
MØNSTERSTRIKKET TRØJE 
 

Pasform: Model uden taljering.  

 

Materiale: Hjerte Alpaca 100 % alpaca. 

Alternativ:  

Picchu, 100 % alpaca. 

Exclusive Alpaca, 100 % baby alpaca superwash. 

Hjerte Fine, 100 % fine highland wool. 

Mini Vital, 100 % uld superwash. 

Grønhøj Kamgarn, 100% uld. 

Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ 

kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den 

samme. Det kan også være nødvendigt at skifte 

pindenr. 

 

Str.: S (M) L (XL) 

Trøjens brystvidde: 101 (108) 114 (121) cm. 

Hel længde: ca. 79 (80) 81 (82) cm. 

Garnforbrug: 

Bundfv.: 6 (6) 7 (8) ngl á 50 g. 

Mønsterfv.: 4 (4) 4 (5) ngl á 50 g. 

Pinde: Jumperpind nr. 3 og 3½, rundpind nr. 2½ (80 cm). 

Tilbehør: 11 knapper, 23 mm i diam. 

Strikkefasthed: 25 m og 35-36 p i glat = 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

Forklaringer: 

glat = ret på retsiden og vrang på vrangsiden. 

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr op 

på p. 

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

strikkede.  

1 m løs af med garnet bag / foran m: Stik højre hånds p 

ind i m på venstre hånd, som hvis m skulle strikkes vr. 

Læg garnet på vr-siden af arb – dvs bag m på r-siden 

og foran m på vr-siden.  

 

Strikkeforkortelser: 

m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, sm = sammen, 

indt = indtagning, beg = begynd / begyndelsen, gent = 

gentag, kantm = kantmaske. 

 

BEMÆRK: 

Beg og slut alle p med 1 kant-m r.  

 

FORKLARING TIL DIAGRAMMET / MØNSTERET:  

Strik p med den farve der er anvist til højre for 

diagrammet.  

Beg og slut med 1 kant-m r, kant-m er ikke vist og er ikke 

medregnet i diagrammet. Nogle m skal strikkes glat 

mens andre skal tages løs af. Når m tages løs af skal 

garnet hele tiden ligge på arb vr-siden, dvs på r-sidep 

ligger garnet bag m, på arb vr-side ligger garnet foran 

m. M tages løs af ved at stikke højre hånds p ind i m på 

venstre hånds p som om m skulle strikkes vr, løft m over 

på højre hånd uden at m strikkes.   

 

RYG:  

Slå 138 (146) 153 (162) m op på jumperp nr 3 med brun 

og strik 12 cm rib (1. p er arb vr-side): * 2 r, 2 vr *, gent 

fra *-* og slut med 2 r.  

Strik sidste p rib fra r-siden.  

Skift til jumperp nr 3½ og strik 1 p vr fra vr-siden hvor der 

tages 9 m ind jævnt fordelt til 129 (137) 145 (153) m. 

Bemærk: Strik indt over 2 r-strikkede rib-m.  

På næste r-sidep beg mønsteret iflg diagrammet.  

 

1670 
(NO. 165) 

 

Beg og slut med 1 kant-m r, - kant-m er ikke vist og er 

ikke medregnet i diagrammet. Kant-m strikkes med den 

fv som er anvist for pinden.  

Strik lige op til arb måler 60 cm.  

Luk til ærmegab i hver side for 7,2 (8,2) 10,2 (11,2) m.  

På næste r-sidep strikkes indt til ærmegab: Strik 1 kant-

m r, 2 r sm, strik p hen til der mangler 3 m, 1 enk indt, 1 

kant-m r.  

Gent indt på hver 2. p – 9 (11) 12 (14) gange.  

Fortsæt lige op over de rest 93 (95) 97 (99) m til 

ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) cm.  

Luk til hals for de midterste 27 (29) 29 (31) m og strik hver 

side færdig for sig. Luk mod halsen for 2,3 m og beg 

samtidig skrå aflukn til skulder, fra ærmegabet mod 

halsen for 9,9,10 (9,9,10) 9,10,10 (9,10,10) m.  

Strik den anden side færdig på samme måde.  

 

VENSTRE FORSTYKKE:  

Slå 69 (73) 77 (81) m op på jumperp nr 3 med brun og 

strik 12 cm rib (1. p er arb vr-side): 1 kant-m r, * 2 vr, 2 r *, 

gent fra *-*.   

Strik sidste p rib fra r-siden.  

Skift til jumperp nr 3½ og strik 1 p vr fra vr-siden hvor der 

tages 5 m ind jævnt fordelt til 64 (68) 72 (76) m. 

Bemærk: Strik indt over 2 r-strikkede rib-m.  

På næste r-sidep beg mønsteret iflg diagrammet. Beg 

som på ryggen og slut mod forkanten som der er m til.  

Strik lige op til arb måler 60 cm.  

Luk til ærmegab i beg af r-sidep for 7,2 (8,2) 10,2 (11,2) 

m.  

På næste r-sidep strikkes indt til ærmegab: Strik 1 kant-

m r, 2 r sm, strik p hen til sidste m, 1 kant-m r.  

Gent indt på hver 2. p – 9 (11) 12 (14) gange.  

Fortsæt lige op over de rest 46 (47) 48 (49) m til 

ærmegabet måler 12 (13) 14 (15) cm. 

Luk til hals i beg af vr-sidep for 10,3,2,1,1,1 (11,3,2,1,1,1) 

11,3,2,1,1,1 (12,3,2,1,1,1) m.  

Fortsæt lige op til ærmegabet måler i alt 19 (20) 21 (22) 

cm. 

Luk til skrå skulder, fra ærmegabet ind mod halsen for 

9,9,10 (9,9,10) 9,10,10 (9,10,10) m.  

 

HØJRE FORSTYKKE:  

Strikkes som venstre, blot spejlvendt.  

 

ÆRMER:  

Slå 70 (74) 74 (78) m op på jumperp nr 3 med brun og 

strik 10 cm rib (1. p er arb vr-side): * 2 r, 2 vr *, gent fra *-

*, slut med 2 r.  

Strik sidste p rib fra r-siden.  

Skift til jumperp nr. 3½ og strik 1 p vr fra vr-siden hvor der 

tages 3 m ind jævnt fordelt til 67 (71) 71 (75) m.  

På næste r-sidep strikkes mønster iflg diagrammet – tæl 

mønsteret ud fra midten og beg og slut med 1 kant-m r.  

Når arb måler i alt 12 cm strikkes 1 udt i hver side 

indenfor kant-m. Gent udt på hver 10. p (hver 10. p) 

hver 8. p (skiftevis hver 6. og hver 8. p) – 12 (12) 14 (16) 

gange. Der er nu 91 (95) 99 (107) m på p.  

 

 

 

 

                                                       Fortsættes på bagsiden 

 



 

Strik til ærmet måler i alt ca 44 cm. Bemærk at målet er 

et ca-mål fordi der skal sluttes samme sted i mønsteret 

som der er sluttet på ryg og forstykke.  

Når ærmelængden passer, lukkes til ærmekuppel i hver 

side for 7,2 (8,2) 10,2 (11,2) m.  

På næste r-sidep strikkes indt til ærmekuppel: Strik 1 

kant-m r, 2 r sm, strik p hen til der mangler 3 m, 1 enk 

indt, 1 kant-m r.  

Gent indt på hver 4. p – 8 (9) 10 (11) gange.  

Herefter strikkes indt på hver 2. p – 3 gange.  

Luk i hver side, i beg af p for 2,2,3,4 m. Luk de sidste 29 

(29) 27 (31) m på én gang.  

Kontroller at ærmekuplen passer til ærmegabet. 

Højden på ærmekuplen kan reguleres ved at øge eller 

formindske indt der strikkes på hver 2. p.  

Strik det andet ærme på samme måde.  

 

MONTERING:  

Sy skulder- og sidesømmene.  

Sy ærmesømmene og isy ærmerne.  

Venstre forkant: Med rundp nr. 3 og brun strikkes 1 m op 

for hver p, men spring ca hver 4. p over. M-antallet skal 

være deleligt med 4. Strik 1. p dr r fra vr-siden. Fortsæt i 

rib: 1 kant-m r, * 2 r, 2 vr *, gent fra *-* og slut med 2 r, 1 

kant-m r. Luk m på 15. p rib.  

Højre forkant: Strikkes som venstre, men med 10 

knaphuller på 7. p rib. Bemærk at der skal strikkes et 11. 

knaphul, men at det skal strikkes i halskanten.  

Knaphul: Luk 1-2 m (afhængig af knappens str) uden at 

m strikkes, træk blot m over hinanden én efter én og slå 

på samme p, 1-2 nye m op over den/de aflukkede m. 

På næste p strikkes omslaget/omslagene med i ribben 

igen.  

Halskant: Med rundp nr 3 og brun strikkes 140 (144) 144 

(148) m op langs halsudskæringen. Strik 1. p dr r fra vr-

siden. Fortsæt med 11 p rib: 1 kant-m r, * 2 r, 2 vr *, gent 

fra *-* og slut med 2 r, 1 kant-m r. Strik det sidste knaphul 

på 5. p rib.  

Isy knapperne.  

 

 

 
Design og opskrift: Sanne Fjalland 

 

 

 

 

 


