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PETERS FAVORITTRØJE, SOM OGSÅ PASSER TIL HENDE

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vore opskrifter kan variere afhængig af arbejdets type og form. For at
finde din størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen og derefter bestemmer, hvor meget
bevægelsesvidde, du ønsker.
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HEL LÆNGDE
ÆRMELÆNGDE
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PINDE
RUNDPIND
TILBEHØR
IDÈ
DESIGN & TEKST
OVERSÆTTELSE
STRIKKEFASTHED

TIPS & RÅD

Gästrike 3 tr (100% Uld. Bundt ca 100 g = ca 200 m)
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
XS(S)M(L)XL(2XL)
GARNOPLYSNING
Ca 105(113)122(130)140(148) cm Arbejdets mål
Järbo Garn AB Tlf. +46 26-27 30 30 E-mail info@jarbo.se
FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
Ca 68(70)72(74)76(78) cm Arbejdets mål
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og teksterne er ikke
Ca 49(50)51(52)53(54) cm Arbejdets mål
tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.
Ca 550(600)650(700)750(800) g (fv 9302)
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Nr 4 og 4.5
FOTOMODELLER Sami Tikkanen, Martina Lidberg, Mattias Pettersson
Nr 4, 60 cm
TAK TIL:
Snoningspind
TØJ OG TILBEHØR B.YOUNG - Gävle, Factory shop - Gävle
Järbo Garn
Soolorado / Sanna Mårdh Castman E-POST patterns@jarbo.se
Jonna Nielsen
Ca 20 m og 27½ omg glatst på p nr 4.5 = 10 cm – passer strikkefastheden ikke må der prøves med finere eller grovere pinde.

• 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

vm=vrangmaske, arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, kantm=kantmaske, m=maske/masker, rest=resten, rm=retmaske,
rets=retsiden, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, omg=omgange, udt=udtagning

FORKLARINGER

Tag 1 m ud: Tag tråden op mellem 2 m, sno den og strik den ret.
Kantm: Yderste m i hver side strikkes ret på alle omg.
Knaphul: Luk 2 m af, som slås op igen på næste omg.

RYG

Slå 108(116)124(132)142(152) m op på p nr 4 og strik 3 cm rib 1 rm, 1 vm inden for kantm i hver side (1. omg = vrangs).
Juster maskeantallet på sidste omg til109(117)126(134)144(152) m. Det er ikke på alle størrelser, maskeantallet skal
justeres. Skift til p 4.5 på næste omg fra rets og strik på følgende måde: 1 kantm, 29(33)36(37)42(43) m glatst, snoning
over 8 m efter diagram 1, 33(33)36(42)42(48) m mønster efter diagram 2, snoning over 8 m efter diagram 1,
29(33)36(37)42(43)m glatst + kantm. Strik herefter til arb måler ca 28(29)30(30)31)(32)cm (sidste omg fra vrangs).
Sørg for at slutte med den omg fra vrangs, som kommer efter en omg hvor man har snoet garnet over 3 m, (gælder
mønstret efter diagram 2). Derefter strikkes på følgende måde: Kantm, 2(0)0(1)0(1) m glatst, 27(33)36(36)42(42) m
mønster efter diagram 2, snoning over 8 m efter diagram 1, glatst over 33(33)36(42)42(48) m, snoning over 8 m efter
diagram 1, 27(33)36(36)42(42) m mønster efter diagram 2, 2(0)0(1)0(1) m glatst + kantm. Strik resten af arb på denne
måde. Når arb måler ca 65(67)69(71)73(75) cm begynder indtagningerne til skulder ved at lukke af på hver anden omgang
på følgende måde: 9-9-9-9(10-10-10-9)11-11-11-10(12-12-11-11)13-13-12-12(14-14-13-13) m. Samtidig med der lukkes
3. gang til skulder lukkes de midterste 31(33)34(36)38(38) m til nakken. Strik hver side færdig for sig. Luk yderligere
3 m til nakken.

FORSTYKKE

Strikkes som ryggen, men når arb måler 50(52)54(56)58(60) cm lukkes de midterste 5(5)6(6)6(6) m til slids og hver side
strikkes for sig. Strik lige op til arb måler 59(61)63(65)67(69) cm. Luk herefter til halsudskæring ved forkanten på hver
anden omg for 6-2-2-2-2-1-1(7-2-2-2-2-1-1)8-2-2-2-1-1-1(8-2-2-2-2-1-1)8-2-2-2-2-1-1-1(8-2-2-2-2-1-1-1) m. OBS!
Begynd indt til skulder, når arb har samme mål som ryggen og på samme måde som på ryggen.

ÆRMER

Slå 60(60)62(62)64(64) m op på p nr 4 og strik ca 5-6 cm rib 1 rm, 1 vm (første og sidste omg = vrangs). På sidste omg
justeres maskeantallet til 61(61)63(63)65(65) m. Skift til p nr 4.5 på næste omg fra rets og strik på følgende måde:
kantm, 8(8)6(6)7(7) m glatst, snoning over 8 m efter diagram 1, 27(27)33(33)33(33) m mønster efter diagram 2, snoning
over 8 m efter diagram 1, 8(8)6(6)7(7) m glatst + kantm. Når arb måler 7 cm tages 1 m ud i hver side indenfor kantm.
Gentag udt med 2 cms mellemrum yderligere 0(2)6(20)21(21) gange og derefter med 2½ cms mellemrum indtil der er
93(97)101(105)109(109) m på pinden. OBS! De udtagne m strikkes glatst indenfor kantm. Når arb måler 49(50)51(52)53(54)
cm lukkes alle m af på en gang.

MONTERING

Spænd delene ud efter de angivne mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre. Sy skuldersømmene sammen.
Halskant: Fra rets samles 92(96)98(102)106(106) m op på rundp nr 4 rundt i halsudskæringen. Strik ca 2½ cm rib
1 rm, 1 vm indenfor kantm i hver side. Luk af i rib. Højre slidskant: Saml m op på p nr 4 langs med slids- og halskant.
Kanten må ikke rynke eller stramme. Strik ca 2½ cm rib 1 rm 1 vm (= dvs lige så lang som stykket, der er lukket af til
slids). Luk af i rib. Venstre slidskant: Strikkes som højre men lav 2 knaphuller midt på ribkanten. Det øverste midt for
halskanten. Det nederste ca 1½ -2 cm over slidskanten. Sy slidskanten til nederst. Venstre over højre. Sy ærmerne i. Sy
side- og ærmesømmene sammen. Brug kantm som sømrum. Sy knapper på højre slidskant.
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Gentag X-X
Diagrammet viser alle omg
X Begynd her

Begynd her

Slut her

91120. Tegnforklaring, Diagram 1
= Rm fra rets og vm fra vrangs
= Vm fra rets og rm fra vrangs
= Sæt 2 m på snoningsp bagved arb, strik 2 rm, strik m på snoningsp ret

91120. Diagram 2
X
Gentag X-X
Diagrammet viser alle omg
X
Begynn her
X
Slut her

X
Begynn her

91120. Tegnforklaring, diagram 2
= Rm fra rets og vm fra vrangs
= Sæt 3 m på snoningsp. Sno garnet en omg rundt om disse 3
m,
sæt m tilbage på venstre pind og strik ret.
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