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MATERIALE: ROMA (60% Cotton, 40% Acryl). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 104 (110) 116 (122) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 65 (66) 67 (68) cm. 

GARNFORBRUG: 8 (9) 10 (11) ngl. fv, 435 el. 3803. 

PINDE: Nr. 4. 

STRIKKEFASTHED: 19 m og 27 p glat = ca. 10 x 10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

SNONING OVER 16 M 

Højre og venstre er som du ser på strikketøjet foran dig. 

 

Strik, fra retsiden, over alle højre sides masker – dvs. slut 

med de 8 r mod midten. Vend og strik 1 r, 7 vr, garnet 

hænger nu før de 10 m i omvendt glat. Lad denne side 

hvile. 

Strik nu med garnet i venstre side de første 8 r. Vend og 

strik 7 vr, 1 r. 

Nu skal de 2 x 8 m snos således: Hold hjælpep bag arb. 

Strik med garnet fra venstre halvdel der sidder før ven-

stre sides 8 snoningsmasker. Strik med det andet garn-

nøgle de 8 m fra hjælpep som 8 r, så de 10 m omvendt 

glat – og strik ret p hen.  

Fortsæt nu som før til næste gang der skal snos. 

 

RYG 

Slå 100 (106) 112 (118) m op og strik 7 p rib, idet 1. p 

strikkes fra vrangsiden således: 2 r (2 vr, 3 r) 5 vr, 3 r (2 r), 

*6 vr, 3 r* gent fra * til * og slut med 6 vr, - 2 r (3 r, 2 vr) 3 r, 

5 vr (2 r). Strik 6 p som m viser. Fortsæt i glat. Når arb 

måler 46 cm lukkes til ærmegab, i hver side, for 6, 2 (7, 

2) 7, 2 (8, 2) m. Herefter strikkes 2 m sm i beg og slutn af 

hver 2. p 6 (6) 7 (7) gange = 72 (76) 80 (84) m tilbage. 

Fortsæt lige op til ærmegabet måler 19 (20) 21 (22) cm. 

Luk til hals for de midterste 24 (26) 26 (28) m og strik hver 

side færdig for sig. Luk i halssiden for 2, 1 m. Samtidig 

lukkes til skulder for 7, 7, 7 (7, 7, 8) 8, 8, 8 (8, 8, 9) m. Strik 

den anden side modsat. 

 

FORSTYKKE 

Strikkes på én p, men med 2 ngl garn. Slå 50 (53) 56 (59) 

m op med 1. ngl garn, slå 50 (53) 56 (59) m op med 2. 

ngl garn. Strik 7 p rib, idet 1. p beg ribmønsteret fra side-

sømmen som på ryggen, ribben strikkes over de første 

32 (35) 38 (41) m, så 10 r = omv glat, 7 vr, 1 r. Fortsæt 

over 2. halvdel med det andet ngl garn og strik 1 r, 7 vr, 

10 r = omvendt glat, strik rib over de sidste 32 (35) 38 

(41) m (spejlvendt af den første side). Den yderste m, af 

de 8 m til snoning, strikkes r på alle p. Efter de første 7 p, 

fortsættes med glat over de yderste 32 (35) 38 (41) m, 

der strikkes fortsat omv glat over de 10 m, og snonin-

gerne fortsætter i glat. På 40. p strikkes snoning som 

ovenfor beskrevet. Dette gent på hver efterfølgende 

28. p hele vejen op (her tæller de ekstra 2 p ikke med - 

sæt en mærketråd i de yderste glatte m mod side-

sømmene). Der lukkes til ærmegab på samme måde 

og i samme højde som på ryggen. Efter 4. snoning (ca. 

ved ærmegabet), deles arb på midten til V-udskæring, 

og hver side strikkes færdig for sig. De 8 m fra snoningen 

fortsætter lige op og danner halskant. Tag ind i halssi-

den således: Højre side: Strik, fra retsiden, til 3 m før m i 

omv glat, - 2 r sm, 1 r, 10 vr, 8 r. Denne indt gent på hver  

 

6. p endnu 2 (5) 4 (6) gange, herefter på hver 8. p 4 (2) 

3 (2) gange = 29 (30) 32 (33) m tilbage. Når ærmega-

bet har samme højde som ryggens, lukkes til skulder 

som på denne = 8 m tilbage. Slå 1 ny m op ind mod 

halskanten til søm. Strik 8½ (9) 9 (9½) cm over disse 9 m, 

luk af eller sæt m på en maskeholder til senere sam-

mensyning med maskesting. 

Venstre side: Strikkes som højre, men indt i halssiden 

strikkes fra V-udskæringen således: 8 r, 10 vr, 1 r, 1 enk 

indt, strik r p ud. 

 

ÆRMER 

Slå 46 (48) 50 (54) m op og strik 7 p rib, idet 1. p strikkes 

fra vrangsiden således: 2 r (3 r) 1 vr, 3 r (3 vr, 3 r) *6 vr, 3 

r* gent fra * til * og slut med 6 vr, - 2 r (3 r) 3 r, 1 vr (3 r, 3 

vr). Efter ribben fortsættes i glat, samt udt på hver 10. p 

(talt fra 1. rib-p) 9 (5) 0 (0) gange. Herefter tages ud på 

hver 8. p - 2 (7) 13 (13) gange = 68 (72) 76 (80) m på p. 

Når ærmet måler 43 cm, lukkes til ærmekuppel i hver 

side for 6, 2 (7, 2) 7, 2 (8, 2) m. Strik herefter 2 m sm i beg 

og slutn af hver 2. p til der er 30 m tilbage. Luk i hver 

side for 2, 3, 4 m. Luk de sidste 12 m. Strik det andet 

ærme på samme måde. 

 

MONTERING 

Pres arb let på vrangen med et fugtigt stykke over. Sy 

side-, skulder-, og ærmesømme. Sy kanterne sammen i 

nakken, og sy kanten til. Sy ærmerne i. 


