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MATERIALE: Hjerte ALOE (75% wool sw/25% polyam-

ide). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 96 (104) 114 (124) cm 

HEL LÆNGDE: 65 (66) 67 (68) cm 

GARNFORBRUG: 3 (3) 4 (4) ngl. fv. 2163 eller 435 

PINDE: Nr. 2,5 og 3. Rundp nr. 2,5 (40 cm) 

STRIKKEFASTHED: 30 m og 40 p mønster = ca. 10 x 

10 cm 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prø-

ves med finere eller grovere pinde. 

 

 

FORKORTELSER 

omvendt glat = vrang på retsiden, og ret på vrang-

siden. 

1 enk indt = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den 

ene r. 

sno 4 m = sæt 2 m på en hjælpep foran arb, 2 r, 

strik de 2 m fra hjælpep r. 

 

BEMÆRK 

Strik første og sidste m ret på alle pinde, herved får 

du en pæn fast kant.   

 

RYG 

Slå 146 (158) 172 (188) m op på p nr 3, og strik 3 cm 

rib (1 r, 1 vr). Skift til p nr 2½ og strik 1 p vr = vr-siden 

af arb. Skift til p nr 3 og fortsæt efter diagram, idet 

der begyndes hvor pilene angiver til den ønskede 

str. – gentag herefter de 14 indrammede m – og 

slut i den anden sidesøm som der er begyndt. Fort-

sæt lige op på denne måde til arb måler 42 cm. 

Sæt en mærketråd midt på arb. Luk til ærmegab, i 

hver side, for 9, 2 (11, 2) 13, 2 (15, 2) m. Herefter 

strikkes 2 m sm, i beg og slutn, af hver 2. p – 8 (9) 10 

(11) gange = 108 (114) 122 (132) m tilbage. Strik 

ikke snoninger helt ud i kanten, hvis der ikke er 

mindst 2 m før snoningen – strik så disse m i glat. 

Strik lige op til ærmegabet måler 23 (24) 25 (26) cm 

– målt fra mærketråden. Luk til hals for de midter-

ste 36 (38) 40 (42) m og strik hver side færdig for sig. 

Luk i halssiden for 2, 1 m. Samtidig lukkes til skulder 

for 11, 11, 11 (11, 12, 12) 12, 13, 13 (14, 14, 14) m. 

Strik den anden side på samme måde, men spejl-

vendt. 

 

FORSTYKKE 

Slå 146 (158) 172 (188) op og strik som på ryggen. 

Når arb sidesøm har samme højde som ryggens, 

lukkes til ærmegab, som på denne. Når ærmega-

bet måler 3 (4) 5 (6) cm deles arb, og hver side 

strikkes færdig for sig. 

Strik 1. indt i halssiden således:  

Strik 1 r, 1 enk indt, strik mønster p hen. Næste p: 

Strik mønster til de sidste 2 m, så 2 vr. Fortsæt på 

denne måde, med at tage 1 m ind, på hver 4. p – 

endnu 16 (15) 14 (13) gange.  Så på hver 2. p – 8 

(9) 10 (11) gange = 33 (35) 38 (42) m tilbage.  

Når ærmegabet har samme højde som ryggens, 

lukkes til skulder som på denne. 

 

 

Venstre side strikkes som højre, men spejlvendt. Tag 

ind i halssiden, fra retten, således: Strik til de sidste 3 

m, - 2 r sm, 1 r. 

 

MONTERING OG KANTER 

Sy skuldersømmene. Sy sidesømmene. 

Rundt i hvert ærmegab strikkes m op med rundp 

nr. 2,5 således: Begynd under armen – 8 (10) 12 

(14) m over det lige stykke, 18 (20) 22 (24) m langs 

det skrå stykke, 56 (58) 60 (62) m op til skuldersøm-

men (= spring hver 4. p over), igen 56 (58) 60 (62) m 

over det lige stykke, 18 (20) 22 (24) m langs den 

skrå side, 8 (10) 12 (14) m langs den lige aflukning = 

164 (176) 188 (200) m. Strik 3 omg vr, så 1 omg r – 

herefter 7omg rib 1 r, 1 vr. Luk af i rib. 

Halskant: På rundp nr 2,5, og fra retten af arb, strik-

kes m op rundt i halsen. Beg over ryggens m. Langs 

V-udskæringen strikkes ca 1 m op for hver p, idet 

hver 4. p springes over, samt 2 m midt for. I alt et 

lige m-antal. Strik 7 omg rundt i rib 1 ret, 1 vr, så det 

passer med, at de 2 m midt for strikkes ret. Tag 1 m 

ind på hver side af disse midter-m på hver omg. (2 

m dr r sm før m og 2 m r sm efter). Luk jævnt af i rib.  

 

 

 

 


