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ÆRMELØS TOP MED RULLEKRAVE

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.

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
STØRRELSER–DAME
STØRRELSER–EU
LÆNGDE
OVERVIDDE
GARNFORBRUG
RUNDPINDE
TILBEHØR
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

TIPS & RÅD

Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % Bambus, 5 % Polyester elastan. Ca 100 g = 268 m)
Ca 24 m x 37 p i glatstrikning på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.
Garngruppe 3 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
XS(S)M(L)XL
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af
materiale
er ikke tilladt uden aftale med Järbo Garn AB.
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50
Ca 50(53)54(57)58 cm
FOTO Emrik Jansson
FOTOMODEL Ida Göransson
Ca 83(87)90(94)97 cm
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
Ca 250(275)300(325)350 g (fv 31210)
TAK TIL Per-Larsas Ekogårdar
3,5 mm, 60 cm og 40 cm
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
Maskeholdere
SE SENESTE VERSION PÅ www.jarbo.se
Berit Lindberg/Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær

• 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 at 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.

FORKORTELSER

m=maske, r=ret/retmaske, vr=vrang/vrangmaske, p=pind/pinde, mb=maskebue, sm=sammen, omg=omgang, luk=luk af.

FORKLARINGER

Kantm: Første m på pinden strikkes vrang, sidste m på pinden strikkes drejet ret (dette gøre på alle pinde).
Oti: Tag 1 m løst af (som om den skulle strikkes ret), strik 1 m, træk den løse m over den strikkede.
Strik rundt på rundp: Alle pinde strikkes fra retsiden rundt og rundt.

TOP

Slå 200(208)216(224)232 m op på rundp 3,5 mm, 60 cm og strik rib 2 r, 2 vr rundt på rundp.
Når arb måler ca 36(37)38(39)40 cm, lukkes af til ærmegab således: Sæt en markering i hver side mellem 2 retmasker
med 100(104)108(112)116 m mellem markeringerne. Luk først 4 m af i den ene side (2 m på hver side af markeringen =
1 vr, 1 r/markør/1 r, 1 vr), strik rib over m frem til næste markør (= ryg), luk 4 m af på samme måde her og fortsæt
derefter i rib over de resterende m (= forstykke). Du skal nu have 96(100)104(108)112 m på hhv. forstykke og ryg.
Nu strikkes forstykke og ryg hver for sig, frem og tilbage på pinden.

FORSTYKKE

Strik 1 p fra vrangsiden. På næste p, fra retsiden, lukkes af til ærmegab således: Kantm (se forklaringen), 1 r, oti, rib,
til der er 4 m tilbage på p, 2 r sm, 1 r, kantm. Gentag indtagningen på hver anden p i alt 7(8)9(10)11 gange =
82(84)86(88)90 m.
Når arb måler 11½(12)12½(13)13½ cm fra den sidste aflukning, sættes de midterste 20 m (= halsudskæring) på en
maskeholder og hviler. Strik hver side for sig. Luk yderligere af mod halsen på hver anden p for 4,3,2,1 m (= i starten af p)
- ens på alle str. = 21(22)23(24)25 m tilbage. Når arb måler 14(14½)15(15½)16 cm fra den sidste aflukning til ærmegabet,
lukkes af til skulder fra skuldersiden på hver anden p (i starten af pinden) for 7,7,7(7,7,8)7,8,8(8,8,8)8,8,9 m.
Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

RYG

Luk af til ærmegab som på forstykket. Strik derefter lige op og luk af til skulder ved samme højde og på samme måde,
som på forstykket. De resterende m i midten hviler (til kraven). Klip ikke garnet over.

MONTERING

Sy skuldrene sammen, gerne med madrassting (fra retsiden, se tegningen).

RULLEKRAVE

Brug den korte rundp og saml m op langs halsudskæringen. OBS! Maskantallet skal være delbart med 4. Start med at
strikke de hvilende m fra ryggen ind på pinden (første omg strikkes ret) og saml derefter m op fra retsiden langs venstre
side af halsen, saml 1 m op i hver m/p, strik over de hvilende m på forstykket, saml m op langs højre side af halsen.
Strik derefter ca 12 cm rib, 2 r, 2 vr
Luk løst af, det må ikke stramme. Hæft alle ender.

Madrassting (grafting)

www.jarbo.se

