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”TWIGGY” – RIBSTRIKKET & GLATSTRIKKET TÆTSIDDENDE RULLEKRAVEJUMPER
Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % bambus, 5 % polyester elastan. Nøgle ca 100 g = 268 m).
Ca 24 m og 37 p glatst på p nr 3.5 = 10 x 10 cm
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved andre typer garn)
XS(S)M(L)XL
Ca 83(87)90(94)97 cm
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
Ca 50(53)54(57)58 cm
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
og tekster er ikke tilladt uden efter aftale med Järbo Garn AB.

RIBSTRIKKET (A):
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
RUNDPIND

Ca 300(300)350(350)400 g (fv 31211, lilla / 31205, grå print)
Nr 3.5
Nr 3.5, 60 cm

GLATSTRIKKET (B):
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
PINDE
RUNDPIND

Ca 300(350)350(400)400 g (31205, grå print)
Nr 3.5 og 3
Nr 3 og 3.5
Nr 3.5, 60 cm (+ nr 3 til kantning af halskanten)

DESIGN & TEKST
NY TEKSTREDIGERING
OVERSÆTTELSE

Berit Lindberg/Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
Soolorado/Sanna Mård Castman E-POST patterns@jarbo.se
Jonna Nielsen

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. OBS! Se størrelsestabel på www.jarbo.se

TIPS & RÅD

FOTO Lasse Åbom – Fotografen i Gävle
FOTOMODELLER Stina Rolfhamre, Josefin Widorsson, Maja Helm
HÅR & MAKE UP Moa Ljungkrantz
TAK TIL Furuviksparken, B. Young – Valbo Köpcentrum
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se

• 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 altid en prøve: Vi anbefaler du strikker en prøve på 12 x 12 cm for at se om strikkefastheden passer. Hvis
strikkefastheden ikke passer, så prøv med tyndere eller tykkere pinde.

FORKORTELSER

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

FORKLARINGER

Kantmaske (kantm): Yderste m i hver side strikkes ret på alle p.
Tag 1 m ud: Tag tråden op mellem 2 m, sno den og strik den ret.
Indtagning: I begyndelsen af p: Lav 1 oindt. I slutningen af p: Strik 2 m ret sm.
Oindt: Tag 1 m løs af, strik 1 m, træk den løse m over den strikkede m.
OBS! Begge modeller strikkes med samme antal masker men får forskellig pasform.

RIBSTRIKKET
JUMPER (A)

ÆRMER

Slå 200(208)216(224)232 m op på rundp nr 3.5 og strik rib 2 rm 2 vm rundt. Når arb måler 36(37)38(39)40 cm sættes
en markering mellem 2 vm i hver side = 100(104)108(112)116 m mellem hver markering = forstykke og ryg.
Luk 12 m af i hver side til ærmegab = 6 m på hver side af markeringen. Lad arb hvile.
Slå 52(56)60(64)68 m op på strømpep nr 3.5 og fordel på 4 pinde. Strik 14 omg rib 2 rm, 2 vm rundt. Sæt en markering
mellem 2 vm = midt under ærmet. Tag herefter 1 m ud på hver side af markeringen på hver 5. omg, 8 gange. De udtagne
m strikkes med i ribben. Ved 15(15½)16(16½)17 cm lukkes 12 m af midt under ærmet = 6 m på hver side af markeringen.

SAMMENSTRIKNING AF
FORSTYKKE, RYG & ÆRMER Tag de hvilende m fra forstykke og ryg og fortsæt med at strikke rib med rundp nr 3.5 men strik ærmerne ind, hvor der
er lukket af til ærmegab. Strik 4 omg rib rundt over alle m. Sæt en markering mellem 2 m, hvor forstykke og ryg mødes
= 4 markeringer.
Begynd ved venstre ærme bag, 2 m til højre for markeringen, på og tag ind til raglan på følgende måde: Strik *2 rm sm,
1 oindt, strik rib til 2 m før næste markering*, gentag *-* omgangen rundt. Gentag indtomg på hver 4. omg yderligere
1 gang og derefter på hver anden omg 18(22)22(26)26 gange.
Nu strikkes vendeomg for at gøre ryggen højere. Gå fortsat ud fra venstre raglan bag på.
Strik til og med den 9. m på forstykke, vend, tag 1. m løs af, stram garnet lidt til hver gang, du tager 1 m løs af.
Strik tilbage til og med den 9. m på forstykke (på højre side), vend, tag 1. m løs af.
Strik til og med den 11. m på venstre ærme, vend, tag 1. m løs af.
Strik til og med den 11. m på højre ærme, vend tag 1. m løs af.
Strik til der er 7 m tilbage på ryggen, vend, tag 1. m løs af.
Strik til der er 7 m tilbage på ryggen, vend, tag 1. m løs af
Strik herefter rundt i rib yderligere 12(13)14(15)16 cm. Luk af i rib. Ikke for stramt.

GLATSTRIKKET JUMBER (B)
FORSTYKKE & RYG
Slå 102(106)110(114)118 m op på p nr 3 og strik glatst indenfor kantm i hver side. Strik 19 p (1. p = vrangs), skift til
p nr 3.5, strik 1 p vrang fra rets (= foldeomg), strik 19 p glatst. Strik nu på følgende måde: (Rets) Saml 100(104)108(112)116)
m op med en p nr 2.5-3 langs med pind 1 = slå op omg. Hold pinden bagved arb. Fold den glatstrikkede kant i foldeomgangen
mod vrangs. Strik sammen på følgende måde: Strik de 2 første m sammen (= kantm + 1m) fra den glatstrikkede kants m
på p nr 3.5 og 1 m fra pinden med de opsamlede 100 m (= 3 m bliver 1 m). Fortsæt med at strikke 1 m sammen fra hver
pind til der er 3 m tilbage. Tag 1. m løs af, sno den og sæt den tilbage. Strik de 3 m sammen i bagerste maskebuer. Lad
arb hvile.
Strik en del til på samme måde.
Sæt delene sammen på en rundp nr 3.5 og fortsæt med at strikke glatst rundt (= alle omg ret). Sæt en markering mellem
de 2 dele = siderne. Der er 100(104)108(112)116) m på hver del. Når arb måler 36(37)38(39)40 cm lukkes 12 m i hver
side til ærmegab = 6 m på hver side af markeringen. Lad arb hvile.
ÆRMER

Slå 52(56)60(64)68 m op på strømpep nr 3.5. Fordel m på 4 p. Strik glatst rundt (= alle omg ret). Strik 13 omg. Strik en
omg vrang (= foldeomg). Strik 13 omg glatst. Saml 52(56)60(64)68 m op med strømpep nr 2.5-3 langs med slå op
omgangen, fold den glatstrikkede kant i foldeomgangen mod vrangsiden. Strik sammen som på forstykke og ryg. Sæt en
markering mellem 2 m = midt under ærmet. Tag herefter 1 m ud på hver side af markeringen på hver 5. omg 8 gange.
Ved 15(15½)16(16½)17 cm lukkes 12 m af midt under ærmet = 6 m på hver side af markeringen.

SAMMENSTRIKNING AF
FORSTYKKE, RYG & ÆRMER Strikkes som model A til alle vendeomgange er gjort. Strik 19 omg glatst, 1 omg vrang (= foldeomg). Skift til rundp nr
3 og strik yderligere 19 omg. Bøj kanten mod vrangsiden i foldeomgangen. Saml m op med p nr 2.5-3 på vrangs i 1.
vendeomgang. Saml 1 m op i hver m. Hold p sammen i venstre hånd. Luk af på følgende måde: Strik 1 m fra hver pind
sammen, gentag med de næste 2 masker, træk første indtagning over den anden. Gentag omgangen ud. Luk af ikke for
stramt.
MONTERING

Sy åbningerne under ærmerne sammen.
B: Sy kanterne sammen nederst i siderne på de glatstrikkede kanter.
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