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91003

TRØJE MED TASKE

GARNKVALITET
Létt Lopi (100% Ren Ny Ull, Nøgle ca 50 g = 100 m)
STRIKKEFASTHED
Ca 18 m og 24 p glatstrik med pind nr 4.5 = 10 x 10 cm.
GARNALTERNATIV
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
STØRRELSE
34(36)38(40)42
BRYSTMÅL
Ca 91(95)100(104)108 cm Trøjens mål
LÆNGDE MIDT FOR
Ca 56(57)58(59)60 cm Trøjens mål
ÆRMELÆNGDE TIL ÆRMEGAB Ca 45(46)47(48)49 cm Trøjens mål
GARNFORBRUG (A)
Trøje Létt-Lopi, 50 g nøgler
A 10085
Ca 7(8)8(9)10 ngl
B 10052
Ca 1(1)1(1)1 ngl
C 10051
Ca 1(1)1(1)1 ngl
D 19426
Ca 1(1)1(1)1 ngl
E 19434
Ca 1(1)1(1)1 ngl
F 11704
Ca 1(1)1(1)1 ngl
GARNFORBRUG (B)
TASKE Létt-Lopi, 50 g nøgler
A 10085
Ca 1 ngl
B 10052
Ca 1 ngl
C 10051
Ca 1 ngl
D 19426
Ca 1 ngl
E 19434
Ca 1 ngl
F 11704
Ca 1 ngl
MÅL - BREDDEN
22 cm
MÅL - LÆNGDEN
26 cm
SKULDERREM
20 cm
RUNDPIND
Nr 4.5 på 40 cm og 80 cm, nr 4 på 40 cm og 80 cm
STRØMPEPINDE
Nr 4 och 4.5
TILLBEHØR
1stk knap (tasken)
DESIGN & TEXT
ISTEX - Védís Jónsdóttir
OVERSÆTTELSE
Elin Kjems Nissen
STØRRELSES GUIDE
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Järbo garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i trøjerne kan vareiere fra trøje til trøje afhængig af typen og form. For
at finde din størrelse anbefaler vi at du tager alle målene direkte på kroppen. Derefter bestemmer du selv hvor meget
bevægelsesvidde du vil have.
• For at undgå spørgsmål: Det er en god ide at læse teksten igennem, inden du begynder på dit arbejde.
• Marker størrelsen med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
• Strik/hækl altid en prøve: Vi anbefaler du strikker/hækler en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikke/hæklefastheden
passer. Hvis strikke/hæklefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde/hæklenål.
• Diagram: Når der strikkes/hækles efter diagram, kan pinden der strikkes/hækles med fordel følges med lineal.

FORKORTELSER

vr = vrang, arb = arbejdet, fv =farve, m = maske, r = ret, omg = omgang, udt = udtagning, 2 r sm = 2 ret sammen, 1 indt.
= løft 1 m af, 1r, træk den løse m over, RS = retsiden, VRS = vrangsiden.

ARBEJDSGANG

Trøjen og ærmerne strikkes nede fra og op til ærmegabet, så sættes delene sammen og bærestykket med indtagninger
strikkes efter diagrammet. Omg. begynder i trøjens venstre side. På bærestykket beg. omg. bagpå ved venstre ærme.

PULDEN/TRØJEN

Slå 164(172)180(188)196 m op med fv A på pind nr. 4 og strik 6 omg perlestrik. Skift til pind nr. 4.5 og strik glatstrik
til arb måler 33(34)35(36)37 cm fra opslagskanten. På sidste omg strikkes der til der mangler 6 (6) 7 (7) 8 m. Læg arb
til side og strik ærmerne.

ÆRMER (2 ens)

Slå 38(40)40(42)42 m op med fv A på pind nr. 4. Strik 6 omg perlestrik. Skift til pind nr. 4.5 og strik glatstrikning.
Samtidig med at der tages 2 m ud (1 m i beg og 1 m i slutningen af omg) på hver 9 (9) 8 (8)8 omg i alt 11(11)12(12)13
gange = 60(62)64(66)68 m. Fortsæt med at strikke uden udtagninger til ærmet måler 45(46)47(48)49 cm fra opslagskanten.
Sæt de sidste 6(6)7(7)8 m og de første 5(6)6(7)7 m på en tråd = 49(50)51(52)53 m tilbage på pinden. Strik det andet
ærme magen til.

BÆRESTYKKE

sæt ærmerne sammen med trøjen på følgende måde: sæt de 6(6)7(7)8 sidste og de første 5(6)6(7)7m (på trøjen) på en
tråd. Strik med fv A og pind nr. 4.5 det første ærme = 49(50)51(52)53 m. Strik så 71(74)77(80)83 m på trøjen (forstykket).
Sæt 11(12)13(14)15 m på en tråd. Strik det andet ærme på = 49(50)51(52)53 m. Strik 71(74)77(80)83 m på trøjen
(bagstykket). Nu er der 240(248)256(264)272 m på pinden. Strik mønster og indtagningerne efter diagramet. Skift til
en kortere rundpind når det bliver nødvendigt. Når mønstret er strikket er der 60(62)64(66)68 m på pinden.

HALSKANT

Skift til pind nr. 4. Strik 1 omg med fv A og tag 0(0)0(2)4 m ind jævnt fordelt = 60(62)64(64)64 m tilbage. Strik 7 omg
perlestrik. 1 omg vr (foldekant)og 6 omg glatstrikning.

MONTERING

Sy trøjen sammen under ærmerne med maskesting. Hæft alle ender. buk halskanten ned på VRS og sy den fast maske for
maske (på VRS). Skyl blusen op og læg den fladt til tørre.

B. TASKE ARBEJDSGANG

Tasken strikkes rundt. Skulderremmen retstrikkes frem og tilbage (hver pind strikkes ret)

TASKE

Slå 80 m op med fv A på pind nr. 4.5. Strik rundt efter mønsterdiagramet. Fortsæt med fv F, strik 1 omg vr. Foret
glatstrikkes, tag 4 m ind jævnt fordelt på 1. Omg. strik til foret er lidt kortere end tasken . Lad arb hvil.

SKULDERREM

Slå 5 op med fv B på pind nr. 4. Retstrikning til arb måler 120 cm fra opslagskanten. Luk af.

MONTERING

Hæft alle ender. sy tasken sammen i bunden med maskesting. Derefter syes foret sammen med maskesting. Buk foret
ned i tasken. Sy skulderremmen på tasken. Sy knappen fast midt for og lav en løkke på modsat side, så tasken kan lukkes.

DIAGRAM – trøje

DIAGRAM – taske

60(62)64(66)68 m
90(93)96(99)102 m
str 34(36) strik ikke denne omg
120(124)128(132)136 m
str 34(36) strik ikke denne omg

150(155)160(165)170 m
str 34 strik ikke denne omg
str 34 strik ikke denne omg

str 34 strik ikke denne omg
180(186)192(198)204 m

210(217)224(231)238 m

str 34(36)38 strik ikke denne omg
str 34(36)38 strik ikke denne omg

240(248)256(264)272 m
Gentag

TEGNFORKLARING
Gentag

TEGNFORKLARING – farve

= 2 ret sammen

= Fv A

= Ingen maskere

= Fv B
= Fv C
= Fv D
= Fv E
= Fv F
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