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Øksnehallen - en enkel ribsweater

Denne enkle ribsweater er inspireret af in-
dre Vesterbro, hvor designeren bor. Stilen 
er enkel og lige til at gå til, og sweateren er 
vidunderligt blød og lun. Det lækre alpakagarn 
giver designet et smukt fald og sweateren en 
flot silhuet.
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Materialer
300 (350) 400 (400) 450 (500) 500 g Indiecita fra 
Filcolana i farve 979 (Pebbles)
Rundpind 4 mm, 40, 60 og/eller 80 cm
Strømpepinde 2,5 mm
Markører eller kontrastfarvet tråd

Størrelser
XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Mål
Passer til brystvidde: 68-78 (78-88) 88-98 (98-108) 
108-118 (118-128) 128-138 cm
Overvidde: 91 (101) 109 (118) 129 (138) 146 cm
Ærmelængde: 37 (38) 39 (39) 39 (40) 50 cm
Hel længde: 62 (63) 64 (65) 66 (68) 69 cm
Sweateren er designet til at være oversize og have 
en mervidde på 15-20 cm, hvilket betyder at den er 
designet til at være 15-20 cm større i omkreds end 
kroppens brystmål

Strikkefasthed
26 m og 27 p i rib (ustrakt) på p 4 mm = 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. Har du flere ma-
sker på 10 cm, skal du skifte til tykkere pinde, har 
du færre masker på 10 cm, skal du skifte til tyndere 
pinde. 
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Særlige forkortelser
Llr (indtagning): 2 ret løs af, flyt maskerne tilbage på 
venstre pind og strik dem ret sammen.

Arbejdsgang
Sweateren strikkes nedefra og op. Først strikkes to 
ens sektioner der strikkes frem og tilbage. Derefter 
samles stykkerne og kroppen strikkes rundt til ær-
megabene. Der lukkes masker af til ærmegab og ryg 
og forstykke strikkes færdig hver for sig, med vende-
pinde for at forme skuldrene. 
Der strikkes masker op til ærmerne rundt i ærmega-
bene og ærmerne strikkes oppefra og ned.

Nederste sektioner
Slå 119 (131) 143 (155) 169 (179) 191 m op på 
rundp 4 mm. Strik frem og tilbage således:
1. p (vrangsiden): 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * 
de sidste 3 m, 1 vr, 2 r.
2. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * p hen.
Gentag 1. og 2. p til arb måler 8 cm. Slut med 1. p, 
som er en p fra vrangsiden.
Bryd garnet og lad m hvile på en maskeholder eller 
en ekstra pind.

Slå 119 (133) 143 (155) 169 (181) 191 m op på p 4 
mm og strik endnu en sektion magen til det første, 
men lad m blive på p. 

Krop
Saml herefter de to sektioner på en rundp 4 mm så-
ledes: Strik m på p således - 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag 
fra * til * til de sidste 2 m, 1 vr, strik den sidste m r 
sm med den første m af det stykke der blev strikket 
først, strik igen fra * til * til de sidste 2 m, 1 vr, strik 
den sidste m r sm med den første m på første stykke. 
Sæt en markør for omg’s begyndelse.
Der er nu 236 (264) 284 (308) 336 (360) 380 m på 
p.
Strik nu rundt i rib som m viser til arb måler 39 (39) 
39 (38) 38 (38) 38 cm.

Kun str. S, XL og 2XL
Slut 1 m før omg’s begyndelse på sidste omg. Fjern 
markøren og lad næste omg begynde her.

Alle str.
Luk m af til ærmegab på næste omg således: Luk 10 
(11) 12 (12) 13 (13) 14 m af, strik rib til der er 99 
(111) 119 (131) 143 (155) 163 m på p efter de afluk-
kede m, luk 20 (22) 24 (24) 26 (26) 28 m af, strik 
rib til der er 97 (109) 117 (129) 141 (153) 161 m på 
p efter de aflukkede m, luk omg’s sidste 10 (11) 12 
(12) 13 (13) 14 m af. 
Bryd garnet og træk garnenden igennem sidste m.

Strik nu ryg og forstykke færdig hver for sig.

Ryg
Vend og strik tilbage over de sidst strikkede 97 (109) 
117 (129) 141 (153) 161 m til ryg således:

1. p (vrangsiden): Slå 1 ny m op, *1 vr, 1 r*, gentag 
fra * til * til den sidste m, 1 vr, slå en ny m op i for-
længelse af m på p = 99 (111) 119 (131) 143 (155) 
163 m.
2. p (retsiden): 2 r, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * 
til de sidste 2 m, 2 r.
3. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * p ud.
Gentag 2. og 3. p til bærestykket måler 20 (21) 22 
(24) 25 (26) 27 cm. Slut med en p fra vrangsiden.

Strik nu vendepinde for at forme skuldrene således:
1. vendep (retsiden): Strik som 2. p til de sidste 6 (7) 
8 (9) 9 (9) 9 m, vend.
2. vendep (vrangsiden): Slå garnet om højre p, strik 
rib som m viser til de sidste 6 (7) 8 (9) 9 (9) 9 m, 
vend.
3. vendep: Slå garnet om højre p, strik rib som m 
viser til 6 (7) 8 (9) 10 (9) 10 m før sidste vending på 
retsiden, vend.
4. vendep: Slå garnet om højre p, strik rib som m 
viser til 6 (7) 8 (9) 10 (9) 10 m før sidste vending på 
vrangsiden, vend.
Gentag 3. og 4. vendep yderligere 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 
gange.
Næste p (retsiden): Slå garnet om højre p, *strik rib 
til vending, strik omslag sammen med m efter omsla-
get (ret eller vrang som m efter viser)*, gentag fra * 
til * ved alle vendinger, strik rib til sidste m, 1 r.
Næste p (vrangsiden): 1 r, strik rib som m viser til 
der i alt er strikket 33 (39) 41 (47) 53 (57) 61 m, luk 
de næste 33 (33) 37 (37) 37 (41) 41 m af, *strik rib 
til vending, strik omslag drejet sammen med m efter 
omslaget (ret eller vrang som m efter viser)*, gentag 
fra * til * ved alle vendinger, strik rib p hen.
Lad m til ryggens skuldre hvile på maskeholdere, 
mens forstykket strikkes.

Forstykke
Strik nu frem og tilbage over forstykkets 99 (111) 
119 (131) 143 (155) 163 m således:
1. p (retsiden): 2 r, 1 vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * 
til de sidste 2 m, 2 r.
2. p: 1 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * p ud.
Strik 1. og 2. p endnu 0 (0) 1 (2) 3 (2) 3 gange.
Del forstykket til V-hals på næste p (retsiden): 2 r, 1 
vr, *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * i alt 22 (25) 27 (30) 
33 (36) 38 gange (der er nu strikket 47 (53) 57 (63) 
69 (75) 79 m i alt), 1 r, strik 2 r sm, men lad den 
anden af de 2 sammenstrikkede m blive siddende på 
højre p (denne er forstykkets midterste m, som skal 
strikkes igen på venstre forstykke), vend. 

Højre forstykke
Lad den anden halvdel af m hvile, mens højre forstyk-
ke strikkes med indtagninger ved halskanten således:
1. p (vrangsiden): 1 r, strik rib som m viser til den 
sidste m, 1 r.
2. p (retsiden - indtagning): 1 r, strik rib som m viser 
til de sidste 7 m, 2 r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r.
3. p: 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr, strik rib som m viser 
til den sidste m, 1 r.
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4. p: 1 r, strik rib som m viser til de sidste 7 m, 2 r, 1 
vr, 1 r, 1 vr, 2 r.
5. p: Strik som 3. p.
6. p (indtagning): 1 r, strik rib som m viser til de sid-
ste 7 m, 2 r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r.
7. p: Strik som 1. p.
8. p: 1 r, strik rib som m viser til de sidste 2 m, 2 r.
Strik 1. – 8. p i alt 8 (8) 9 (9) 9 (10) 10 gange.

Samtidig når bærestykket måler 20 (21) 22 (24) 
25 (26) 27 cm, strikkes der vendepinde for at forme 
skulderen. Vær opmærksom på at disse evt. strikkes 
samtidig med de sidste indtagninger. Begynd med en 
p fra vrangsiden således:
1. vendep (vrangsiden): Strik rib til de sidste 3 (3) 4 
(5) 5 (5) 5 m, vend.
2. vendep: Slå garnet om højre p, strik rib (evt. med 
indtagning som anvist ovenfor) p ud.
3. vendep: Strik rib til 6 (7) 8 (9) 10 (9) 10 m før 
sidste vending, vend.
4. vendep: Slå garnet om højre p, strik rib (evt. med 
indtagning som anvist ovenfor) p ud.
Gentag 3. og 4. vendep yderligere 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 
gange.
Næste p (vrangsiden): 1 r, *strik rib som m viser til 
vending, strik omslag drejet sammen med m efter 
omslaget (ret eller vrang som m viser)*, gentag fra * 
til *, strik rib p ud.
Der er nu 33 (39) 41 (47) 53 (57) 61 m på p.

Brug en ekstra p og strik højre forstykkes m sammen 
med ryggens højre skulder, ved at holde de to sæt 
masker parallelt med hinanden i venstre hånd, retside 
mod retside. Strik m sammen to og to mens de sam-
tidig lukkes af.

Venstre forstykke
Strik de resterende 50 (56) 60 (66) 72 (78) 82 m til 
venstre forstykke således:
1. p (retsiden): Llr (den første af de to m der strikkes 
sammen er den midterste m, som allerede er blevet 
strikkes sammen en gang), 1 r, strik rib som m viser 
til de sidste 2 m, 2 r = 49 (55) 59 (65) 71 (77) 81 m 
på p.
2. p: (vrangsiden) 1 r, strik rib som m viser til den 
sidste m, 1 r.
3. p (indtagning): 1 r, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, llr, strik rib 
som m viser til den sidste m, 1 r.
4. p: 1 r, strik rib som m viser til de sidste 7 m, 2 vr, 
1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r,
5. p: 2 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r, strik rib som m viser til de 
sidste 2 m, 2 r.
6. p: Strik som 4. p.
7. p (indtagning): 1 r, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, llr, strik rib 
som m viser til den sidste m, 1 r.
8. p: Strik som 2. p.
Strik 1. – 8. p i alt 8 (8) 9 (9) 9 (10) gange.

Samtidig når bærestykket måler 20 (21) 22 (24) 
25 (26) 27 cm, strikkes der vendepinde for at forme 
skulderen, evt. samtidig med de sidste af indtagnin-

gerne ovenfor. Begynd med en p fra retsiden således:
1. vendep (retsiden): Strik rib (evt. med indtagning 
som anvist ovenfor) til de sidste 3 (3) 4 (5) 5 (5) 5 
m, vend.
2. vendep: Slå garnet om højre p, strik rib p ud.
3. vendep: Strik rib (evt. med indtagning som anvist 
ovenfor) til 6 (7) 8 (9) 10 (9) 10 m før sidste ven-
ding, vend.
4. vendep: Slå garnet om højre p, strik som rib p ud.
Gentag 3. og 4. vendep yderligere 3 (3) 3 (3) 3 (4) 4 
gange.
Næste p (retsiden): 1 r, *strik rib som m viser til 
vending, strik omslag sammen med m efter omslaget 
(ret eller vrang som m viser)*, gentag fra * til * ved 
alle vendinger, strik rib p ud.
Der er nu 33 (39) 41 (47) 53 (57) 61 m på p.

Strik venstre forstykkes m sammen med ryggens 
venstre skulder på samme måde som højre skulder.

Ærmer
Strik m op langs retsiden af højre ærmegab med 
rundp 4 mm. Strik ikke m op langs de aflukkede m 
nederst i ærmegabet. Begynd i hjørnet og strik 52 
(54) 56 (60) 62 (64) 68 m op langs højre forstykkes 
ærmegab op til skuldersømmen, strik 1 m op i skul-
dersømmen, strik 52 (54) 56 (60) 62 (64) 68 m op 
ned langs ryggens ærmegab til hjørnet = 105 (109) 
113 (121) 125 (129) 137 m på p.
Strik frem og tilbage således:
1. p (vrangsiden): *1 r, 1 vr*, gentag fra * til * den 
sidste m, 1 r.
2. p: 2 r, *1 vr, 1 r*, gentag fra * til * til den sidste 
m, 1 r.
Gentag 1. og 2. p, til arb måler 4,5 (5) 5,5 (5,5) 6 (6) 
6 cm fra de opstrikkede m. Slut med 1. p, som er en 
p fra vrangsiden.

Saml arb til en omg således (retsiden): 2 r, *1 vr, 1 
r*, gentag fra * til * til den sidste m, saml arbejdet 
til en omg på rundp og strik den sidste m vr sm med 
den første. Sæt en markør for omg’s begyndelse = 
104 (108) 112 (120) 124 (128) 136 m på p.

Strik nu indtagninger således:
**Strik 8 (8) 7 (6) 5 (4) 3 omg rib således: *1 r, 1 
vr*, gentag fra * til * omg rundt.
Indtagningsomg 1: 1 r, 1 vr, llr, *1 r, 1 vr*, gentag fra 
* til * til de sidste 6 m, 1 r, 2 r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr.
Strik 8 (8) 7 (6) 5 (4) 3 omg rib således: 1 r, 1 vr, 2 r, 
*1 vr, 1 r*, gentag fra * til * de sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 
1 r, 1 vr.
Indtagningsomg 2: 1 r, 1 vr, llr, *1 vr, 1 r*, gentag fra 
* til * til de sidste 6 m, 1 vr, 2 r sm, 1 vr, 1 r, 1 vr.
Gentag fra ** yderligere 3 (3) 4 (4) 5 (6) 7 gange. 
Der er nu 88 (92) 92 (100) 100 (100) 104 m på p. 
Strik lige ned i rib til ærmer måler 32 (33) 34 (34) 34 
(35) 35 cm.

Strik nu de sidste indtagninger således:
***Strik Indtagningsomg 1.
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Strik 1 omg rib således: 1 r, 1 vr, 2 r, *1 vr, 1 r*, gen-
tag fra * til * de sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr.
Strik Indtagningsomg 2.
Strik 1 omg rib således: *1 r, 1 vr, gentag fra * til * 
omg rundt.
Gentag fra *** yderligere én gang. 
Der er nu 80 (84) 84 (92) 92 (92) 96 m på p.
Skift til 2,5 mm strømpep og strik 2,5 cm rib. Luk af 
i rib.

Strik det venstre ærme på samme måde.

Montering
Hæft alle ender. Vask sweateren efter anvisningerne 
på garnets banderole og lad den ligge fladt og tørre.


