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MATERIALE: Hjerte Alpaca (100% Alpaca). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 112 (120) 128 (133) 141 cm. 

HEL LÆNGDE: 67 (68) 69 (70) 71 cm. 

GARNFORBRUG: 7 (8) 9 (10) 11 ngl. fv. 2690. 

PINDE: Rundp nr 3 og 3,5 (80 cm). Rundp nr 2,5 og 3 (40 

cm). 

STRIKKEFASTHED: 22 m og 30 p = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

FORKLARING 

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

 

BEMÆRK 

Når du strikker frem og tilbage - strikkes første og sidste 

m ret på alle pinde, herved får du en pæn fast kant. 

Hvor der i opskriften kun står et tal gælder det alle str. 

 

RYG 

Slå 246 (264) 282 (292) 310 m op på rundp nr 3,5. Skift til 

rundp nr 3 og strik skiftevis * 1 omg vr, 1 omg r *, gent fra 

* til * 5 gange, strik endnu 1 omg vr. Skift til rundp nr 3,5 

og fortsæt rundt i glat til arb måler 45 cm. Her deles arb 

i to dele. Sæt en mærketråd på hver side af 123 (132) 

141 (146) 155 m og strik nu hver del færdig for sig.  

 

RYG: Slå 1 m op, i beg og slutn af p, til søm. Sæt en 

mærketråd midt på arb. Strik 20 (21) 22 (23) 24 cm lige 

op fra denne midterste mærketråd. Luk løst til hals for 

de midterste 29 (30) 33 (34) 37 m og strik hver side 

færdig for sig. Luk i halssiden for yderligere 2, 1 m. Når 

arb måler 22 (23) 24 (25) 26 cm fra den midterste 

mærketråd, lukkes de sidste 44 (48) 51 (53) 56 m til 

skulder. Strik den anden side på samme måde – men 

spejlvendt. 

 

FORSTYKKE: Strik som beskrevet for ryggen til arb måler 

16 (17) 18 (19) 20 cm fra den midterste mærketråd. Luk 

løst til hals for de midterste 17 (18) 21 (22) 25 m og strik 

hver side færdig for sig. Luk i halssiden for 2, 2 m og 5 x 1 

m = 44 (48) 51 (53) 56 m tilbage. Når arb har samme 

højde som ryggens, lukkes alle m af. Strik den anden 

side på samme måde – men spejlvendt. 

 

ÆRMER 

Slå 60 (62) 66 (70) 74 m op på p nr 3,5. Skift til p nr 3 og 

strik 11 p ret. Skift til p nr 3,5 og fortsæt i glat. På 3. p 

tages 1 m ud – i hver side – således: 4 r, 1 udt, strik r til de 

sidste 4 m, - så 1 udt, 4 r. Gent disse udt, på hver 4. p, 

endnu 12 (11) 10 (10) 10 gange. Så på hver 2. p i alt 3 

(5) 7 (7) 7 gange = 92 (96) 102 (106) 110 m på p. Når arb 

måler 24 cm, sættes en mærketråd i hver side. Luk nu 

for 4 m i beg af de næste 18 p. Luk de sidste 20 (24) 30 

(34) 38 m. Strik det andet ærme på samme måde. 

MONTERING OG KANTER 

Pres evt. delene let på vr-siden med et fugtigt stykke 

over. Sy skuldersømmene. Strik, med rundp nr 2,5, m op i 

halskanten således: 6 m langs ryggens lille skrå side, 29 

(30) 33 (34) 37 m op over den lige aflukning, igen 6 m 

op til skuldersømmen, 18 m langs forstykkets skrå side, 17 

(18) 21 (22) 25 m midt foran, igen 18 m op til skulder-

sømmen. Strik 1 omg r, så 2 omg vr. Skift til rundp nr 3 og 

strik 3 omg rib 1 r, 1 vr. Luk, løst, af i rib – brug evt en 

grovere p. Sy ærmerne på – begynd og slut ved 

mærketrådene. Sy ærmesømmene. 


