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GARNKVALITET
GARNALTERNATIV
STØRRELSER - DAME
STØRRELSER - EU
GARNFORBRUG
BRYSTVIDDE
HEL LÆNGDE
JUMPERPINDE
RUNDPINDE
STRIKKEFASTHED
DESIGN OG TEKST
STØRRELSESGUIDE

SWEATER MED STRIBER OG HULMØNSTER

GARNOPLYSNING
Järbo Garn AB Tlf. +46 - 026 - 27 30 30 E-mail info@jarbo.se

Soft Cotton (100 % Bomuld. Nøgle Ca 50 g = 80 m)
FLERE OPSKRIFTER Se Järbo Garns hjemmeside www.jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materialet og
Super Soft Cotton
teksterne er ikke tilladt uden forudgående aftale med Järbo Garn AB.
XS(S)M(L)XL(2XL)
FOTO Lasse Åbom - Fotografen i Gävle
32/34(36/38)40/42(44/46)48/50(52/54)
HÅR & MAKE UP Angelica Pennerdahl
FOTOMODEL Angelica Pennerdahl
Ca 300(350)350(400)400(450) g (fv 1: 8875, lin)
TAK TIL:
Ca 250(250)300(300)350(350) g (fv 2: 8802, oblekt)
TØJ OG TILBEHØR B.Young - Sandviken, B.Young
Ca 86(91)95(100)108(113) cm
MILJÖ Wij Trädgårdar - Ockelbo
Ca 60(61)62(63)64(65) cm
Med forbehold for eventuelle trykfejl.
Se seneste version på www.jarbo.se
Nr 4 og 4.5
Nr 4 (40 cm)
Ca 18 m og 22-23 p i glat = 10x10 cm – eller brug den størrelse pinde, der passer med strikkefastheden.
Sanne Fjalland E-POST freelance.designer.sanne.f@jarbo.se
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.

TIPS & RÅD

* For at undgå spørgsmål undervejs: Husk at læse opskriften nøje igennem, inden du begynder dit arbejde.
* Marker den størrelse, du strikker, med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
* Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden.
* Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garnender sammen. Sno i stedet de to garnender op, som skal strikkes sammen,
		 ca 8 cm og læg dem over hinanden. Sno garnenderne løst sammen og fortsæt med at strikke. De fleste foretrækker
		 at begynde på et nyt nøgle ved at trække garnet ud inde fra nøglet.
FORKORTELSER

cm=centimeter, glat=glatstrikning, kant-m=kantmaske, omg=omgang, p=pind/pinde, r=retmaske, vr=vrangmaske,
r-side=retside, vr-side=vrangside, sm=sammen

FORKLARINGER

Glat: r på r-siden, vr på vr-siden. 1 enk indt: Tag 1 m løs af, strik 1 m r, træk den løse m over den ene r.
Kant-m: Kantmaske som strikkes ret på alle p. Bemærk: Hvor der kun står et tal / en talrække gælder det for alle str.
Beg og slut alle glatstrikkede p med 1 kant-m r.

MÖNSTER

Stribemønster:
-4 p glat med fv 2, oblekt
-4 p glat med fv 1, lin
Gent disse 8 p.

RYG

Slå 88(92)96(100)108(112) m op på jumperp nr 4 med fv 1 og strik 8 cm rib: 1 kant-m r, *2 vr, 2 r*, gent fra *-* og slut
med 2 vr, 1 kant-m r. Strik sidste p rib fra vr-siden. Skift til jumperp nr 4.5 og fortsæt i glat og stribemønster som
beskrevet ovenfor idet der på 1. p glat, tages 8 m ind jævnt fordelt til 80(84)88(92)100(104) m. Bemærk: Strik indt
over 2 vr-strikkede m i ribben. Når arb i alt måler 10 cm strikkes indt til talje på næste r-sidep: Strik 1 kant-m r, 1 r, strik
2 m r sm, strik til der mangler 4 m, 1 enk indt, 1 r, 1 kant-m r. Gent indt med 3 cm´s mellemrum, - dvs når arb måler 13 cm,
16 cm og sidste gang når arb måler 19 cm. Der er nu 72(76)80(84)92(96) m på p. Strik til arb i alt måler 23 cm. På næste
r-sidep strikkes 1 udt i hver side: Strik 1 kant-m r, 1 r, 1 udt, strik til der mangler 2 m, 1 udt, 1 r, 1 kant-m r. Gent udt
med 4 cm´s mellemrum, - dvs når arb måler 27 cm, 31 cm og sidste gang når arb måler 35 cm. Der er nu 80(84)88(92) 100(104) m
på p igen. Fortsæt lige op til arb i alt måler 39 cm. Luk til ærmegab i hver side for 2,2(2,2)3,2(4,2)5,2(6,2) m. På næste
r-sidep strikkes raglanindt: 1 kant-m r, 2 r sm, strik til der mangler 3 m, 1 enk indt, 1 kant-m r. Gent raglanindt på hver
2. p, i alt 17(18)19(20)21(22) gange i hver side = 38(40)40(40)44(44) m på p. Luk de sidste m af på én gang.

FORSTYKKE

Slå m op og strik rib som beskrevet for ryggen. Skift til jumperp nr 4.5 og strik 2 p glat og stribemønster idet der på 1. p
glat efter ribben, tages 8 m ind jævnt fordelt til 80(84)88(92)100(104) m. Bemærk: Strik indt over 2 vr-strikkede m i
ribben. På 3. p efter ribben (= r-siden) strikkes samtidig hulmønsterbort iflg diagram A over de midterste 12 m. Strik
indt og udt til talje som beskrevet for ryggen. Når der er strikket 5 hulmønsterborter i højden, midt på arb, fortsættes
resten af arb iflg diagram B , hvor der nu i alt strikkes 3 hulmønsterborter over de midterste 46 m. Luk til ærmegab som
beskrevet for ryggen når arb måler 39 cm og strik efterflg raglanindt som beskrevet for ryggen. Strik i alt 11(12)13(14)15(16)
raglanindt = 50(52)52(52)56(56) m på p. Luk de midterste 22 (24) 24 (24) 28 (28) m til hals og strik hver side færdig
for sig. Luk mod halsen for 3,2,1,1 m idet raglanindt fortsætter endnu 4 gange til der er 3 m tilbage. Bryd tråden, tag
1 m løs af, strik 2 m sm, træk den løse m over de 2 sammenstrikkede m, træk tråden igennem den sidste m.
Strik den anden side færdig på samme måde.

HØJRE ÆRME

Slå 46(46)46(46)50(50) m op på jumperp nr 4 med fv 1 og strik 8 cm rib: * 2 r, 2 vr *, gent fra *-* og slut med 2 r.
Strik sidste p rib fra vr-siden. Skift til jumperp nr 4.5 og strik 2 p glat og stribemønster idet der på 1. p glat efter ribben,
tages 0(2)4(6)2(4) m ud jævnt fordelt til 46(48)50(52)52(54) m. På 3. p glat efter ribben strikkes samtidig hulmønsterbort
over de midterste 12 m som vist i diagram A. Fortsæt diagram A over hele ærmets længde. På 7.(7.)7.(7.)9.(9.) p glat
(= r-siden) strikkes 1 udt i hver side således: 1 kant-m r, 1 r, 1 udt, strik til der mangler 2 m, 1 udt, 1 r, 1 kant-m r.

Gent udt på hver 10. p (hver 10. p) skiftevis hver 8. og hver 10. p (hver 8. p) hver 6. p (hver 6. p) – i alt 8(8)9(10)12(13) gange
= 62(64)68(72)76(80) m på p. Strik til ærmet i alt inkl rib måler ca 44 cm – bemærk at målet er et ca-mål fordi der skal
sluttes i stribemønsteret samme sted, som der er sluttet på ryg og forstykke inden aflukn til ærmegabet. Vigtigt: Ærmet
må ikke være kortere end 44 cm inkl. ribkanten. Strik i stedet ærmet lidt længere hvis det passer i forhold til stribemønsteret.
Luk til ærmegab i hver side for 2,2(2,2)3,2(4,2)5,2(6,2) m. På næste r-sidep strikkes raglanindt som beskrevet for ryggen,
i alt 15(16)17(18)19(20) gange i hver side = 24 m tilbage. Luk fra r-siden for 7,7,8 idet raglanindt fortsætter i slutn af
p endnu 2 gange.
VENSTRE ÆRME

Strikkes som højre, blot modsat. Dvs at den øverste skrå aflukn strikkes i beg af vr-sidep.

MONTERING

Sy raglansømmene og ærme-sidesømmene, men lad nederste ribkant på ryg og forstykke stå åben i hver side til slids.
Halskant: Med rundp nr 4 og fv 1 strikkes 120(124)124(124)128(128) m op langs halsudskæringen. Strik 1. omg drejet vr.
Fortsæt i rib: * 2 r, 2 vr *, gent fra *-*. På 6. omg rib strikkes de 2 vr-m i ribben vr sm. Ribben strikkes herefter: *2 r, 1 vr*.
Strik til der i alt er strikket 10 omg rib idet m aflukkes på sidste omg.

91370. Diagram

B

A

Diagram A strikkes 5 gange i højden på forstykket.
På ærmet strikkes diagram A langs hele ærmets
længde.
Diagram B strikkes over resten av forstykket efter
at diagram A er strikket 5 gange i højden.
Gjenta de innrammede feltene.

91370. Tegnforklaring
= r på r-siden, vr på vr-siden
= R-siden: 2 r sm, Vr-siden: 2 vr sm
= R-siden: 1 enk indt, Vr-siden: 2 dr vr sm
= Slå om p
= ingen m
= 1 dr vr og 1 vr i samme m
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