
ROSA / 1816 / Design Lærke Bagger 

 

 
 

MATERIALE: ORGANIC 350 (55% merino wool, 45% cot-

ton). 

STØRRELSE: S/M (L/XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 100 (116) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 55 (65) cm. 

GARNFORBRUG: 

Fv. A: 1 (1) ngl. fv. 4005,  

Fv. B: 5 (6) ngl. fv. 4004. 

PINDE: Nr. 3, rundp og strømpep nr. 3. 

STRIKKEFASTHED: 26 m og 32 p i glat = ca. 10 x 10 cm 

(inden løbemasker er optrævlet). 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Jumperen er tværstrikket fra ærme til ærme og de lod-

rette tråde imellem de glatstrikkede baner fremkommer 

ved, at man lader en m løbe hele vejen ned (= trevler 

op) ved aflukning til sidst. Man kan med fordel anvende 

en strikkepind. Trøjen ser meget lille ud vertikalt når man 

strikker den (både på ærmer og krop), men det er fordi 

løbemaskerne giver ekstra bredde når de er trævlet op. 

Forstykke og bagstykke er to identiske dele og ribkanter 

er opstrikket efter montering. 

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

pæn og lige kant.  

 

BAGSTYKKE 

Slå 41 (50) m op på p 3 med fv A og strik mønster efter 

diag. Gent mønster i alt 4 (5) gange og slut med 5 m r 

(disse strikkes glat over hele trøjen arb ud). Strik til arb 

måler ca. 12 cm (begge str.). Skift til fv B og strik til ær-

me måler ca. 40 (42) cm - sidste p skal være på “bag-

siden” (vr-siden af arb). På næste p slås 90 (108) nye m 

op i beg af p, fortsæt i mønster efter diag over alle m i 

alt (131) (158) m. Strik til arb måler ca. 50 (58) cm fra de 

nyopslåede m - sidste p skal være på “bagsiden” (vr-

siden af arb). Næste p: Luk 6 m, bryd garnet og træk 

igennem 6. aflukkede m, lad de to næste m glide af p 

(løbemasker), *sæt garnet til igen og luk 7 m, bryd gar-

net og træk igennem 7. aflukkede m, lad de to næste 

m glide af p (løbemasker)* gent fra * til * over alle de 

nyopslåede m. Tilbage på p er m til ærmet + 1 vr m i 

beg af p = i alt 42 (51) m). Fortsæt videre i mønster men 

strik den “overskydende” vr m r sm med den første r m 

så der igen er 41 (50) m på p. Strik til ærmet måler ca. 

28 (30) cm fra de aflukkede m. Skift til fv A og strik ca. 12 

cm (begge str.), slut med en vr p. Luk 6 m, bryd garnet 

og træk igennem 6. aflukkede m, lad de to næste m 

glide af p (løbemasker), *sæt garnet til igen og luk 7 m, 

bryd garnet og træk igennem 7. aflukkede m, lad de to 

næste m glide af p (løbemasker)* gent fra * til * indtil de 

sidste 6 m på p. Luk dem. Trævl alle banerne med lø-

bemasker op.  

 

FORSTYKKE 

Strikkes identisk med bagstykke.  

 

MONTERING 

Sy 52 (56) cm sammen i hver side af ærmernes øverste 

søm, Lad midten være åben til hals. Sy “nederste” ær-

mesøm. Sy de “glatstrikkede” baner fra siden af forstyk-

ket sammen med de “glatstrikkede” baner fra siden af  

 

bagstykket, så de møder hinanden. Lad partier med 

løbemasker møde hinanden og forblive “åbne”.  

 

RIBKANTER 

Fra forsiden af arb strikkes ca. 145 (165) m op rundt i 

halsen på rundp 3 med fv B. Strik 20 cm rib (1 dr, 1 vr) og 

luk løst af. Buk halskanten halvt om på vrangen og 

monter med løse sting (pas på med at stramme). For-

neden på trøjen strikkes i fv B ca. 240 (265) m op med 

rundp 3 langs kanten. Strik rib (1 dr r, 1 vr) ca. 3 cm. Luk 

af. Rundt i ærmet på strømpep 3 strikkes der med fv A 5 

m op på hver glatstrikket bane (lad løbemaskerne 

“stramme” ind). Strik rib (1 dr r, 1 vr) rundt over de i alt 50 

(60) m 3 cm. Luk af. Gent ved det andet ærme. Hæft 

alle ender. 

 

 

 

 


