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MATERIALE: Organic 350 (55% organic merino wool/45% 

organic cotton). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 94 (102) 110 (118) 126 cm. 

HEL LÆNGDE: 80 (81) 82 (83) 84 cm. 

Garnforbrug: 

6 (6) 7 (8) 9 ngl. fv. 4024. 

6 (6) 7 (8) 9 ngl. fv. 4079. 

TILBEHØR: 7 knapper, evt. kantebånd til at sy over 

sømmen ved hætten. 

PINDE: Rundp nr 3 og 4 (80 cm). 

STRIKKEFASTHED: 24 m og 30 p = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

FORKLARINGER 

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

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

 

BEMÆRK 

Strik 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. 

Hele arb strikkes med to tråde garn – en af hver farve. 

Strik frem og tilbage på rundpinden. 

 

RYG 

Slå 113 (125) 133 (143) 151 m op på p nr 4 og strik 

mønster efter diagrammet. Begynd hvor pilen anviser til 

den valgte str. 1. p = vrangsiden af arb. Når arb måler 

60 cm (når arb løftes - dvs hænger), lukkes for 12 m i 

beg af de næste 2 p = ærmegab. Sæt en mærketråd 

midt på arb. Fortsæt i mønster over de resterende 89 

(101) 109 (119) 127 m. Når ærmegabet måler 18 (19) 20 

(21) 22 cm, lukkes til hals for de midterste 25 (27) 27 (29) 

29 m og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden 

for 2, 1 m. Når ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) 24 cm, 

lukkes de sidste 29 (34) 38 (42) 46 m til skulder. Strik den 

anden side på samme måde – men spejlvendt. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Slå 54 (60) 64 (69) 73 m op på p nr 4 og strik mønster. 

Begynd 1. mønsterp fra sidesømmen som på ryggen og 

slut mod forkanten som der er m til det. Når arb´s 

sidesøm har samme højde som ryggens, lukkes i 

ærmegabssiden (beg. af 1. mønsterp) for 12 m = 42 (48) 

52 (57) 61 m tilbage. Sæt en mærketråd midt på arb. 

Fortsæt lige til arb måler 14 (15) 16 (17) 18 cm fra 

mærketråden. Luk i halssiden for 6 (7) 7 (8) 8 m. Herefter 

for yderligere 2 m og 5 x 1 m = 29 (34) 38 (42) 46 m 

tilbage. Når ærmegabet har samme højde som 

ryggens, lukkes alle m til skulder. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som højre - men spejlvendt. Beg 1. mønsterp fra 

forkanten som 1. mønsterp sluttede på højre forstykke. 

 

ÆRMER 

Slå 53 (55) 59 (61) 65 m op på p nr 4. Strik mønster. 

Begynd hvor pilen angiver til den valgte str. På 5. p 

tages 1 m ud – i hver side – indenfor den yderste m. De 

nye m strikkes i mønster. Dette gentages på, hver 6. p, 

endnu 17 (16) 16 (12) 12 gange. Herefter på hver 4. p – i 

alt 2 (4) 4 (10) 10 gange = 93 (97) 101 (107) 111 m på p. 

Når arb måler 43 cm, sættes 1 mærketråd i hver side. 

Strik herfra 5 cm lige op. Luk herefter for 4 m i beg af de 

næste 20 p. Luk de sidste 13 (17) 21 (27) 31 m. Strik det 

andet ærme på samme måde. 

 

MONTERING, HÆTTE OG KANTER 

Arb bør ikke presses. Sy skuldersømmene med en fast 

søm af stikkesting/bagsting – fra vr-siden. Sy med 1 tråd i 

nålen. Strik fra retsiden, med p nr 3, ca 179 (181) 183 

(185) 187 m op langs venstre forkant = spring hver 5. p 

over. Strik 10 p rib, idet 1. p strikkes således: 1 r (= 

kantm), * 1 vr, 1 r *, gent fra * til * og slut med 1 r (= 

kantm). Luk af i rib. Strik en tilsvarende kant i højre side – 

men på 4. p lukkes til 7 knaphuller således: Strik nedefra 

66 (68) 70 (72) 74 m, * luk 2 m, strik 16 m *. Gent fra * til * 

og slut med 3 m. På næste p slås 2 nye m op over de 

aflukkede.  

Hætte: Strik fra retsiden, med p nr 3, m op således: 10 m 

over forkanten, 6 (7) 7 (8) 8 m over den lige aflukning, 

18 m langs den skrå side op til skuldersømmen, 6 m 

langs nakken lille skrå side, 25 (27) 27 (29) 29 m over den 

lige nakke, igen 6 m til skuldersømmen, 18 m ned langs 

den skrå side, 6 (7) 7 (8) 8 m over den lige aflukning, 10 

m over forkanten. 1. p og 3. p: Strik alle m ret. 2. p:  3 r, 

strik vr til de sidste 3 m, - 3 r. 4. p: Strik alle m ret. 5. p: 

Sæt en mærketråd på hver side af de 3 midterste m og 

fortsæt i mønster – men de 3 yderste m i begyndelsen 

og slutningen af alle p strikkes i ret og de 3 midterste 

afmærkede strikkes i glat – mod hættes yderside. Skift til 

p nr 4. 5. p: 3 r, mønster til de 3 afmærkede m, 3 vr, igen 

mønster til de sidste 3 m (begynd mønsteret som det 

sluttede før de 3 vr), slut med 3 r. Strik 6 cm på denne 

måde. Herefter tages 1 m ud – på hver side – af de 3 

glatte m på midten. De nye m strikkes i mønster. Gent 

disse udt, på hver 6. p, hele vejen op. Når hætten 

måler 32 cm lukkes alle m af. Kast hætten sammen 

foroven. Sy ærmerne på over det lodrette af 

ærmegabene. De øverste 5 cm af ærmet, fra 

mærketrådene og op, sys til over de aflukkede 12 m i 

ærmegabene. Sy side- og ærmesømmene. Sy knapper 

i og sy evt. et kantebånd over hættens indvendige 

søm.  

 

 

 


