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MATERIALE: Blend bamboo (70 % bamboo, 30 % 

bomuld). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 86 (94) 102 (112) 124 cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 56 (57) 58 (59) 60 cm. 

GARNFORBRUG: 8 (8) 9 (10) 11 ngl. fv 1000. 

PINDE: Nr. 3,5. Rundp nr 2,5 og 3 (40 cm). 

STRIKKEFASTHED: 26 m og 20 p = ca. 10x10 cm. 

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. 

 

RYG 

Slå 109 (119) 129 (143) 157 m op på p nr 3,5 (kanten må 

ikke stramme – brug evt. p nr 4 til opslagning). Fortsæt i 

glat på p nr 3,5 - begynd med 1 p vr (= vrangsiden af 

arb. Når arb måler 18 cm, fortsættes således:  

2 cm med hulmønster – begynd med 3 r før hulmønste-

ret, hulmønsteret gentages over alle m - til de sidste 2 m 

– slut med 2 r. Dette gælder på alle mønsterpindene 

fremover. 

2 cm glat, 

4 cm hulmønster, 

3 cm glat, 

2 cm hulmønster, 

3 cm glat, 

4 (4½) 5 (5½) 6 cm hulmønster, 

2 cm glat, 

2 cm hulmønster, 

2 cm glat,  

4 (4½) 5 (5½) 6 cm hulmønster, 

Resten af arb strikkes i glat. Bemærk: Når arb måler 36 

cm, lukkes til ærmegab – i hver side – for 5, 2 (6, 2) 7, 2 

(8, 2) 10, 2 m. Herefter lukkes for 1 m i – hver side – på 

hver 2. p – i alt 5 (6) 7 (9) 10 gange = 85 (91) 97 (105) 113 

m tilbage. Når ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) 24 cm, 

lukkes til hals for de midterste 43 (45) 47 (49) 51 m, og 

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

Samtidig lukkes til skulder for 6, 6, 6 (6, 7, 7) 7, 7, 8 (8, 8, 

9) 9, 9, 10 m. Strik den anden side på samme måde – 

men spejlvendt. 

 

FORSTYKKE 

Strikkes helt som ryggen til ærmegabet måler 13 (14) 15 

(16) 17 cm. Luk til hals for de midterste 29 (31) 33 (35) 37 

m. Luk i halssiden for yderligere 2, 2 m og 6 x 1 m = 18 

(20) 22 (25) 28 m tilbage. Strik den anden side på sam-

me måde – men spejlvendt. 

 

¾-LANGE ÆRMER 

Slå 65 (71) 73 (75) 79 m op på p nr 3,5. Strik 3 p glat (1. p 

strikkes vr og er vr-siden). Herefter fortsætte således: 25 

(28) 29 (30) 32 r (= glat), så 16 m hulmønster (strikkes 

hele vejen op), så 24 (27) 28 (29) 31 r (= glat). Fortsæt 

lige op på denne måde. Men på 8. (8.) 6. (6.) 6. p tages 

1 m ud – indenfor den yderste kantm. Dette gentages, 

på hver 8. (8.) 6. (6.) 6. p - endnu 2 (2) 15 (11) 9 gange. 

Herefter på hver 6. (6.) 0. (4.) 4. p – i alt 12 (12) 0 (6) 9 

gange = 95 (101) 105 (111) 117 m på p. Når arb måler  

 

32 cm, lukkes til ærmekuppel – i hver side for 5, 2 (6, 2) 

7, 2 (8, 2) 10, 2 m = 81 (85) 87 (91) 93 m tilbage. Herefter 

strikkes 2 m sm, i beg og slutn af hver 2. p. til der er 53 m 

tilbage. Luk i hver side for 2, 4, 6 m. Luk de sidste 29 m – 

og strik det andet ærme på same måde.  

 

MONTERING OG KANTER 

Pres delene let på vr-siden med et fugtigt stykke over. 

Sy skuldersømmene. Strik m op i halskanten, med rundp 

nr 2,5, således: Begynd på højre skulder, 6 m langs den 

lille skrå side, 43 (45) 47 (49) 51 m over den lige nakke, 

igen 6 m op til skuldersømmen, så 24 m ned langs den 

skrå side, 29 (31) 33 (35) 37 m langs den lige aflukning, 

igen 24 m op til skuldersømmen. Strik 2 omg vr, så 1 omg 

r. Skift til rundp nr 3 og strik 3 omg rib 1 r, 1 vr. Luk af i rib. 

Læg evt. delene i pres, fladt imellem våde håndklæder 

– og træk delene i facon. Sy side- og ærmesømmene. 

Sy ærmerne i. 

 

 

 

 


