
 
 

MATERIALE: Arezzo lin (29% linen, 37% cotton, 34% bam-

boo). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) XXL. 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 94 (99) 104 (109) 114 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 60 (61) 62 (63) 64 cm. 

GARNFORBRUG: 8 (9) 10 (11) 12 ngl. Fv. 301. 

PINDE: Nr. 3, rundp nr 2,5 (80 cm). 

TILBEHØR: 8 små knapper. 

STRIKKEFASTHED: 24 m og 33 p mønster = 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

Forkortelser: 

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

 

RYG 

Slå 154 (162) 170 (178) 186 m op på p nr. 3 og strik 3 p r. 

Fortsæt med 5 cm glat – sidste p strikkes fra vr-siden. På 

næste r-sidep strikkes indt: 1 kantm r, * 2 r sm, 2 r *, gent 

fra *-* og slut med 1 kantm r. Der er nu 116 (122) 128 

(134) 140 m på p.  

Strik 1 p ret fra vr-siden hvor m-antallet, i beg af p, regu-

leres til 115 (121) 127 (133) 139 m 

På næste p fortsættes i glat og hulmønster iflg. diag.  

Når arb måler 7 cm strikkes indt i hver side indenfor 

kantm: 1 kantm r, 2 r sm, strik til der mangler 3 m, 1 enk 

indt, 1 kantm r. Gent indt for hver 3 cm der strikkes i 

højden – i alt 5 indt i hver side = 105 (111) 117 (123) 129 

m på p. Strik lige op til arb måler 24 cm. Nu strikkes udt i 

hver side indenfor kantm: 1 kantm r, 1 udt, strik til der 

mangler 1 m, 1 udt, 1 kantm r. Gent udt for hver 3 cm 

der strikkes i højden – 5 gange i hver side = 115 (121) 127 

(133) 139 m på p igen.  

Strik til arb måler 40 cm. Luk til ærmegab i hver side for 

5,2 (6,2) 7,2 (8,2) 9,2 m. På næste r-sidep strikkes indt til 

ærmegab: 1 kantm r, 2 r sm, strik til der mangler 3 m, 1 

enk indt, 1 kantm r. Gent indt på hver 2. p – i alt 5 (6) 7 

(8) 9 gange i hver side = 91 (93) 95 (97) 99 m tilbage på 

p.  

Strik lige op til ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) 22 cm. 

Luk de midterste 35 m til hals og strik hver side færdig for 

sig. Luk mod halsen for 2,1 m og luk samtidig til skrå 

skulder for 8,8,9 (8,9,9) 9,9,9 (9,9,10) 9,10,10 m.  

Strik den anden side færdig på samme måde.  

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Slå 78 (82) 86 (90) 94 m op på p nr. 3 og strik 3 p r. Fort-

sæt med 5 cm glat – sidste p strikkes fra vr-siden. På 

næste r-sidep strikkes indt: 1 kantm r, * 2 r sm, 2 r *, gent  

fra *-* og slut med 1 kantm r. Der er nu 59 (62) 65 (68) 71 

m på p.  

Strik 1 p ret fra vr-siden. 

På næste r-sidep fortsættes i glat og hulmønster iflg. 

diag idet mønsteret beg som der er beg på ryggen og 

sluttes mod forkanten som der er m til. Når arb måler 7 

cm beg indt og derefter udt i beg af r-sidep og som 

beskrevet for ryggen. 

Indt til skrå halsudskæring: Når arb måler 36 cm beg 

indt til skrå halsudskæring i slutn af næste r-sidep: Strik p 

hen til der mangler 3 m, 1 enk indt, 1 kantm r. Gent indt 

på hver 2. p 2 gange og derefter på hver 4. p 20 gange 

– i alt 22 indt.  

Samtidig, når arb måler 40 cm, lukkes til ærmegab i 

beg af r-sidep og derefter strikkes indt til ærmegab i 

beg af r-sidep som beskrevet for ryggen.  

 

 

Når ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) 22 cm som på 

ryggen lukkes de rest 25 (26) 27 (28) 29 m til skrå skulder 

som beskrevet for ryggen. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Strikkes som venstre, blot modsat. Strik indt og udt til 

talje i slutn af r-sidep, strik indt til skrå halsudskæring i 

beg af r-sidep ved at strikke 2 r sm indenfor kantm. Luk 

til ærmegab i beg af vr-sidep. Indt til ærmegabet strik-

kes i slutn af r-sidep ved at strikke 1 enk indt indenfor 

kantm. 

 

ÆRMER 

Slå 74 (78) 78 (82) 82 m op på p nr. 3 og strik 3 p r. Fort-

sæt med 6 p glat. På næste r-sidep strikkes indt: 1 

kantm r, * 2 r sm, 2 r *, gent fra *-* og slut med 1 kantm r. 

Der er nu 56 (59) 59 (62) 62 m på p. Strik 1 p ret fra vr-

siden hvor m-antallet reguleres til 57 (59) 59 (61) 61 m.  

På næste p fortsættes i glat og hulmønster iflg. diag. 

Tæl mønsteret ud fra midten. 

Når arb måler 8 cm strikkes 1 udt i hver side indenfor 

kantm. Gent udt på hver 6. p (hver 6. p) skiftevis hver 4. 

og hver 6. p (skiftevis hver 4. og hver 6. p) hver 4. p – i 

alt 18 (19) 21 (22) 24 udt i hver side = 93 (97) 101 (105) 

109 m på p. Strik til ærmet i alt måler ca. 44 cm.  

BEMÆRK: Strik til samme sted i diag som på ryg og for-

stykker inden der aflukkes til ærmegab.  

Luk til ærmegab i hver side for 5,2 (6,2) 7,2 (8,2) 9,2 m. 

På næste r-sidep strikkes indt til ærmekuppel: 1 kantm r, 

2 r sm, strik til der mangler 3 m, 1 enk indt. 1 kantm r. 

Gent indt på hver 2 p – 12 (13) 14 (15) 16 gange i hver 

side = 55 m tilbage. Luk i hver side for 2,3,4,4 m. Luk de 

sidste 29 m på én gang. Strik det andet ærme på 

samme måde.  

 

MONTERING 

Sy skulder-, side- og ærmesømmene. Isy ærmerne.  

FORKANTER: Med rundp nr. 2,5 strikkes m op rundt langs 

forkanterne og nakken. Strik 1 m op for hver p, men 

spring ca. hver 3.-4. p over. Langs nakken strikkes 1 m 

op for hver aflukket m. Strik 1. p dr r fra vr-siden. Herefter 

strikkes 5 p omv glat (= vr på r-siden og r på vr-siden), 

idet der på 1. p vr fra r-siden strikkes 8 knaphuller langs 

højre forkant: Det øverste knaphul strikkes ud for den vr-

strikkede p der er strikket lige over de nederste 5 cm 

flæse, - det øverste knaphul strikkes ud for 1. indt til skrå 

halsudskæring. Der i mellem fordeles 6 knaphuller så 

der i alt strikkes 8 knaphuller.  

Knaphul: Strik 2 vr sm og slå om p. 

På næste p strikkes omslaget r, men uden at m drejes.  

Afluk m på sidste p fra r-siden.  

Isy knapperne. 

 

 

 



 


