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MATERIALE: Hjerte Fine (100% fine Highland Wool). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

BREDDE: 94 (102) 110 (118) 126 (136) cm. 

HEL LÆNGDE: 85 cm, alle str. 

GARNFORBRUG: 16 (17) 19 (20) 22 (23) ngl. fv 100. 

PINDE: Nr 6. Rundp nr 5 og 6 (40 eller 60 cm). 

STRIKKEFASTHED: 16 m mønster og 20 p = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

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 2 tråde garn.  

 

DOBBELT PERLESTRIK 

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

1 r, 1 r (= kantm). 

2. p: 1 r (= kantm), * 1 vr, 1 r *, gent fra * til * (= strik som 

m viser) og slut med 1 r, 1 r (= kantm).  

3. p: 1 r (= kantm), * 1 vr, 1 r *, gent fra * til * og slut med 

1 r, 1 r (= kantm). 

4. p: 1 r (= kantm), * 1 r, 1 vr *, gent fra * til * (= strik som 

m viser) og slut med 1 r, 1 r (= kantm). 

Disse 4 danner mønster og gentages i hele arb. 

 

RYG 

Slå 75 (81) 89 (95) 101 (109) m op på p nr 6 (du kan 

også strikke – frem og tilbage på en rundpind - så er 

arbejdet ikke så tungt for armene). Strik dobb perstrik 

som ovenfor beskrevet, til arb måler 60 (59) 58 (57) 56 

(55) cm. Sæt en mærketråd i hver side (= ærmegab) – 

og en mærketråd midt på arb. Strik 23 (24) 25 (26) 27 

(28) cm lige op fra den midterste mærketråd. Luk løst til 

hals for de midterste 21 (23) 23 (25) 27 (27) m og strik 

hver side færdig for sig. Luk i halssiden for yderligere 2, 1 

m. Når arb måler 25 (26) 27 (28) 29 (30) cm, fra den 

midterste mærketråd, lukkes de sidste 24 (26) 30 (32) 34 

(38) m til skulder. Strik den anden side på samme måde 

– men spejlvendt. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Slå 55 (59) 63 (67) 69 (73) m op på p nr 6 og strik dobb 

perlestrik til arb måler 60 (59) 58 (57) 56 (55) cm. Sæt en 

mærketråd i hver side. Strik herfra 13 (14) 15 (16) 17 (18) 

cm lige op. Luk i halssiden for 25 (27) 27 (29) 29 (29) m. 

Herefter for yderligere 2 m og 4 x 1 m = 24 (26) 30 (32) 

34 (38) m tilbage. Når ”ærmegabet”, fra mærketråden, 

har samme højde som bagstykkets, lukkes alle m til 

skulder. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som højre – men spejlvendt. 

 

2 LOMMER 

Slå 25 m op på p nr 6 og strik dobb perlestrik – men her 

på lommerne strikkes 2 r i hver side – på alle p hele 

vejen op. Når lommen måler 17 cm afsluttes med 4 på 

rib 1 r, 1 vr – over alle m. Luk af i rib. 

 

MONTERING OG KANTER 

Arb bør ikke presses. Sy skuldersømmen – fra vr-siden – 

med 1 tråd garn og med faste stikkesting fra vr-siden. Sy 

sidesømmene – fra mærketrådene og ned. Læg højre 

forstykke ind over venstre forstykke (de 25 (27) 27 (29) 29 

(29) aflukkede m). Ri stykkerne sammen så de ikke 

skrider, når du skal strikke masker op til rullekraven 

(igennem begge lag). Strik, med rundp nr 5, m op 

således: Begynd på højre skulder – 6 m langs den lille 

skrå side, 22 (24) 24 (26) 28 (28) m over den lige nakke, 

igen 6 m til skuldersømmen, 24 m ned langs den skrå 

side, 26 (28) 28 (30) 30 (30) midt foran – igennem de 2 

lag strik, så 24 m op til skuldersømmen. Strik 3 omg vr, 1 

omg r. Strik 8 cm rib 1 r, 1 vr, Skift igen til rundp nr 6 og 

fortsæt i rib til rullekrave måler 24 cm. Luk løst af i rib.  

Sy lommerne på fra retsiden – ca 4 cm fra sidesømmen 

og ca 18 cm fra opslagskanten. Læg evt arb i pres – 

fladt imellem våde håndklæder. 


