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MATERIALE: Bommix (50% bomuld/50% acryl) eller Va-

lencia (100% bomuld). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 82 (88) 96 (104) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 47 (48) 50 (52) cm. 

GARNFORBRUG: 6 (6) 7 (8) ngl. fv 0023. 

PINDE: Nr. 4. Rundp nr 2,5 og 3 (40 cm). 

HÆKLENÅL: Nr. 4. 

STRIKKEFASTHED: 21 m og 40 p (husk hver synlig retma-

ske i højde tæller for 2 pinde) = 10 x 10 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 87 (93) 101 (111) m op på p nr 4 (kanten må ikke 

stramme – brug evt. p nr 4,5 til opslagning). Strik så 

1. p: 1 r, strik vr til den sidste m, - 1 r. Dette er vr-siden af 

arb. 

2. p: 1 r, * 1 r, 1 vr *, gent fra * til * og slut med 2 r. 

3. p: 1 r, * 1 vr, 1 r *, gent fra * til *. Strik endnu 4 p på 

denne måde. 

Fortsæt i halvpatent således:  

1. p: (= retsiden af arb) 1 r, * 1 r i den underliggende m 

(= strik en almindelig ret – men stik p ind i masken under 

den der sidder på p i venstre hånd), 1 vr *, gent fra * til * 

og slut med 1 r i den underliggende m, 1 r. 

2. p: Strik alle m ret. 

Disse 2 p danner patentmønsteret og gentages. 

Når arb måler 28 (28) 30 (32) cm sættes 1 mærketråd 

midt på arb. Luk – løst - for 4 (6) 6 (8) m i begyndelsen af 

de næste 2 p = 79 (81) 89 (95) m tilbage. På 4. p, heref-

ter, lukkes fra vr-siden således: 4 r, 1 dobb indt, strik r til 

de sidste 7 m, - så 3 r sm, 4 r. Fortsæt i patentmønster. 

Gent disse indt på hver 4. p - endnu 3 (3) 4 (4) gange = 

63 (65) 69 (75) m på p.  

Når arb måler 17 (18) 19 (20) cm fra mærketråden, 

lukkes løst til hals for de midterste 27 (29) 31 (33) m og 

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

(luk på hver 2. p) m. Når arb måler 19 (20) 21 (22) cm, 

fra mærketråden, lukkes til skulder for 4, 5, 5 (4, 5, 5) 5, 5, 

5 (5, 6, 6) m (luk på hver 2. p). Strik den anden side på 

samme måde – men spejlvendt. 

 

FORSTYKKE 

Strikkes som ryggen til arb – fra mærketråden måler 11 

(12) 13 (14) cm. Luk, løst, til hals for midterste 15 (17) 19 

21) m og strik hver side færdig for sig. Luk i halssiden for 

2, 2 m og 6 x 1 m (luk på hver 2. p). Når ærmegabet har 

samme højde som ryggens, lukkes til skulder som på 

denne. Strik den anden side på samme måde – men 

spejlvendt. 

 

MONTERING OG KANTER, TOP MED BINDEBÅND 

Sy skuldersømmene. Strik, med p nr 2,5, m op i ærme-

gabet således: 4 (6) 6 (8) m over den lige aflukning, 13 

(13) 16 (16) m over den skrå side og ca. 45 (48) 48 (51) 

m over det lige stykke op til skuldersømmen (= spring 

hver 4. p over). Igen de samme maskeantal ned fra  

 

skuldersømmen. Skift til p nr 3 og strik 4 p rib 1 r, 1 vr – 

frem og tilbage på p. Luk af i rib. 

4 bindebånd: Sæt dobbelt garnet fast lige under rib-

kanten, og hækl med de 2 tråde ca. 45 cm lm. Bryd 

garnet og træk tråden igennem m. Slå 2 små faste 

knuder forneden af båndet.  

Halskant: Strik, med rundp nr 2,5, m op – begynd på 

højre skulder 7 m over den skrå side, 27 (29) 31 (33) m 

over den lige nakke, igen 7 m til skuldersømmen, 21 m 

ned langs den skrå side, 15 (17) 19 (21) m over den lige 

aflukning, og 21 m op til skuldersømmen. Strik 2 omg vr, 

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

af i rib. 

 

MONTERING OG KANTER, TOP MED LUKKEDE SIDESØMME 

Sy side- og skuldersømmene. Strik halskant som ovenfor 

beskrevet.  

Ærmekanter: Begynd ved sidesømmen; strik, med rundp 

nr 2,5, 3 (5) 5 (7) m op over den lige aflukning, så 13 (13) 

16 (16) m over den skrå side, ca. 45 (48) 48 (51) m op til 

skuldersømmen (= spring hver 4. p over), strik det sam-

me maskeantal langs den anden side af skuldersøm-

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

rib. 


