
 

MATERIALE: Blend (50% bomuld, 50% acryl). 

STØRRELSE: S (M) L (XL). 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 88 (96) 104 (112) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 60 (63) 66 (69) cm. 

GARNFORBRUG: 7 (7) 8 (9) ngl. Fv. 922. 

PINDE: Nr. 2,5 og 3, rundp nr 2,5 til halskant. 

STRIKKEFASTHED: 26 m og 36 p i glat på p nr. 3 = 10x10 

cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Der er strikket 1 kantm i begge sider, hvilket også er vist i 

diagrammet. Arbejdet sys sammen indenfor denne m. 

 

RYG 

På p nr. 2,5 slås 112 (122) 132 (142) m op. Strik 11 p glat, 

idet 1.p strikkes vr = vrangsiden. Skift til p 3 og strik møn-

ster 1 til arb i alt måler ca 36 (37) 38 (39) cm der sluttes 

efter 2. eller 10. mønsterp. Herefter skiftes til mønster 2 

resten af arb. Når arb i alt måler 42 (44) 46 (48) cm luk-

kes til ærmegab i begge sider for 6 (7) 8 (9) m. Luk yder-

ligere i begge sider for 3,3,2,2,1,1 m (alle str) og fortsæt 

lige op over de rest 76 (84) 92 (100) m indtil arb i alt 

måler 55 (58) 61 (64) cm. Her lukkes til hals for de midter-

ste 26 (28) 30 (32) m, og hver side strikkes færdig for sig. 

Luk yderligere i halssiden for 3,2,1,1,1 m (alle str), og når 

arb i alt måler 61 (64) 67 (70) cm lukkes de rest 17 (20) 

23 (26) m af til skulder. 

 

FORSTYKKE 

Strikkes som ryggen til arb i alt måler 48 (50) 52 (54) cm. 

Her lukkes til hals for de midterste 20 (22) 24 (26) m, og 

hver side strikkes færdig for sig. Luk yderligere i halssiden 

for 3,2,2,1,1,1,1 m (alle str), og når arb måler det samme 

som ryggen, lukkes de rest 17 (20) 23 (26) m af til skulder. 

 

ÆRMER 

På p nr. 2,5 slås 78 (82) 86 (90) m op. Strik 11 p glat idet 

1.p strikkes vr = vrangsiden. Skift til p 3 og strik mønster 2 

hele arb igennem, tæl ud fra midterm, hvor i diag, der 

skal begyndes. Er der ikke m nok til et mønster, strikkes m 

glat. SAMTIDIG tages 1 m ud i begge sider på hver ret-

sidep, disse strikkes også med i mønsteret, når det lader 

sig gøre. Når der er 98 (104) 110 (116) m på p og ærmet 

i alt måler 8 (9) 10 (11) cm lukkes til ærmerunding i 

begge sider på hver 2.p for først 5 x 1 m, derefter 7 (8) 9 

(10) x 2 m. Når der rest 60 (62) 64 (66) m lukkes disse løst 

af på én gang. 

 

MONTERING OG KANTER 

Sy skuldersømmene sammen. 

Halskant: Med rundp nr. 2,5 strikkes fra retsiden ca 160 

(165) 170 (175) m op rundt i halskanten, begynd ved 

den ene skulder. Strik 11 p glat og luk alle m løst af.Sy 

ærmerne i. Sy sidesømmene sammen, men lad de sid-

ste 12 cm forneden stå åbne. Med p 2,5 strikkes fra 

retsiden m op i slidserne forneden.  

Venstre sidesøm: Beg på forstykket, strik m op lige in-

denfor kantm, strik 1 m op for hver p, MEN spring hver 4. 

p over. Når der er strikket m op på forstykket, fortsættes 

ned langs ryggens sidesøm, også de 12 cm. Strik heref-

ter 3 p glat og luk alle m meget løst af på 4.p. Bøj disse 

små ”belægninger” om på vrangsiden og sy dem til. 

Bøj alle kanter halvt om til vrangsiden og sy dem til med 

små usynlige sting. 

 

 

 

 


