
Johan / XXXX / Design Hjertegarn 
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Modelnummer 

60 

0-3 (3-6) 12 (18) mdr. 

28 m 

Middel 

Trunte 

 
 

MATERIALE: Trunte (100% merino uld). 

STØRRELSER: 0-3 (3-6) 12 (18) mdr. 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 45 (48) 52 (55) cm. 

BENLÆNGDE: Ca. 17 (19) 21 (23) cm. 

GARNFORBRUG: 3 (3) 4 (5) ngl. fv. 1200. 

TILBEHØR: 6 knapper. 

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

HÆKLENÅL: Nr. 2,5. 

STRIKKEFASTHED: 28 m og 38 p i glat = ca. 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

VENSTREVENDT SNONING OVER 10 M 

1. - 5. p/omg: 2 m omv glat, 6 glat, 2 m omv glat  

6. p/omg: 2 vr, sæt 3 m på hjælpep foran arb, strik 3 m 

r, strik m fra hjælpep r, 2 vr 

Gent disse 6 p 

 

HØJREVENDT SNONING OVER 10 M 

1. - 5. p/omg: 2 m omv glat, 6 glat, 2 m omv glat 

6. p/omg: 2 vr, sæt 3 m på hjælpep bag arb, strik 3 m r, 

strik m fra hjælpep r, 2 vr 

Gent disse 6 p 

 

BUKSEBEN 

(strikkes frem og tilbage på p) 

Slå 42 (46) 50 (54) m op på p nr. 2,5 og strik 3 cm retriller. 

Skift til p nr. 3. 

Fortsæt i venstrevendt snoningsbort over de midterste 

10 m på arb og strik de øvrige m i glat. På 3. p glat, 

tages 24 m ud jævnt fordelt til 66 (70) 74 (78) m. Be-

mærk: Tag kun ud over de glatstrikkede m, ikke m strik-

ket i snoningsbort.  

På 7. p glat strikkes udt: Strik 1 kantm r, 1 r, 1 udt, strik til 

der mangler 2 m, 1 udt, 1 r, 1 kantm r. Gent udt på hver 

4. p – i alt 11 (12) 13 (14) gange = 88 (94) 100 (106) m på 

p. Strik til arb i alt måler 17 (19) 21 (23) cm. På næste r-

sidep lukkes til skridtsøm for de 4 første m og de 4 sidste 

m på p. Lad de rest 80 (86) 92 (98) m hvile.  

Strik det andet bukseben på samme måde, men strik 

højrevendt snoningsbort på dette bukseben. 

 

Samling af buksebenene 

Sæt m fra begge ben over på samme rundp nr. 3 og 

strik herefter 1 omg glat, rundt på rundp, = i alt 160 (172) 

184 (196) m på p.  

På næste omg strikkes indt til skridtbue ved at strikke 1 

enk indt før samlingen og 2 r sm efter samlingen af m 

midt for / midt bag. Gent indt på hver 4. omg – i alt 4 

gange = 144 (156) 168 (180) m på p.  

Strik lige op til arb måler 14 (16) 18 (20) cm fra afluk til 

skridtsøm.  

 

 

 

Placer nu 4 markeringer – 1 markering ud for midt for og 

midt bag og desuden 1 markering midt mellem marke-

ringerne = sidesømsmarkeringer. 

 

Forhøjning af bagbuksen 

Lad forstykket hvile og strik videre over bagbuksen, fra 

sidesøm til sidesøm, sådan at bagbuksen forhøjes: Strik 

til der mangler 5 m inden sidesømmen, vend, slå om p 

og strik til der mangler 5 m inden sidesømmen i den 

anden side, vend, slå om p, strik til der mangler 5 m før 

forrige vending (her tælles omslaget ikke med), vend, 

slå om op. Fortsæt således med at strikke til 5 m før 

forrige vending, til der i alt er vendt 4 gange i hver side. 

Nu strikkes igen 1 omg r over alle m på både bagstyk-

ket og forstykket, idet omslagene strikkes sammen med 

m ved siden af for at undgå huller ved vendingerne. 

Strik så 1 omg r hvor der tages 34 (36) 38 (40) m ind 

jævnt fordelt til 110 (120) 130 (140) m. Strik 1 omg vr over 

alle m.  

Herefter stopper snoningsborten i hver side og resten 

strikkes i retstrik – dvs. skiftevis ret og vrang, beg med 1 

omg ret.  

Strik til arb måler 19 (20) 22 (24) cm midt for, målt fra 

afluk til skridtsøm. På næste omg lukkes til ærmegab for 

10 (12) 12 (14) m i hver side = halvdelen på hver side af 

sidesømsmarkeringerne. Lad forstykket hvile og strik 

videre på ryggen.  

 

RYG 

(45 (48) 53 (56) m) 

Nu strikkes frem og tilbage på p, - pas på med at strik-

kefastheden bliver som hidtil, når der nu strikkes frem og 

tilbage på p. 

Strik lige op i retstrik til arb måler 7 (8) 8½ (9) cm fra afluk 

til ærmegab. Luk de midterste 19 (20) 21 (22) m løst til 

hals og strik hver side færdig for sig. Luk mod halsen for 

2,1 m. Når ærmegabet måler 9 (10) 10½ (11) cm, lukkes 

de rest 10 (11) 13 (14) m på næste r-sidep.  

Strik den anden side færdig på samme måde. 

 

FORSTYKKE 

(45 (48) 53 (56) m) 

Sæt m fra forstykket tilbage på p nr. 3 og strik 4 (5) 5½ 

(6) cm lige op. Luk til hals for de midterste 15 (16) 17 (18) 

m. Strik hver side færdig for sig. Luk mod halsen for 2,2,1 

m. Når ærmegabet måler 8 (9) 9½ (10) cm (= 1 cm 

kortere end ryggen) aflukkes rest 10 (11) 13 (14) m på 

næste r-sidep.  

Strik den anden side færdig på samme måde.  

 

MONTERING 

Sy de indvendige ben sømme og den lille skridtsøm. 

Ærmekanter: Med rundp nr. 2,5 strikkes m op langs det 

ene ærmegab. Langs de aflukkede ærmegabs-m strik-



kes 8 (10) 10 (12) m op og langs de lodrette sider, strik-

kes 1 m op mellem hver ret-rille.  

Strik 1 p r, 1 p vr og 1 p r hvor m samtidig aflukkes. Strik 

den anden ærmegabskant på samme måde.  

Halskant, nakke: Med rundp nr. 2,5 strikkes ca. 37 (38) 39 

(40) m op langs nakkens halsudskæring. Strik kant som 

beskrevet for ærmegabet.  

Halskant, forstykke: Med rundp nr. 2,5 strikkes ca. 43 (44) 

45 (46) m op langs forreste halsudskæring. Strik kant 

som beskrevet for ærmegabet.  

Knaphulstrenser, skulder: Langs forstykkets skulderkanter 

hækles 3 lm-trenser til knapper. Imellem trenserne hæk-

les kædem. 

Isy knapperne på ryggen, ca. 1 cm fra kanten. 


