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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV

BASISMODEL TIL DAMER

VED SPØRGSMÅL TIL OPSKRIFTEN ELLER GARNET
Järbo Garn AB Tlf. +46 - 026 - 27 30 30

BRYSVIDDE
OVERVIDDE
OVERVIDDE
HEL LÆNGDE
HEL LÆNGDE
A) GARNFORBRUG
B) GARNFORBRUG
C) GARNFORBRUG
D) GARNFORBRUG
E) GARNFORBRUG
F) GARNFORBRUG
G) GARNFORBRUG
H) GARNFORBRUG
J) GARNFORBRUG
PINDE
RUNDPIND
TILBEHØR C)
TILBEHØR D)
TILBEHØR G)
TILBEHØR H)
DESIGN OG OPSKRIFT

Saga 100 % uld, 50 g = ca. 121 m
E-mail info@jarbo.se
VEDR. EVT. RETTELSER TIL OPSKRIFTEN
Fuga, Lady, Fantasi, Gästrike 3-trådet, Mellanraggi
Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og teksterne
Bemærk at garnmængden kan ændre sig hvis der vælges en anden kvalitet ©COPYRIGHT
er ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.
FOTO Lars Åbom, Fotografen - Gävle
32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50 (52-54)
HÅR & MAKE UP Angelica Pennerdahl
FOTOMODEL Rebecka Rehnström, Stockholmsgruppen
XS (S) M (L) XL (XXL)
TAK TIL:
76-80 (84-88) 92-96 (100-104) 110-116 (122-128) cm – kroppens mål
TØJ OG TILBEHØR Gina Tricot, Valbo Köpcentrum, Selmas i Gävle
LOCATION Gävle Konserthus - www.gavlekonserthus.se
Ca 88 (96) 104 (113) 125 (136) cm – sweateren/trøjens mål
Ca 82 (88) 96 (104) 113 (125) cm – vesten/slipoverens mål
Ca 61 (63) 65 (67) 69 (71) cm – sweateren/trøjens mål
Ca 52 (53) 54 (56) 58 (60) cm – vesten/slipoverens mål
Ca 500 (550) 600 (650) 650 (700) g — sweater med rund hals
Ca 500 (550) 600 (650) 650 (700) g — sweater med V-hals (fv. 19018)
Ca 500 (550) 600 (650) 650 (700) g — trøje med rund hals
Ca 500 (550) 600 (650) 650 (700) g — trøje med V-hals (fv. 19002)
Ca 300 (350) 350 (400) 400 (450) g — slipover med rund hals
Ca 300 (350) 350 (400) 400 (450) g — slipover med V-hals
Ca 300 (350) 350 (400) 400 (450) g — vest med rund hals
Ca 300 (350) 350 (400) 400 (450) g — vest med V-hals
Ca 550 (600) 650 (700) 750 (850 g — sweater med polo
Nr. 3½ og 4
Nr. 3½, 80 cm (kun til den åbne trøje/vest), rundpind nr. 3½, 40 cm (kun til sweateren/slipoveren)
7(7)8(8)8(8) knapper til trøje med rund hals
5(5)6(6)6(6) knapper til trøje med V-hals
6(6)7(7)7(7) knapper til vest med rund hals
4(4)4(4)4(4) knapper til vest med V-hals
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting

STRIKKEFASTHED

21 m og 28 p i glatstrik på p 4 = 10 x 10 cm. Hvis strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.

STØRRELSESGUIDE

Hvor meget ekstra vidde der er lagt ind i vores strikkeopskrifter, varierer alt efter model og snit. For at få den rigtige størrelse
anbefaler vi at du først tager alle mål direkte på kroppen, og derefter bestemmer dig for hvor meget ekstra vidde du vil have på din
strikkede trøje.

RIB ALT.1

1. p: *1 r, 1 vr, gentag fra * pinden hen.
2. og alle følgende p: Ret over ret, vrang over vrang.

RIB ALT.2

1. p: *2 r, 2 vr, gentag fra * pinden hen.
2. og alle følgende p: Ret over ret, vrang over vrang.

SÆRLIGE FORKORTELSER

1 udt (= 1 udtagning): Sæt lænken mellem to m op på p og strik den drejet (ret eller vrang som det passer på arb).
1 o-indt (= 1 overtræksindtagning): 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse m over den strikkede.
Kantmasker: Strik første og sidste m ret på alle p.

STØRRELSE

SWEATER/TRØJE (A, B, C, D, J)
RYG
Slå 95(103)111(121)133(145) m op på p 3½. Strik 6(6)7(7)8(8) cm rib (1. p = vrangsiden). Skift til p 4 og glatstrikning.
Strik lige op til arb måler 37(38)39(40)41(42) cm, slut med en vrangsidepind. Ærmegab: Luk 5(5)6(7)7(8) m af i
begyndelsen af de næste 2 p til ærmegab. Tag nu ind således: Næste p: 2 r, 1 o-indt, strik til de sidste 4 m, 2 r sm, 2 r.
Næste p: 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, strik til de sidste 4 m, 2 dr vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind i
hver side på samme måde på hver p yderligere 1(1)1(1)3(5) gange, derefter på hver 2. p 1(2)3(3)4(6) gange, og endelig på
den følgende 4. p = 75(81)85(93)99(101) m. Fortsæt lige op til arb måler 59(61)63(65)67(69) cm, slut med en
vrangsidepind. Halsudskæring: Luk på næste p de midterste 27(29)31(33)33(33) m af til halsudskæring og strik pinden hen.
Strik hver side færdig for sig. Venstre skulder: Luk i halssiden på hver 2. p endnu 1x3, 1x2 m af = 19(21)22(25)28(29) m tilbage
på skulderen. Strik lige op til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og luk de resterende m af. Højre skulder: Som venstre
skulder, blot spejlvendt.
(A)

(B)

(C)

(D)

(J)

SWEATER MED RUND HALS (A)
FORSTYKKE
Strik som ryggen til arb måler 53(55)56(58)59(61) cm, slut med en vrangsidepind. Luk på næste p de midterste
17(19)19(21)21(23) m af til halsudskæring og strik pinden hen. Strik hver side færdig for sig. Højre skulder: Næste p
(vrangsiden): 1 r (= kantm), vr til de sidste 4 m, 2 dr vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Næste p (retsiden): 2 r, 1 o-indt, ret
pinden hen. Fortsæt med at tage ind i halssiden på samme måde på hver p yderligere 3 gange, derefter
på hver 2. p 4(4)5(5)5(4) gange, og endelig på den følgende 4. p = 19(21)22(25)28(29) m tilbage på skulderen. Fortsæt
lige op til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og luk de resterende m af. Venstre skulder: Som højre skulder, blot spejlvendt.
(A)

SWEATER MED V-HALS (B)
FORSTYKKE
Strik som ryggen til arb måler 36(37)38(39)40(41) cm, slut med en vrangsidepind. Sæt på næste p den midterste m på
en maskeholder og strik pinden hen. Strik hver side færdig for sig. Højre skulder: Strik 1 p (= vrangsiden).
Næste p (retsiden): 2 r, 1 o-indt, ret pinden hen. Strik 2 p. Næste p (vrangsiden): 1 r (= kantm), vr til de sidste 4 m,
2 dr vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind i halssiden på samme måde på hver 3. p yderligere 5(8)9(10)8(4)
gange, derefter på hver 4. p 11(9)9(9)11(15) gange. NB! Tag samtidig med V-udskæringen ind til ærmegab i siderne i
samme højde og på samme måde som på ryggen. Fortsæt lige op til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og luk de resterende
19(21)22(25)28(29) m af. Venstre skulder: Som højre skulder, blot spejlvendt.
(B)

Version 2

TRØJE MED RUND HALS (C)
VENSTRE FORSTYKKE
Slå 45(49)53(57)63(69) m op på p 3½. Strik 6(6)7(7)8(8) cm rib (1. p = vrangsiden). Skift til p 4 og glatstrikning.
Strik lige op til arb måler 37(38)39(40)41(42) cm, slut med en vrangsidepind. Ærmegab: Luk 5(5)6(7)7(8) m af i
begyndelsen af næste p til ærmegab. Strik 1 p. Næste p (retsiden): 2 r, 1 o-indt, ret pinden hen. Næste p (vrangsiden):
1 r (= kantm), vr til de sidste 4 m, 2 dr vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind i ærmegabssiden på samme
måde på hver p yderligere 1(1)1(1)3(5) gange, derefter på hver 2. p 1(2)3(3)4(6) gange, og endelig på den følgende 4. p
= 35(38)40(43)46(47) m. Fortsæt lige op til arb måler 53(55)56(58)59(61) cm, slut med en retsidepind. Halsudskæring:
Luk på næste p de første 6(7)7(7)7(8) m af, strik pinden hen. Næste p (retsiden): R til de sidste 4 m, 2 r sm, 2 r.
Næste p (vrangsiden): 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, vr til sidste m, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind i halssiden
på samme måde på hver p yderligere 3 gange, derefter på hver 2. p 4(4)5(5)5(4) gange, og endelig på den følgende 4. p =
19(21)22(25)28(29) m tilbage på skulderen. Fortsæt lige op til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og luk de resterende m af.
(C)

HØJRE FORSTYKKE

Som venstre forstykke, blot spejlvendt.

TRØJE MED V-HALS (D)
VENSTRE FORSTYKKE
(D)

Strik som til venstre forstykke, trøje med rund hals, til arb måler 38(39)40(42)44(44) cm, slut med en vrangsidepind.
Begynd nu indtagningerne til V-hals, men fortsæt samtidig indtagningerne til ærmegab i arb venstre side som på forstykke
til trøje med rund hals. V-hals: Næste p (retsiden): Strik til de sidste 4 m, 2 r sm, 2 r. Strik 2 p. Næste p (vrangsiden):
1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, strik pinden hen. Fortsæt med at tage ind i halssiden på samme måde på hver 3. p yderligere
3(6)7(7)5(1) gange, derefter på hver 4. p 11(9)9(9)11(15) gange = 19(21)22(25)28(29) m tilbage på skulderen. Fortsæt lige op
til arb måler 61(63)65(67)69(71) cm og luk de resterende m af.

HØJRE FORSTYKKE

Som venstre forstykke, blot spejlvendt.

ÆRMER

Slå 49(51)53(57)59(61) m op på p 3½. Strik rib som på ryggen. Skift til p 4 og glatstrikning og tag på første p 5 m ud
jævnt fordelt = 54(56)58(62)64(66) m. Strik 4 p. Næste p (retsiden): 2 r, 1 udt, r til de sidste 2 m, 1 udt, 2 r.
Fortsæt med at tage 1 m ud i hver side på samme måde (dvs. 2 m fra kanten) på hver 7.(7.)6.(6.)6.(6.) p yderligere
12(13)15(15)15(15) gange = i alt 80(84)90(94)96(98) m. Fortsæt lige op til arb måler 42(43)43(44)44(45) cm, slut
med en vrangsidepind. Ærmekuppel: Luk 5(5)6(7)7(8) m af i begyndelsen af de næste 2 p til ærmegab.
Næste p (retsiden): 2 r, 1 o-indt, strik til de sidste 4 m, 2 r sm, 2 r. Næste p (vrangsiden): 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm,
strik til de sidste 4 m, 2 dr vr, 1 vr, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind i hver side på samme måde på hver p yderligere
1(1)1(1)3(5) gange, derefter på hver 2. p 6(7)8(8)8(8) gange, så igen på hver p 6(7)7(8)7(5) gange. Luk 5(4)5(5)4(4) m
af i begyndelsen af de næste 2 p, så 5 m (alle str.) i begyndelsen af de følgende 2 p. Luk de resterende 20(22)22(22)24(24) m af.

MONTERING (A,B,C,D,J)
(A)

(B)

(C)

(D)

(J)

Hæft alle ender. Sy skuldersømmene. Sy side- og ærmesømmene. Sy ærmerne i. Halskant på sweater med rund hals (A):
Begynd med den lille rundp nr. 3½ ved venstre skuldersøm og strik fra retsiden ca. 62(66)70(74)76(76) m op langs
halskanten på forstykket og 40(42)44(46)46(46) m op langs halskanten på ryggen = 102(108)114(120)122(122) m i alt.
Strik 3(3)3(4)4(4) cm rib. Luk af i rib. Halskant på sweater med polo (J): Begynd med den lille rundp nr. 3½ ved
venstre skuldersøm og strik fra retsiden ca. 62(66)70(74)76(76) m op langs halskanten på forstykket og 40(42)44(46)46(46) m
op langs halskanten på ryggen = 102(108)114(120)122(122) m i alt. Strik 18(18)18(18)18(18) cm rib. Luk af i rib.
Halskant på sweater med V-hals (B): Begynd med den lille rundp nr. 3½ ved venstre skuldersøm og strik fra retsiden
63(65)68(68)68(71) m op langs venstre side af V’et, strik m på maskeholderen (= midt i V’et) ret og markér denne m
med en tråd el.lign., strik 63(65)68(68)68(71)m op langs højre side af V’et og 39(41)43(45)45(45) m op langs halskanten
på ryggen = 165(171)179(181)181(187) m i alt. Næste omg: Strik rib til 1 m før den markerede m, tag 2 m løs af som om
de skulle strikkes r sm, strik 1 m, træk de 2 løse m over den strikkede m på én gang (= så den midterste m kommer til at
ligge øverst på indtagningen), fortsæt i rib omg rundt. Strik i alt 3(3)3(4)4(4) cm rib med indtagninger i V’et på hver omg
som beskrevet. Luk af i rib. For- og halskanter på trøje med rund hals (C): Begynd med den lange rundp nr. 3½
forneden og strik ca. 127(133)137(143)143(145) m op langs trøjens højre forkant, 1 m ved hjørnet af halsudskæringen
(markér denne m med en tråd el. lign.), 28(30)32(32)34(34) m langs højre side af halsudskæringen foran, 39(41)43(45)45(45) m
langs halsudskæringen på ryggen, 28(30)32(32)34(34) m langs venstre side af halsudskæringen foran, 1 m ved hjørnet af
halsudskæringen (markér denne m med en tråd el.lign.) og 127(133)137(143)143(145) m langs venstre forkant =
351(369)383(397)401(405) m i alt.
1. p (vrangsiden): Strik rib hen til den første markerede m, 1 udt, strik den markerede m vrang, 1 udt, fortsæt i rib hen
til den næste markerede m, 1 udt, strik den markerede m vrang, 1 udt, fortsæt i rib pinden hen.
2. p (retsiden): Strik rib hen til den første markerede m, 1 udt, strik den markerede m ret, 1 udt, fortsæt i rib hen til
den næste markerede m, 1 udt, strik den markerede m ret, 1 udt, fortsæt i rib pinden hen.
3. p: Som 1. p.
4. p: 7(7)4(10)10(5) m rib, luk 2 m af (= knaphul), *18(19)17(17)17(18) m rib, luk 2 m af, gentag fra * yderligere
(5)6(6)6(6) gange, fortsæt i rib med udtagninger på hjørnerne pinden hen.
5. p: Strik rib og udtagninger som sædvanlig, men slå desuden 2 nye m op over hvert knaphul. Fortsæt med rib og
udtagninger til ribkanten måler 3(3)3(4)4(4) cm. Luk alle m af i rib. Sy knapperne i over for knaphullerne.
For- og halskanter på trøje med V-hals (D): Begynd med den lange rundp nr. 3½ forneden og strik ca. 93(96)99(103)107(107) m
op langs trøjens højre forkant, 63(65)68(68)68(71) m langs højre side af V’et, 39(41)43(45)45(45) m langs
halsudskæringen på ryggen, 63(65)68(68)68(71) m langs venstre side af V’et, og 93(96)99(103)107(107) m langs venstre
forkant = 355(365)377(387)395(401) m i alt. Strik 3 p rib.
4. p (retsiden): 8(8 6(8)8(8) m rib, luk 2 m af (= knaphul), *18(19)16(16)17(17) m rib, luk 2 m af, gentag fra * yderligere
3(3)4(4)4(4) gange, fortsæt i rib pinden hen.
5. p: Strik rib som sædvanlig, men slå desuden 2 nye m op over hvert knaphul.
Fortsæt i rib til ribkanten måler 3(3)3(4)4(4) cm. Luk alle m af i rib. Sy knapperne i over for knaphullerne.
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SLIPOVER/VEST (E & F)
RYG
(E)

(F)

Slå 89(95)103(111)121(133) m op på p 3½. Strik 5(5)6(6)7(7) cm rib (1. p = vrangsiden). Skift til p 4 og glatstrikning.
Strik lige op til arb måler 30(30)30(31)32(33) cm, slut med en vrangsidepind. Ærmegab: Luk 5(6)6(7)7(8) m af
i begyndelsen af de næste 2 p til ærmegab. Tag nu ind således: Næste p: 2 r, 1 o-indt, strik til de sidste 4 m, 2 r sm, 2 r.
Næste p: 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, strik til de sidste 4 m, 2 dr vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind i
hver side på samme måde på hver p yderligere 1(1)1(1)3(3) gange, derefter på hver 2. p 2(2)3(4)4(5) gange, og endelig
på den følgende 4. p = 67(71)77(81)87(95) m. Fortsæt lige op til arb måler 50(51)52(54)56(58) cm, slut med en
vrangsidepind. Halsudskæring: Luk på næste p de midterste 27(29)31(31)33(33) m af til halsudskæring og strik
pinden hen. Strik hver side færdig for sig. Venstre skulder: Luk i halssiden på hver 2. p endnu 1x3, 1x2 m af = 15(16)18(20 22(26) m
tilbage på skulderen. Strik lige op til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og luk de resterende m af.
Højre skulder: Som venstre skulder, blot spejlvendt.

SLIPOVER MED RUND HALS (E)
FORSTYKKE
Strik som ryggen til arb måler 40(41)41(43)44(46) cm, slut med en vrangsidepind. Luk på næste p de midterste
13(15)15(17)17(19) m af til halsudskæring og strik pinden hen. Strik hver side færdig for sig.
Højre skulder: Næste p (vrangsiden): 1 r (= kantm), vr til de sidste 4 m, 2 dr vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm).
Næste p (retsiden): 2 r, 1 o-indt, ret pinden hen. Fortsæt med at tage ind i halssiden på samme måde på hver p yderliger
5 gange, derefter på hver 2. p 4(4)5(4)5 (4) gange, og endelig på den følgende 4. p = 15(16)18(20)22(26) m tilbage på skulderen.
Fortsæt lige op til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og luk de resterende m af. Venstre skulder: Som højre skulder, blot spejlvendt.
(E)

SLIPOVER MED V-HALS (F)
FORSTYKKE
Strik som ryggen til arb måler 28(28)28(29)30(31) cm, slut med en vrangsidepind. Sæt på næste p den midterste m på
en maskeholder og strik pinden hen. Strik hver side færdig for sig. Højre skulder: Strik 1 p (= vrangsiden).
Næste p (retsiden): 2 r, 1 o-indt, ret pinden hen. Strik 2 p. Næste p (vrangsiden): 1 r (= kantm), vr til de sidste 4 m,
2 dr vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind i halssiden på samme måde på hver 3. p yderligere 8(8)12(8)11(8)
gange, derefter på hver 4. p 8(9)6(10)8(11) gange. NB! Tag samtidig med V-udskæringen ind til ærmegab i siderne i
samme højde og på samme måde som på ryggen. Fortsæt lige op til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og luk de
resterende 15(16)18(20)22(26) m af. Venstre skulder: Som højre skulder, blot spejlvendt.
(H)

VEST MED RUND HALS (G)
VENSTRE FORSTYKKE
Slå 43(46)50(54)59(65) m op på p 3½. Strik 5(5)6(6)7(7) cm rib (1. p = vrangsiden). Skift til p 4 og glatstrikning.
Strik lige op til arb måler 30(30)30(31)32(33) cm, slut med en vrangsidepind. Ærmegab: Luk 5(6)6(7)7(8) m af i
begyndelsen af næste p til ærmegab. Strik 1 p. Næste p (retsiden): 2 r, 1 o-indt, ret pinden hen. Næste p (vrangsiden):
1 r (= kantm), vr til de sidste 4 m, 2 dr vr sm, 1 vr, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind i ærmegabssiden på samme
måde på hver p yderligere 1(1)1(1)3(3) gange, derefter på hver 2. p 2(2)3(4)4(5) gange, og endelig på den følgende
4. p = 32(34)37(39)42(46) m. Fortsæt lige op til arb måler 40(41)41(43)44(46) cm, slut med en retsidepind.
Halsudskæring: Luk på næste p de første 5(6)6(7)7(8) m af, strik pinden hen. Næste p (retsiden): R til de sidste 4 m,
2 r sm, 2 r. Næste p (vrangsiden): 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, vr til sidste m, 1 r (= kantm). Fortsæt med at tage ind
i halssiden på samme måde på hver p yderligere 5 gange, derefter på hver 2. p 4(4)5(4)5(4) gange, og endelig på
den følgende 4. p = 15(16)18(20)22(26) m tilbage på skulderen. Fortsæt lige op til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm
og luk de resterende m af.
(G)

HØJRE FORSTYKKE

Som venstre forstykke, blot spejlvendt.

VEST MED V-HALS (H)
VENSTRE FORSTYKKE
(H)

HØJRE FORSTYKKE

Som venstre forstykke, blot spejlvendt. 		

MONTERING (E,F,G,H)
(E)

(F)

Strik som til venstre forstykke, vest med rund hals, til arb måler 28(28)28(29)30(31) cm, slut med en vrangsidepind.
Begynd nu indtagningerne til V-hals. V-hals: Næste p (retsiden): Strik til de sidste 4 m, 2 r sm, 2 r. Strik 2 p.
Næste p (vrangsiden): 1 r (= kantm), 1 vr, 2 vr sm, strik pinden hen. Fortsæt med at tage ind i halssiden på samme
måde på hver 3. p yderligere 4(6)7(4)5(0) gange, derefter på hver 4. p 11(10)10(13)13(18) gange = 15(16)18(20)22(26) m
tilbage på skulderen. NB! Tag samtidig med V-udskæringen ind til ærmegab i siderne i samme højde og på samme måde
som på ryggen. Fortsæt lige op til arb måler 52(53)54(56)58(60) cm og luk de resterende m af.

(G)

(H)

Hæft alle ender. Sy skulder- og sidesømmene. Halskant på slipover med rund hals (E): Begynd med den lille rundp nr. 3½
ved venstre skuldersøm og strik fra retsiden ca. 74(78)82(84)88(88) m op langs halskanten på forstykket og
40(42)44(46)46(46) m op langs halskanten på ryggen = 114(120)126(130)134(134) m i alt. Strik 3 cm rib. Luk af i rib.
Halskant på slipover med V-hals (F): Begynd med den lille rundp nr. 3½ ved venstre skuldersøm og strik fra retsiden
53(55)57(61)63(65) m op langs venstre side af V’et, strik m på maskeholderen (= midt i V’et) ret og markér denne m
med en tråd el.lign., strik 53(55)57(61)63(65) m op langs højre side af V’et og 39(41)43(45)45(45) m op langs halskanten
på ryggen = 146(152)158(168)172(176) m i alt. Næste omg: Strik rib til 1 m før den markerede m, tag 2 m løs af som
om de skulle strikkes r sm, strik 1 m, træk de 2 løse m over den strikkede m på én gang (= så den midterste m kommer
til at ligge øverst på indtagningen), fortsæt i rib omg rundt. Strik i alt 3 cm rib med indtagninger i V’et på hver omg
som beskrevet. Luk af i rib. For- og halskanter på vest med rund hals (G): Begynd med den lange rundp nr. 3½ forneden og
strik ca. 101(101)103(107)111(115) m op langs vestens højre forkant, 1 m ved hjørnet af halsudskæringen (markér
denne m med en tråd el. lign.), 36(39)41(42)43(43) m langs højre side af halsudskæringen foran, 39(41)43(45)45(45) m
langs halsudskæringen på ryggen, 36(39)41(42)43(43) m langs venstre side af halsudskæringen foran, 1 m ved hjørnet af
halsudskæringen (markér denne m med en tråd el.lign.) og 101(101)103(107)111(115) m langs venstre forkant =
315(323)333(345)355(363) m i alt.

Versjon 1

16-02 (G) Fortsat...

VASKEANVISNING

1. p (vrangsiden): Strik rib hen til den første markerede m, 1 udt, strik den markerede m vrang, 1 udt, fortsæt i rib hen til den
næste markerede m, 1 udt, strik den markerede m vrang, 1 udt, fortsæt i rib pinden hen.
2. p (retsiden): Strik rib hen til den første markerede m, 1 udt, strik den markerede m ret, 1 udt, fortsæt i rib hen til
den næste markerede m, 1 udt, strik den markerede m ret, 1 udt, fortsæt i rib pinden hen.
3. p: Som 1. p.
4. p: 6(6)7(5)9(7) m rib, luk 2 m af (= knaphul), *17(17)14(15)15(16) m rib, luk 2 m af, gentag fra * yderligere
4(4)5(5)5(5) gange, fortsæt i rib pinden hen.
5. p: Strik rib som sædvanlig, men slå desuden 2 nye m op over hvert knaphul. Fortsæt i rib til ribkanten måler 3 cm.
Luk alle m af i rib. Sy knapperne i over for knaphullerne.
For- og halskanter på vest med V-hals (H): Begynd med den lange rundp nr. 3½ forneden og strik ca. 71(71)71(75)77(78) m
op langs trøjens højre forkant, 63(65)68(68)68(71) m langs højre side af V’et, 39(41)43(45)45(45) m langs
halsudskæringen på ryggen, 63(65)68(68)68(71) m langs venstre side af V’et, og 71(71)71(75)77(78) m langs venstre
forkant = 307(313)321(331)335(343) m i alt. Strik 3 p rib.
4. p (retsiden): 7(7)7(8)7(8) m rib, luk 2 m af (= knaphul), *18(18)18(19)20(20) m rib, luk 2 m af, gentag fra * yderligere
2 gange, fortsæt i rib pinden hen.
5. p: Strik rib som sædvanlig, men slå desuden 2 nye m op over hvert knaphul. Fortsæt i rib til ribkanten måler 3 cm.
Luk alle m af i rib. Sy knapperne i over for knaphullerne.
Ærmekanter på slipover og vest: Begynd med den lille rundp nr. 3½ ved sidesømmen og strik fra retsiden ca.
106(110)116(120)124(128) m op jævnt fordelt hele vejen rundt i det ene ærmegab. Strik 3 cm rib. Luk af i rib. Strik den
anden ærmekant magen til.
Strikkede og hæklede ting bør vaskes separat ved uldprogram, med vrangsiden ud og uden optisk hvidt. Undgå iblødsætning.
Træk forsigtigt tøjet i facon mens det endnu er vådt og lad det liggetørre.
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