
råhvid.

Blokstriber B (ærmer): 26 cm = 78 omg med antracit, 
14 cm = 42 omg camel og lysegrå, resten strikkes med råhvid.

Overgangsstriber: Ved overgangen mellem farverne i bloks-
triberne, strikkes på 1. omg alle m med den nye farve. 
2. omg: * Stik den højre pind ind foran den 1. m og gennem 
arb 1 omg under den 2. maske, hent garnet gennem arb, der-
efter tages 1. m vrang løs af med garnet bag masken. Lad 
2. m blive på venstre pind, gentag fra * til omgangens slutning. 
Derved bliver 2.-masken på venstre pind nu 1. m. I slutningen 
af omg hentes en maske gennem den 1. m og den sidste m 
tages løs af. Denne omg skal strikkes løst.
3. omg: * Strik masken, der blev hentet gennem arb, ret sam-
men med den løst aftagne m. Gentag fra *. Der er nu det 
oprindelige maskeantal igen.

Udtagninger (ærmeskråninger): Sæt et mærke på hver 
side af de 2 midterste m under armen = Første og sidste m på 
omg. Tag 1 m ud (= strik 1 drejet ret i lænken mellem masker-
ne) på hver side af disse markerede m.

Indtagninger (raglanskråninger): Sæt et mærke ved de 
angivne m til raglansømme. Der tages ind ved at strikke 2 ret 
sammen før de markerede m og 2 ret overtrukket sammen (= 
tag 1 m ret løs af, strik næste m ret og træk den løst aftagne 
m over) efter de markerede m.

Strikkefasthed: 22 m og 30 p/omg i glat på p nr. 4½ = 10 x 
10 cm.

Bemærk: Ryg og forstykke strikkes sam-
menhængende op til ærmegabene. Derefter 
strikkes ærmerne på rundpind op til ærme-
gabene. Så samles delene til raglanbære-
stykke og der strikkes videre med rag-
lanskråninger mellem delene. Tegningen 
viser raglanskråningernes placering ved det 
grå felt.

Ryg og forstykke: Slå 200(220) m op på 
rundpind nr. 3½, 80 cm med antracit og 
strik rundt i rib. Pas på, at arb ikke kommer 
til at snurre. Sæt et mærke i hver ”sidesøm” 
= Ved omgangens begyndelse og efter 
100(110) m. Når ribkanten måler 3½ cm = 
12 omg, strikkes videre på rundpind nr. 4, 
80 cm i glat og Blokstriber A, idet der på 
den 1. omg tages 1 m ud for hver 20.(22.) m 
= 210(230) m. Vær opmærksom på over-

gangen mellem striberne som beskrevet. Strik lige op, til arb 
måler 27 cm = på den 82. omg efter ribkanten. Luk nu 12 m i 
hver side til ærmegab, altså 6 m på hver side af hver ”side-
søm”. Der er nu 93(103) m på ryg henholdsvis forstykke. Lad 
arb hvile.

Ærmer: Slå 56(66) m op på strømpepinde nr. 3½ med antracit 
og strik rundt i rib, idet m fordeles jævnt med 4 x 14 m (2 x 16 
m og 2 x 17 m) på pindene. Sæt et mærke ved omgangens 
begyndelse. Når ribkanten måler 3½ cm = 12 omg, strikkes 
videre på strømpepinde nr. 4½ i glat og blokstriber B, idet der 
sættes et mærke på hver side af den første og sidste m. Vær 
opmærksom på overgangen mellem blokstriberne. På den 12. 
omg efter ribkanten tages 1 m ud (strik ”udtagninger”) på hver 
side af de 2 markerede m under armen. Gentag disse udtag-
ninger på hver 12. omg endnu 5 gange = 68(78) m. Når der er 
strikket 42½ cm = på den 128. p efter ribkanten, lukkes 12 m 
til ærmegab = 6 m på hver side af omgangens begyndelse. Lad 
de resterende 56(66) m hvile. Strik det andet ærme mage til.

Raglanbærestykke: Sæt delene på rundpind nr. 4½, 100 cm 
= ryggens 93(103) m, venstre ærmes 56(66) m, forstykkets 
93(103) m og det højre ærmes 56(66) m = 298(338) m. Fort-
sæt rundt i glat og blokstriber, idet den sidste m på en del 
strikkes ret sammen med den første m på næste del = 
294(334) m. De 4 sammenstrikkede masker mellem delene er 
herfra raglansømme og tælles med på ryg og forstykke = 
93(103) m på ryg og forstykke og 54(64) m på hvert ærme. 
Sæt et mærke ved omgangens begyndelse = ved begyndel-
sen på ryggen. På den 3. omg begynder raglanindtagninger-
ne: Strik ”indtagninger”. Der tages således 8 m ind på omgan-
gen. Strik disse indtagninger * på den 2. omg og følgende 
3. omg 1 gang, gentag fra * endnu 8 gange og derefter strik-
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kes indtagningerne på hver 2. omg 6(11) 
gange. Skift undervejs til en kortere rund-
pind nr. 4½, når det bliver nødvendigt. Sam-
tidig, når der er strikket 6(9) cm = 18(28) cm 
i den råhvide stribe, strikkes halsudskærin-
gen i vendepinde: Fortsæt samtidig raglan-
indtagningerne som beskrevet på retside-
pindene. 
1. rts-p: Strik fra omgangens begyndelse 
frem til de midterste 9 m i midten foran, 
vend arb og slå om.
1. vrs-p: Strik vrang tilbage og stop 3 m før 
de 9 m i midten foran, vend arb og slå om.
2. rts-p: Strik ret frem til 3 m før den foregå-
ende vending, vend arb og slå om.
2. vrs-p: Strik vrang frem til 3 m før den 
foregående vending, vend arb og slå om.
Fortsæt på denne måde med at strikke ven-
depinde, hvor der vendes 3 m før den fore-
gående vending i begge sider af halsudskæringen, til der står 
5 x 3 ustrikkede m på hver side af halsudskæringen = 15 m + 

omslag. Der strikkes nu over 94 m (= 43 m 
over ryg og forstykke og 4 m over hvert 
ærme). Skift til rundpind nr. 4½, 40 cm og 
strik en gennemgående pind over alle m, 
idet omslagene ved vendingerne strikkes ret 
sammen med den følgende m eller overtruk-
ket ret sammen med den foregående m (= 
tag m ret løs af, strik omslaget ret og træk 
den løst aftagne m over). Skift til rundpind 
nr. 3½ og råhvid og strik den dobbelte hal-
skant rundt i rib. Når kanten måler 3½ cm, 
strikkes 1 omg vrangmasker over alle m til 
ombuk. Strik igen videre i rib, til der er strik-
ket 3½ cm efter ombukket. Luk derefter m 
løst af. Tjek, at hovedet kan komme igen-
nem halskanten.

Montering: Spænd arb ud efter målene, 
fugt det let og lad det tørre. Sy ærmegabe-

ne. Fold halskanten halvt om til vrangen og sy den fast langs 
indersiden af halsudskæringen med elastiske sting.
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nk1-12 Raglanpulli glatt rechts in Blockstreifen, 
Größe 34 bis 38, 40/42
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Str.: 36/38 (40/42 – 44/46)
Tallene vedrørende str. 40/42 og 44/46 er 
angivet i parentes, adskilt af bindestreg. Er 
der kun oplyst ét tal, gælder dette alle str.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „Natural 
Alpaca Classico“ (85 % (baby) alpaka, 
15 % ren ny uld (merino), løbelængde = ca. 
125 m / 50 gr.): ca. 350(400-450) gr beige 
(fv 105), strikkepinde nr. 4 og 4½, rundpind 
nr. 4, 50 cm.

Knudekant: Den første m på alle pinde 
tages ret løs af og den sidste m strikkes ret.

Rib: Skiftevis 1 ret og 1 vrang.

Rib med patentkant på 2 m i begge sider og snonings-
ribber: Strikkes efter diagram A/B på side 58. Tallene i ven-
stre side viser vrangsidepindene, i højre side retsidepindene. 
På de vrangsidepinde, der ikke er indtegnet, strikkes m som 
de viser. De 2 m i begge sider, der er markeret med gråt i dia-
gram A, er patentkanterne. I bredden begyndes med m før 
den 1. pil, gentag rapporten på 9 m mellem pilene og slut med 
m efter den 2. pil. Bemærk: På str. 36/38 og 44/46 skal der 
efter ribben tages 1 m ud som vist. På str. 40/42 passer 
maskeantallet mellem rib og snoningsribber. Her strikkes blot 
en retmaske i stedet for en udtagning. I højden strikkes rib-
ben efter diagram A, strik 1. – 3. p 1 gang, derefter gentages 
2. og 3. p. Snoningsribberne strikkes efter diagram B, strik 
1. – 18. p 1 gang, derefter gentages 9. – 18. p.

Strikkefasthed: 27 m og 28 p i snoningsribber på p nr. 4½ = 
10 x 10 cm.

Bemærk: Kanten forneden på ryggen er 
dobbelt så høj som på forstykket. Se det grå 
felt på tegningen.

Ryg: Slå 141(151-159) m op på p nr. 4 og 
strik en ribkant på 8 cm = 25 p med 2 m 
patentkant i begge sider til slidskanter, som 
vist i diagrammet. Skift derefter til p nr. 4½ 
og fortsæt i snoningsribber med knudekan-
ter og i den angivne maskefordeling efter 
diagram B, idet der på str. 36/38 og 44/46 
tages 1 m ud på den 1. p som beskrevet = 
142(151-160) m. Når der er strikket 25(27-
29) cm = 70(76-82) p efter ribkanten, strik-
kes igen 2 m patentkant i begge sider, nu til 
ærmegabskanter. Der strikkes nu sno-

ningsribber over 1 m mindre i hver side, så der kan strikkes 2 
m patentkant. Når ærmegabet måler 19(20-21) cm = 54(56-
58) p, lukkes skuldrene fra ærmegabssiderne på hver 2. p 
med 5 x 9 m (5 x 10 m – 1 x 10 m og 4 x 11 m). På den føl-
gende p lukkes de midterste 52(51-52) m til halskant. 

Forstykke: Strikkes mage til ryggen, blot skal ribkanten forne-
den kun måle 4 cm = 13 p, før der fortsættes i snoningsribber. 
Når ærmegabene måler 17½(18½-19½) cm = 50(52-54) p, luk-
kes de midterste 26(25-26) m til halsudskæring og hver side 
strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderlige-
re 3 x 3 m og 2 x 2 m. Luk skulderen i samme højde og på 
samme måde som på ryggen. Strik den anden side modsat.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Sy skuldersømmene. Sy sidesømmene sammen 
mellem slidserne forneden og ærmegabene. Med rundpind 
nr. 4 strikkes 94 m op langs halsudskæringen. Strik 1 omg ret 
og luk m løst af i ret på den følgende omg.
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Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

= keine Masche, dient nur der zeichnerischen 
Darstellung und wird beim Stricken einfach 
übergangen

= 1 Masche wie zum Linksstricken abheben, 
dabei den Faden vor der Masche weiter-
führen 

= 4 Maschen nach rechts verkreuzen: 2 
Maschen auf 1 Hilfsnadel hinter die Arbeit 
legen, die 2 folgenden Maschen rechts 
stricken, dann die Maschen der Hilfsnadel 
rechts stricken

Strickschrift A/B

1

1
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3

A

5
7
9

3

11

15
17

13

B

nk1-13 Pullunder im Zopf-Rippen-Muster, 
Größe 36/38, 40/42, 44/46

Diagram A/B

Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

= keine Masche, dient nur der zeichnerischen 
Darstellung und wird beim Stricken einfach 
übergangen

= 1 Masche wie zum Linksstricken abheben, 
dabei den Faden vor der Masche weiter-
führen 

= 4 Maschen nach rechts verkreuzen: 2 
Maschen auf 1 Hilfsnadel hinter die Arbeit 
legen, die 2 folgenden Maschen rechts 
stricken, dann die Maschen der Hilfsnadel 
rechts stricken

Strickschrift A/B
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nk1-13 Pullunder im Zopf-Rippen-Muster, 
Größe 36/38, 40/42, 44/46

Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

= keine Masche, dient nur der zeichnerischen 
Darstellung und wird beim Stricken einfach 
übergangen

= 1 Masche wie zum Linksstricken abheben, 
dabei den Faden vor der Masche weiter-
führen 

= 4 Maschen nach rechts verkreuzen: 2 
Maschen auf 1 Hilfsnadel hinter die Arbeit 
legen, die 2 folgenden Maschen rechts 
stricken, dann die Maschen der Hilfsnadel 
rechts stricken

Strickschrift A/B
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nk1-13 Pullunder im Zopf-Rippen-Muster, 
Größe 36/38, 40/42, 44/46

Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

= keine Masche, dient nur der zeichnerischen 
Darstellung und wird beim Stricken einfach 
übergangen

= 1 Masche wie zum Linksstricken abheben, 
dabei den Faden vor der Masche weiter-
führen 

= 4 Maschen nach rechts verkreuzen: 2 
Maschen auf 1 Hilfsnadel hinter die Arbeit 
legen, die 2 folgenden Maschen rechts 
stricken, dann die Maschen der Hilfsnadel 
rechts stricken
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nk1-13 Pullunder im Zopf-Rippen-Muster, 
Größe 36/38, 40/42, 44/46

Zeichenerklärung:

= 1 Masche links
= 1 Masche rechts

= 1 Masche rechts verschränkt aus dem 
Querfaden zunehmen

= Randmasche 

= keine Masche, dient nur der zeichnerischen 
Darstellung und wird beim Stricken einfach 
übergangen

= 1 Masche wie zum Linksstricken abheben, 
dabei den Faden vor der Masche weiter-
führen 

= 4 Maschen nach rechts verkreuzen: 2 
Maschen auf 1 Hilfsnadel hinter die Arbeit 
legen, die 2 folgenden Maschen rechts 
stricken, dann die Maschen der Hilfsnadel 
rechts stricken
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Tegnforklaring:
= 1 km som knudekant
= 1 ret
= 1 vrang
=  Tag 1 m vrang løs af med garnet foran 

masken
= Tomt felt, som springes over
= Strik 1 drejet ret i lænken mellem maskerne

=  Sno 4 m mod højre: Sæt 2 m på en 
snoningspind bag arb, strik de næste 2 m ret 
og derefter strikkes m på snoningspinden ret.

Rücken-
und
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Hälfte
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SLIPOVER · 
NATURAL ALPACA CLASSICO
Model 6 – Natural Alpaca Classico Leporello



Natural Alpaca Classico Leporello

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. 
Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, 
der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på 
prøven(= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og 
er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal 
der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.
Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, 
at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er 
den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, 
der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For 
at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en 
prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er 
opgivet i opskriften.
Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i 
opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede 
størrelse.

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com
Fotos: Yannick Schütte

Strikkefasthed

Fortkortelser
arb = arbejdet
art = artikel
dr = drejet
dstm = dobbelt stangmaske
flg. = følgende
fm = fastmaske

fv = farve
gr = gram
hstm = halvstangmaske
km i strik = kantmaske
km i hækling = kædemaske
lm = luftmaske

m = maske(r)
nr. = nummer
omg = omgang(e)
p = pind(e)
r = ret
rk = række

rts = retsiden
sm = sammen
stm = stangmaske
str. = størrelse
vr = vrang
vrs = vrangsiden

© Samtlige modeller er omfattet af loven om copyright. Kommercielt brug er forbudt. Genoptryk er kun tilladt efter aftale med udgiver.
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