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STRIKKEFASTHED
STØRRELSER–DAME
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OVERVIDDE
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG
PINDE
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DESIGN OG TEKST
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TIPS & RÅD

FLUFFIG DAMEVEST

Curly (77 % uld ”SW” 10 % premium akryl, 13 % mohair. Nøgle ca 100 g = 195 m)
Ca 15 m x 22 p i glatstrikning på p 5 mm = 10 x 10 cm
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
Ca 82 (90) 98 (110) 116 (122) cm
Ca 52 (54) 60 (62) 66 (68) cm
Ca 150 (175) 200 (225) 250 (275) g (fv 13504)
4.5 og 5 mm
2 knapper
Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær
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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.
• 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

vr=vrang/vrangmaske, arb=arbejdet, forst=forstykke, indt=indtagning, km=kantmaske, m=maske, r=ret/retmaske,
retst=retstriknking, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, sm=sammen, omg=omgang, oti=overtrækningsindtagning,
udt=udtagning.

FORKLARINGER

Km: Yderste m i hver side strikkes ret på alle pinde.
Retst: Alle pinde strikkes ret.
Glatst: Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
Sm: Strik 2 m ret sammen.
Oti: Tag 1 m løst af som om den skulle strikkes ret, strik 1 r, træk den løse m over den strikkede.
Udt: Løft lænken mellem 2 m op på venstre pind og strik den drejet ret.

RYG

Slå 66 (72) 78 (84) 90 (96) m op på p 4,5. Strik 5 p retst, 1. p = vrangsiden. Skift til p 5 og strik glatst indenfor kantm
i hver side. Når der er strikket 12 p glatst, starter indt i siderne og midt bag. Sæt en markering mellem de 2 midterste m
på ryggen. Tag ind således: Strik km, 1 r, 2 r sm, strik frem til 3 m før markeringen, lav en oti, 2 r, 2 r sm, ret til der er
4 m tilbage på pinden, 1 oti, 1 r, 1 km. Gentag denne indtagningspind med 7 pindes mellemrum i alt 4 (4) 5 (5) 6 (6)
gange. Strik 7 (7) 9 (9) 11 (11) p uden indtagninger. Tag derefter ud i alt 4 (4) 5 (5) 6 (6) gange med 3 pindes mellemrum
således: Strik km, 1 r, 1 udt, ret til 1 m før markeringen, 1 udt, 2 r, 1 udt, ret til der er 2 m tilbage på pinden, 1 udt, 1 r,
1 kantm. Slut med 3 pinde uden udtagninger. På næste p lukkes af til ærmegab i hver side på hver anden p for 4,1,1
(4,1,1,1) 4,1,1,1,1 (4,2,1,1,1) 4,2,1,1,1,1 (4,2,2,1,1,1) m. De 3 yderste m i hver side strikkes nu i retstrikning hele vejen
til skulderen. Når arb måler 15 cm (alle str.) efter sidste indt i siden, strikkes de midterste 16 (18) 20 (22) 24 (26) m i
retstrik, samtidig med at der lukkes af til skulder i hver side på hver anden pind fra skuldersiden for, 8,7,7 (8,8,7) 8,8,8
(9,8,8) 9,9,8 (9,9,9) m. Luk de resterende m af.

VENSTRE
FORSTYKKE

HØJRE
FORSTYKKE

MONTERING

Slå 28 (31) 34 (37) 40 (43) m op på p 4,5. Strik 5 p retst, 1. p = vrangsiden. Skift til p 5 og strik glatstrikning indenfor
1 m i siden og 12 retmasker i forkanten (disse strikkes ret på hele forstykket). Når der er strikket 2 p tages 1 m ud ved
forkanten indenfor de 12 m. Gentag udtagningen med 3 pindes mellemrum i alt 12 gange. Samtidig med den 3. udtagning
i forkanten starter indtagningerne i siden, indenfor 2 m med 7 pindes mellemrum i alt 4 (4) 5 (5) 6 (6) gange. Strik 7 (7)
9 (9) 11 (11) p uden ind-/udtagninger. På næste p fra retsiden tages 1 m ind ved forkanten, indenfor de 12 retmasker,
med 3 pindes mellemrum 6 gange. Samtidig tages ud i siden indenfor 2 retmasker med 3 pindes mellemrum 5 gange.
Samtidig med forkantens 6. indtagning, lukkes af til ærmegab som på ryggen. De 3 yderste m strikkes i retstrikning resten
af arb. Fortsæt med at tage ind ved forkanten indenfor de 12 retstrikkede m, nu tages ind på hver anden p 6 (7) 8 (9)
10 (11) gange. Luk af til skulder ved samme højde og på samme måde som på ryggen, luk af på hver anden p for 8,7,7
(8,8,7) 8,8,8 (9,8,8) 9,9,8 (9,9,9) m.
Slå op og strik som venstre forstykke, men spejlvendt og med 2 knaphuller. Når der er strikket 3 (3) 5 (5) 7 (7) p uden
ud-/indtagninger, ca ved taljen, laves 2 knaphuller på en pind fra retsiden. Strik således: 2 r, 2 r sm, slå 2 m op, 1 oti, 2
r, 2 r sm, slå 2 m op, 1 oti, ret pinden ud. Fortsæt som til venstre forstykke, men spejlvendt.
Spænd delene ud mellem fugtige håndklæder i de rette mål og lad dem tørre. Sy skulder- og sidesømme. Brug kantm til
sømrum. Hæft alle ender. Sy 2 knapper på venstre forstykke.
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