


1696 - Ponchosweater med midtersnoning i Mayflower Easy Care Cotton Merino. 
 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 
Overvidde cm: 116 (120) 124 (128) 132 (136) 
Længde ca. cm: 75 (76) 77 (78) 79 (80) 
Fv. 08, Sortmeleret, ngl.: 10 (11) 12 (13) 14 (15) 
Pinde: Pinde nr. 3 og 3½, rundpinde nr. 3, en kort til halskanten og en lang til kanten 

forneden.  
Kvalitet: Mayflower Easy Care Cotton Merino. 50 % Uld Superwash, 50 % Bomuld,  

170 m pr. 50 gram. 
Tilbehør:  
Strikkefasthed: 22 m og 32 p i glat på p nr. 3½ = 10 x 10 cm. Snoningen på 28 m måler ca. 8 

cm i bredden. 
 
For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
 
Midtersnoning, maskeantal delbart med 2 + 24 + 2 m. 
1. p: 2 vrang, tag 1 drejet ret ud mellem hver af de følgende 12 m = 24 m og slut med 2 vrang. 
2. og alle lige p: Strik som m viser 
3. og 5. p: 2 vrang, 24 ret, 2 vrang 
7. p: 2 vrang, sno 12 m mod højre (= sæt 6 m på en hjælpepind bag arb, strik de næste 6 m ret og strik 
derefter de 6 m på hjælpepinden ret), sno 12 m mod venstre (= sæt 6 m på en hjælpepind foran arb, strik de 
næste 6 m ret og strik derefter de 6 m på hjælpepinden ret) og slut med 2 vrang. 
9., 11., 13. og 15. p: 2 vrang, 24 ret, 2 vrang 
Gentag fra den 3. pind. Dvs. at der snos på hver 14. p, når mønsteret gentages i højden. 
 
Ryg. 
Der begyndes med rundingen forneden – uden 
ribkant og snoning: Slå 44 m op på p nr. 3½ og 
strik 2 p glat. Fra den følgende pind slås på hver 
2. p 12(12)12(13)13(13) x 3 m og 2(4)5(5)6(6) x 2 
m og 2(0)0(0)0(2) x 1 m op i begge sider til 
runding = 128(132)136(142)146(150) m. Fortsæt 
derefter lige op i glat, til arb måler 40 cm i siderne. 
Luk 4 m i begge sider til ærmegab og strik der-
efter raglanindtagninger således: Strik de første 2 
m, strik 2 ret sammen, strik, til der mangler 4 m, 
strik 2 ret overtrukket sammen (= tag 1 m ret løs 
af, strik næste m ret og træk den løst aftagne m 
over) og slut med at strikke de sidste 2 m. Gentag 
disse indtagninger på hver 2. p i alt 36(37)38(39) 
40(41) gange. Sæt de resterende 48(50)52(56)58 
(60) m på en maskeholder til halskant. 
 
Forstykke. 
Strikkes mage til ryggen, blot med midtersnoning: 
Slå 44 m op på p nr. 3½ og strik glat på de første 
2 pinde. Derefter tages ud i begge sider som på 
ryggen og samtidig begynder midtersnoningen 
over de midterste 28 masker som ovenfor 
beskrevet. Efter udtagningerne er der  

 
140(144)148(154)158(162) m på pinden. Når arb 
måler 40 cm, lukkes 4 m i begge sider til ærme-
gab og derefter strikkes raglanindtagninger som 
på ryggen, dog kun i alt 31(32)33(34)35(36) 
gange = 70(72)74(78)80(82) m. Sæt disse m på 
en maskeholder. 
 
Venstre ærme. 
Slå 54(54)58(58)62(62) m op på p nr. 3 og strik 
dobbelt rib: 1 km, 1 vrang, * 2 ret, 2 vrang, gentag 
fra * og slut med 2 ret, 1 vrang, 1 km. Når ribkant-
en måler 10 cm, strikkes videre i glat på p nr. 3½, 
idet der på den 1. p tages 12(14)14(16)16(18) m 
jævnt ud = 66(68)70(72)74(76) m. Tag derefter  
1 m ud i begge sider på hver 6. p i alt 16 gange = 
98(100)102(104)106(108) m. Når ærmet måler 
45(45)46(46)47(47) cm, lukkes 4 m i begge sider 
til ærmegab. Derefter strikkes raglanindtagninger i 
begge sider – i højre side som på ryggen (= 36 
(37)38(39)40(41) gange) og i venstre side som på 
forstykket (= 31(32)33(34)35(36) gange). Efter 
den sidste indtagning i venstre side, lukkes fra 
venstre side på hver 2. p for 2 x 4 m og 3 x 5 m til 
halsudskæring.  



 
Højre ærme. 
Strikkes mage til det venstre, blot spejlvendt. 
 
Montering. 
Sy ærmerne sammen og sy raglansømmene. 
Halskant: Med rundpind nr. 3 og i ret strikkes 
langs halsudskæringen på det venstre ærme 23 m 
op, strik de ventende m på forstykket, idet der 
samtidig strikkes 2 og 2 ret sammen over de 24 
snoningsmasker = 12 m = i alt 58(60)62(64)66(68) 
m langs forstykket, strik 23 m op langs halsud-
skæringen på det højre ærme og slut med at 
strikke de ventende 48(50)52(56)58(60) m langs 
ryggens halsudskæring = i alt 152(156)160(164) 
168(172) m. Strik rundt i rib (skiftevis 3 vrang og  
2 ret), idet der på den 1. omg tages 2 m ind (1 m 
ind) 0 (1 m ud) 2 m ud (2 m ind) ca. i midten af 
ryggens halsudskæring = 150(155)160(165)170 
(170) m. Når halskanten måler 3 cm, tages ind 
ved at strikke de første 2 masker i hver 2. vrang-
ribbe vrang sammen. Fortsæt som m viser. Når 
halskanten måler 6 cm, tages ind igen ved at 
strikke 2 vrang sammen i de øvrige vrangribber = 
120(124)128(132)136(136) m. Fortsæt i rib (2 ret, 
2 vrang). Når halskanten måler i alt 10 cm, lukkes 
alle m af som de viser. 
 
Sy raglansømmene. Sy ærme- og sidesømmene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kant forneden: Med rundpind nr. 3 strikkes fra 
venstre sidesøm 58(60)62(64)66(68) m op langs 
rundingen på forstykket, 44 m op langs det lige 
stykke midt for og 58(60)62(64)66(68) m op langs 
rundingen frem til højre sidesøm. Fortsæt på 
samme måde langs kanten forneden på ryggen = 
2 x 160(164)168(172)176(180) m = i alt 320(328) 
336(344)352(360) m. Strik dobbelt rib (skiftevis 2 
ret og 2 vrang). Når kanten måler 5 cm, lukkes 
alle m løst af – brug evt. en pind nr. 3½ til at lukke 
af med. Kanten må ikke stramme. 
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