
THERESE / 1750 / Design Lærke Bagger 

 

 
 

MATERIALE: Blend Bamboo (70%Bamboo/30% Bomuld), 

Lima (100% Wool) og INCA (100% Highland wool). 

STØRRELSE: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: 95 (100) 105 (110) cm 

HEL LÆNGDE: 72 (75) 78 (81) cm 

GARNFORBRUG: 

Blend Bamboo: 1 (1) 2 (2) ngl. i hver af fv. 6970, 6007 og  

7 (7) 8 (9) ngl. fv. 4950. 

Lima: 1 (1) 2 (2) ngl. i hver af fv. 638, 1620 og  

9 (9) 10 (11) ngl. fv. 434. 

Incawool: 1 (1) 2 (2) ngl i hver af fv. 66, 63 og  

6 (6) (7) (8) ngl fv 401. 

TILBEHØR: knapper efter behov. 

PINDE: Nr. 7 og 10. 

HÆKLENÅL: Nr. 9. 

STRIKKEFASTHED: 8 m og 14 p i mønster = ca. 10 x 10 cm. 

Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves 

med finere eller grovere pinde. 

 

 

KVALITETER 

Blend Bamboo: 

Fv A1 = fv. 6970 

Fv A2 = fv. 6007 

Fv A3 = fv. 4950 

 

Lima: 

Fv B1 = fv. 638 

Fv B2 = fv. 1620 

Fv B3 = fv. 434 

 

Incawool: 

Fv C1 = fv. 66 

Fv C2 = fv. 63 

Fv C3 = fv. 401 

 

BEMÆRK 

Pelsen er strikket med 3 tråde af gangen (en af hver 

kvalitet) for at opnå dip dye effekt. Princippet for 

farvesamspil er at vælge tre grundfarver i INCAWOOL 

(fx sort, hvid og grå) og så vælge Lima og Blend 

Bamboo i matchende toner. Mulighederne er 

uendelige. Løkkemønster strikkes over hele pelsen. 

Pelsen kan strikkes kortere efter smag, reducer blot det 

grå stykke under ærmegabene.  

Strik første og sidste m r på alle pinde, så får du en pæn 

og lige kant.  

 

LØKKEMØNSTER 

1. p: (vrangsiden af arb) vr p hen. 

2. p: 1 m r * 1 m r, men lad m blive på venstre p, hold 

garnet foran arb mellem de 2 m, sno garnet om venstre 

tommelfinger, så der fremkommer en løkke (ca. 4 cm i 

længde), nu føres garnet igen om bag arb, idet løkken 

holdes fast af tommelfingeren, strik endnu 1 r i m på p 

og lad m glide af p, slå om og træk begge 2 m på 

højre p over omslaget, træk løkken af fingeren, strik 1 m 

r *. Gentag fra * til *. Slut men 1 r til kantmaske. 

3. p: Vr p hen. 

4. p: som 2. p, blot forskydes mønsteret 1 m, 4. p 

begynder med 2 m r, 1 løkkemaske. 

Gentag disse 4 pinde hele tiden.  

 

 

RYG 

Slå 40 (44) 48 (52) m op på p 10 med 3 tråde (A1 + B1 + 

C1) og strik mønster efter vejledning. OBS. Mønster 

starter med en vrangpind. Strik 7 pinde. Næste r-pind 

med løkkemønster: skift A1 ud med A2 (A2 + B1 + C1) 

og strik 4 pinde. Næste r-pind med løkkemønster: skift B1 

ud med B2 (A2 + B2 + C1) og strik 4 pinde. Næste r-pind 

med løkkemønster: skift C1 ud med C2 (A2 + B2 + C2) 

og strik 4 pinde. Næste r-pind med løkkemønster: skift 

A2 ud med A3 (A3 + B2 + C2) og strik 4 pinde. Næste r-

pind med løkkemønster: skift B2 ud med B3 (A3 + B3 + 

C2) og strik 4 pinde. Næste r-pind med løkkemønster: 

skift C2 ud med C3 (A3 + B3 + C3) og fortsæt i 

løkkemønster med de grå farver, til arb måler 55 cm 

(alle str.). Luk til ærmegab i begge sider og i 

begyndelse af hver p for 2 m (alle str.) Strik så de 2 

første og de 2 sidste m sm, på hver r-side p i alt 2 (2) 3 

(4) gange = 32 (36) 38 (40) m. Strik lige op til 

ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) cm. Luk de midterste 

10 (12) 12 (12) m af til hals og strik hver side færdig for 

sig. Luk for yderligere 1 m mod halsen og luk samtidig til 

skrå skulder, fra ærmegabet mod halsen for 5,5 (5,6) 6,6 

(6,7) m. Strik den anden side af halsen efter samme 

princip blot modsat. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Strik forstykke efter samme princip med farveskift som 

på ryggen. Slå 21 (23) 25 (27) m op og strik mønster 

efter vejledning. OBS. Ved højre forkant strikkes de to 

yderste m r på alle p til kant. Kant til sidesømmen strikkes 

som på ryggen. Strik til arb måler 55 cm (alle str). 

Ærmegabet strikkes ligeledes efter samme princip som 

ryggen = 17 (19) 20 (21) m efter aflukning og 

sammenstrikning. Strik til ærmegabet måler 13 (14) 15 

(16) cm og strik ved højre forkant de to yderste m sm fra 

retsiden på hver anden p 5 gange (alle str) Samtidig 

når ærmegab måler 20 (21) 22 (23) cm lukkes til skrå 

skulder for 6,6 (7,7) (7,8) 8,8 m.  

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Strikkes som højre blot spejlvendt 

 

ÆRMER 

Slå 26 (26) 28 (28) m op på p 7 med 3 tråde (A1 + B1 + 

C1) og strik rib 1 r, 1 vr 7 cm. Skift til p 10 og strik mønster 

efter vejledning og farveskift på samme måde som 

ryggen. Når arb måler 10 cm inkl. rib, tag ud på næste 

vr-side således: 1 r, 1 vr, 1 udtagning, strik til der mangler 

2 m, 1 udtagning, 1 vr, 1 r. Gentag udtagninger med 3 

cm mellemrum i alt 3 (4) 5 (5) gange. OBS. Vær 

påpasselig med at få forskydningerne i løkkerne til at 

passe, selvom der bliver lagt til i m. Strik til ærmet i alt 

måler 43 (44) 45 (45) cm. Luk til ærmegab i begge sider 

i begyndelsen af p for 2 m (alle str.). Strik så de 2 første 

og de 2 sidste m sm, på hver r-side, til der er 18 (20) 20 

(22) m tilbage. Luk i begyndelsen af de næste 4 p for 

2,3 m i begge sider og luk til sidst de rest. 8 (10) 10 (12) 

m løst af på en gang.  

Strik et ærme magen til. 

 

MONTERING OG HALSKANT 

Sy skuldersøm. Sy ærmer i og sy ærmesøm. Sy sidesøm. 

Med 3 tråde (A3 + B3 + C3) hækles en kant op i de 

strikkede m langs halsudskæringen enten ved brug af 

kædemasker eller fastmasker. Ønsker man at pelsen 



skal kunne lukkes, sy da knapper på i en ønsket str. med 

passende mellemrum og brug løkkerne til at hægte 

rundt om knapper ved lukning. 


