
LAURA / 1747 / Design Lærke Bagger 

 

 
 

MATERIALE: INCAWOOL (100% highland wool) og Blend 

Bamboo (70% Bamboo/30% Bomuld). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 95 (99) 106 (113) cm. 

HEL LÆNGDE: 63 (65) 68 (70) cm foran. 

GARNFORBRUG: 

INCAWOOL: 5 (5) 6 (7) ngl. fv 100 

Blend Bamboo: 2 (2) 3 (3) ngl. i følgende fv. 7093, 7017, 

4951, 4950. 

PINDE: 2 sæt nr 6 og 2 sæt nr 8, rundp nr 8 (60 cm), 

strømpep nr 6 og 8. 

STRIKKEFASTHED: 11 m og 17 p i glat = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

FORKLARING 

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

strikkede. 

1 udt: tag lænken op før næste m og strik den dr ret. 

  

BEMÆRK 

Jumperen er strikket i bundfarve af INCAWOOL med 

følgetråd af Blend Bamboo. De forskellige dele 

(ryg/forstykke/ærmer/bærestykke) har forskellige farver 

af Blend Bamboo. Se farvevejledning herunder.  

Jumperen er åben i siderne op til lige under armhulen, 

og forstykke/bagstykke er strikket separat frem og 

tilbage glat og samlet på rundp lige under armhulen. 

Strik første og sidste m r på alle pinde (ikke ved 

rundstrikning), så får du en pæn og lige kant.  

 

FARVEVEJLEDNING 

Ryg: INCAWOOL fv 100 + Blend Bamboo 7093  

Forstykke: INCAWOOL fv 100 + Blend Bamboo 7017 

Ærmer: INCAWOOL fv 100 + Blend Bamboo 4951 

Samling af ryg/forstykke + bærestykke: INCAWOOL fv 

100 + Blend Bamboo 4950 

 

RYG 

(INCAWOOL fv 100 + Blend Bamboo 7093)  

Slå 61 (65) 71 (77) m op på p 6 og strik 6 cm rib således: 

1 r *1 r, 1 vr* gent fra * til * og slut med 1 r, 1 r. Skift til p 8 

og fortsæt i glat frem og tilbage. Når arb måler 50 (53) 

56 (59) cm, slut med 1 p vr, lad blive på p og lad arb 

hvile.  

 

FORSTYKKE 

(INCAWOOL fv 100 + Blend Bamboo 7017) 

Strikkes som ryggen men lad hvile når arb måler 40 (43) 

46 (49) cm.  

  

SAMLING AF RYG + FORSTYKKE 

(INCAWOOL fv 100 + Blend Bamboo 4950) 

Flyt 30 (32) 35 (38) m fra ryggen over på rundp 8 (uden 

af strikke dem) og marker dette som omg beg (midt 

bag). Sæt garnet til og strik glat hen til de sidste 4 m på 

p. Tag forstykket og sæt p “bag” ved ryg p. Strik de 

sidste 4 m fra ryg (forreste p) sm med de første 4 m fra 

forstykket (bagerste p) og glat videre hen til de sidste 4 

m af forstykke. Placer rundp med de første 4 m fra ryg 

“foran” de sidste 4 m fra forstykke og strik m fra den 

forreste og bagerste p sm. Strik hen til omg beg. Alle m 

fra ryg og forstykke sidder nu på rundp i alt = 114 (122) 

134 (146). Marker arb sider: Strik 28 (30) 33 (36) m, sæt 

markør i, strik 57 (61) 67 (73) m sæt markør i, strik hen til 

omg beg. Strik 1 omg glat. På næste p luk af til 

ærmegab 2 (3) 4 (5) m på hver side af markør = 106 

(110) 118 126 m. Strik hen til omg beg (midt bag) og lad 

arb hvile.  

  

ÆRME 

(INCAWOOL fv 100 + Blend Bamboo 4951) 

Slå 30 (32) 34 (36) m op på strømpep 6 og strik rib (1 r, 1 

vr) 6 cm. Skift til strømpep 8 og glat, og tag på 1. p ud til 

31 (33) 37 (39) m. Sæt markør ved omg beg. Fortsæt i 

glat og tag på 5. p 1 m ud på hver side af omg beg 

således: 2 r, 1 udt, strik r til de sidste 2 m, - så 1 udt, 2 ret. 

Gent disse udt på hver 6. p endnu 8 gange = 49 (51) 55 

(57) m. Når arb måler 43 cm, lukkes for 2 (3) 4 (5) m på 

hver side af omg beg = 45 (45) 47 (47). Lad arb hvile.  

Strik et ærme magen til.  

  

BÆRESTYKKE 

(INCAWOOL fv 100 + Blend Bamboo 4950) 

Sæt alle dele på rundp 8 idet ærmerne sættes ind over 

ærmegabene på ryg/forstykke. 

Sæt markør midt på ryggen = omg beg. Sæt garnet til 

her, strik 1 omg glat og sæt markør i hver overgang 

mellem delene til bærestykket = 4 markører. Tag ind til 

raglan på næste omg sådan: *strik til 3 m før markør, 1 

enk indt, 2 r, 2 r sm* gent fra * til * omg ud og på hver 2. 

omg efterfølgende. Fortsæt raglan indt til der er 37 (37) 

39 (41) m på forsiden af bærestykket. Næste p: luk de 

midterste 11 (11) 13 (15) m af til hals og strik omg ud. 

Bryd garnet. Flyt alle m fra den ene side af “midt bag” 

over på p (uden at strikke dem), så der kan beg at 

strikke halsudskæring fra venstre side af arb hals 

(“forsiden”). Strik nu glat frem og tilbage over arb og 

fortsæt med raglan indt på retsiden. Luk for 2,1,1 til 

halsudskæring i beg af hver p. Fortsæt med raglan indt 

til alle m på forsiden af bærestykket er brugt. Luk de 

resterende m af. 

 

MONTERING 

Sy ærmegabene sm fra vr siden. Hæft alle ender. Langs 

de åbne slidser på bagstykket hækles fra forsiden af 

arb en rk kædemasker i INCAWOOL fv 2060 + Blend 

Bamboo 4677. 

Halskant 

(INCAWOOL fv 2060 + Blend Bamboo 4501) 

Strik ca. 82 (82) 86 (86) m op rundt i halskanten på 

strømpep 6 og strik rib (1 r, 1 vr) 20 cm. Luk løst af og buk 

halskanten så der bliver rullekrave. 

Langs de åbne slidser på forstykket hækles fra forsiden 

af arb en rk kædemasker i INCAWOOL fv 2060 + Blend 

Bamboo 4657. Damp evt kanterne, så de ikke “ruller”. 


