
Sonja / 1821 / Design Mie Firring Christiansen 

 

 
 

MATERIALE: Alicante Cotton (100% cotton). 

STØRRELSER: 2 (4) 6 (8) 10 (12) år. 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca. 63 (70) 76 (81) 88 (97) cm. 

LÆNGDE (målt på ryg): Ca. 44 (54) 64 (70) 75 (87) cm. 

ÆRMELÆNGDE: Ca. 6 (7) 8 (9) 10 (11) cm. 

GARNFORBRUG: 

FV. A: 2 (2) 3 (3) 4 (4) ngl. fv 3803, 

FV. B: 1 (1) 1 (2) 2 (2) ngl. fv 2122, 

FV. C: 1 (1) 1 (2) 2 (2) ngl. fv 2010. 

PINDE: Rundp og strømpep nr. 3. 

HÆKLENÅL: Nr. 3. 

STRIKKEFASTHED: 26 m og 35 p glat = ca. 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Tunika strikkes i glatstrik (r på retsiden og vr på vrangsi-

den). Tunikaens forstykke er kortere end ryggen. Hele 

arbejdet strikkes i striber, på nær ribkanter. 

 

STRIBEMØNSTER 

4 p fv. A 

2 p fv. B 

4 p fv. C 

2 p fv. B 

4 p fv. A 

Gent disse 16 p. 

 

FORSTYKKE 

Slå 74 (80) 92 (98) 106 (116) m op på rundp 3 med fv. A. 

Strik 2 (2) 3 (3) 4 (4) cm rib (1 r, 1 vr). Slut med en p fra vr-

siden. Strik stribemønster, og strik 16 (32) 48 (48) 64 (64) 

p. Sæt m på en maskeholder. 

 

RYG 

Slå 74 (80) 92 (98) 106 (116) m op på rundp 3 med fv. A. 

Strik 2 (2) 3 (3) 4 (4) cm rib. Slut med en p fra vr-siden. 

Strik stribemønster, og strik 32 (48) 64 (64) 80 (80) p.   

 

ARBEJDET SAMLES 

Strik henover ryggens m, sæt markør, sæt forstykkets m 

tilbage på p, strik henover forstykkets m, sæt markør 

(omg beg). Strik lige op til arbejdet måler 28 (31) 40 (43) 

47 (54) cm fra forstykkets kant. Forstykke og ryg strikkes 

nu videre hver for sig: Strik r henover ryggens m, og sæt 

ryggens m på en maskeholder.  

 

Forstykke: Strik 5 (6) 8 (8) 9 (10) cm, slut med en p fra vr-

siden. Strik 31 (32) 36 (40) 44 (49) r, og sæt m på maske-

holder, luk 12 (16) 20 (18) 18 (18) m af til hals, strik 31 (32) 

36 (40) 44 (49) r, sæt de næste 74 (80) 92 (98) 106 (116)  

 

m (ryg) på en maskeholder uden at strikke dem. Højre 

og venstre halskant på forstykket strikkes nu videre hver 

for sig. 

 

Højre halskant 

1. p (vrangsiden): Strik vr 

2. p (retsiden): Luk 2 (2) 3 (3) 4 (4) m, r p ud. 

3. p: Strik vr 

4. p: Luk 3 (2) 3 (4) 4 (4) m, r p ud. 

5. p: Strik vr 

6. p: Luk 2 (2) 2 (2) 2 (3) m, r p ud. 

7. p: Strik vr 

9. p: Luk 2 (2) 2 (2) 2 (2) m, r p ud. 

= 22 (24) 26 (29) 32 (36) m. 

Strik lige op til arbejdet måler 40 (49) 59 (65) 70 (83) cm 

målt fra forstykkets kant, sæt m på en maskeholder. 

 

Venstre halskant: Sæt venstre halskants m tilbage på p. 

1. p (retsiden): Strik r 

2. p (vrangsiden): Luk 2 (2) 3 (3) 4 (4) m, strik vr p ud. 

3. p: Strik r  

4. p: Luk 3 (2) 3 (4) 4 (4)) m, strik vr p ud. 

5. p: Strik r 

6. p: Luk 2 (2) 2 (2) 2 (3) m, strik vr p ud. 

7. p: Strik r 

8. p: Luk 2 (2) 2 (2) 2 (2) m, strik vr p ud. 

= 22 (24) 26 (29) 32 (36) m. 

Strik lige op til arbejdet måler 40 (49) 59 (65) 70 (83) cm 

målt fra forstykkets kant, sæt m på en maskeholder. 

 

Ryg: Sæt ryggens m tilbage på p. Strik 8 (9) 10 (13) 14 

(14) cm mere fra ryggens kant, slut med en p fra vr-

siden. Strik 31 (32) 36 (40) 44 (49) r og sæt m på maske-

holder (højre halskant), luk 12 (16) 20 (18) 18 (18) m af til 

hals, strik 31 (32) 36 (40) 44 (49) r (venstre halskant). 

 

Venstre halskant 

1. p (vrangsiden): Strik vr 

2. p (retsiden): Luk 5 (4) 4 (4) 6 (7) m, r p ud  

3. p: Strik vr 

4. p: Luk 4 (4) 4 (5) 6 (6) m, r p ud 

= 22 (24) 26 (29) 32 (36) m. 

Strik lige op til ryggens halskanter er lige så lange som 

forstykkets halskanter, sæt m på en maskeholder. 

 

Højre halskant: Sæt højre halskants m tilbage på p. 

1. p (retsiden): Strik r 

2. p (vrangsiden): Luk 5 (4) 4 (4) 6 (7) m, vr p ud.  

3. p: Strik r 

4. P: Luk 4 (4) 4 (5) 6 (6) m, vr p ud  

= 22 (24) 26 (29) 32 (36) m. 

Strik lige op til ryggens halskant er lige så lang som for-

stykkets halskant, sæt m på en maskeholder.  

 

Strik skuldrene sammen 

Vend arb på vr-siden. Sæt forstykkets højre skulder og 

ryggens højre skulder på hver sin p. Læg pindene op 

mod hinanden, retside mod retside, og strik 1 m fra hver 

p r sm, med en hjælpe-p, samtidig med der bliver lukket 

af. Gent på venstre skulder. 

 

ÆRMER 

Strik 62 (64) 76 (84) 92 (94) m op med fv A langs ærme-

gabskanten, start nederst. saml til en omg og sæt mar-

kør. Strik nu Indt på hver 2 (3) 4 (4) 4 (4) omg, til ærmet 

måler 4 (5) 5 (6) 6 (7) cm således: 1 r, 2 dr r sm, strik til 

der er 3 m tilbage på p, 2 r sm, 1 r. Strik 2 (2) 3 (3) 4 (4) 

cm rib med fv. A 

Strik et ærme magen til langs den anden ærmegabs-

kant. 

 

MONTERING OG HALSRIB 

Strik et lige antal m op langs halskanten med fv. A, strik 

4 (4) 6 (6) 8 (8) cm rib (1 r, 1 vr), luk af. Buk halsribben 

over på vrangsiden og monter den fast (ikke for stramt). 



Slids bagstykke: Hækl km langs slidsen nederst på tuni-

kaen for at få en flot kant. Pres eller damp evt. hele arb. 


