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MATERIALE: Arezzo lin (29 % linen, 37 % cotton, 34 % 

bamboo) el. Blend (50% bomuld, 50% acryl). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) XXL 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 102 (110) 118 (126) 134 

cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 66 (67) 68 (69) 70 cm. 

GARNFORBRUG: 

Arezzo lin: 12 (13) 14 (16) 17 ngl. fv. 301. 

Blend: 12 (13) 14 (16) 17 ngl. fv. 9999. 

PINDE: Nr. 3,5. 

STRIKKEFASTHED: 26 m (let glattet ud) og 32 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 133 (145) 155 (165) 177 m op på p nr 3,5 (kanten må 

ikke stramme – brug evt. en grovere p til selve opslag-

ningen). Fortsæt på p nr 3,5 og strik kant således:  

1. og 3. p: 1 r, strik vr til den sidste m, - så 1 r.  

2. p: Ret. 

Fortsæt i mønster således: 

1. p: (= retsiden af arb) 1 r (= kantm), * 1 r, 1 vr *, gent 

fra * til * og slut med 2 r. 

2. p: * 1 r, 1 vr *, gent fra * til * og slut med 1 r (dvs – strik 

som m viser). 

3. p: Ret. 

4. p: 1 r, strik vr til den sidste m, - så 1 r.  

Disse 4 danner mønster og gentages i hele arb.  

Når arb måler 43 cm, sættes 1 mærketråd i hver side (= 

markering til ærmegab). Strik herfra 23 (24) 25 (26) 27 

cm lige op. Slut med mønsterpindene 3 og 4, dvs. de 2 

p glat. Luk alle m af i ret fra retsiden. 

 

VENSTRE FORSTYKKE 

Slå 81 (87) 91 (95) 99 m op og strik som beskrevet for 

ryggen – de 3 p kant og derefter mønster. Når arb må-

ler de 43 cm, sættes en mærketråd i sidesømmen til 

markering af ærmegabet. Strik herfra 23 (24) 25 (26) 27 

cm lige op – slut med de 2 p glat. På den følgende p, 

lukkes fra retsiden, for de første 50 (56) 60 (64) 68 m = 

skulder. Fortsæt i mønster over de resterende 31 m (= 

krave). Strik 6½ (7) 7 (7½) 8 cm mønster. Luk af. 

 

HØJRE FORSTYKKE 

Strikkes som venstre – men spejlvendt, dvs strik de første 

31 m – og luk så de sidste 50 (56) 60 (64) 68 m. Strik 6½ 

(7) 7 (7½) 8 cm mønster over de 31 m, luk af 

 

ÆRMER 

Slå 87 (91) 97 (103) 107 m op og strik de 3 p kant, så 

fortsættes i mønster i hele ærmet. På 3. mønsterp tages 

1 m ud – i hver side – indenfor den yderste kantm. Dette 

gent på hver 8. p – endnu 13 gange = 115 (119) 125 

(131) 135 m på p. De nye m strikkes i mønster. Når arb 

måler 37 cm – sluttes med 3. og 4. mønsterp. Luk alle m 

af i ret fra retsiden. Strik det andet ærme på samme 

måde. 

 

MONTERING 

Arb bør ikke presses. Nu skal alle delene sys sammen så 

sømmene ligger ud til retsiden. Der sys med stikke-

sting/bagsting lige nedenfor aflukningskanten. Sy over 

1½ m i bredden. Sy først skuldersømmene (= 50 (56) 60 

(64) 68 m. Sy kraven sammen i nakken og sy så kraven 

til over ryggens 33 (35) 37 (39) 41 m, denne søm sys så 

sømmen ligger om til trøjens vr-side. Sy ærmerne på – 

også fra retsiden – fra mærketråd til mærketråd. Sy 

side- og ærmesømmene.  


