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TIPS & RÅD

DAME SWEATER

Gästrike 3 tr (100 % Uld. Nøgle ca 100 g = 200 m)
Ca 20 m og 26 p i glatstrikning på p 4 mm = 10 x 10 cm
Garngruppe 4 (OBS! Garnforbrug & form kan variere ved anden garntype)
XS-S(M-L)XL-2XL
32-38(40-46)48-54
Ca 97(112)127 cm
Ca 68(70)72 cm
Ca 51(51)51 cm
Ca 500(600)700 g (fv 9304, mørk grå)
Strømpep 4 mm
4 mm, 40 og 80 cm
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Kirsten Nyboe E-POST patterns@jarbo.se

GARNOPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og udgivelse af materiale
og tekster er ikke tilladt uden forud indgået aftale med
Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom
FOTOMODEL Trine Wahlberg
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
TAK TIL Nostalgimacken i Hofors
MED FORBEHOLD FOR EVENTUELLE TRYKFEJL.
SE SENESTE VERSION PÅ www.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. OBS! Se størrelsetabel 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 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

Omg = omgang, arb = arbejdet, indt = indtagning, udtagn = udtagning, plm = placer markør.

FORKLARINGER

1/1 rib: *1 r, 1 vr*. Gentag fra * til * på hele omg/p.
1/3 rib: Fra retten > *1 r, 3 vr*. Gentag fra * til * på hele p. Fra vrangen > strik r over ret og vr over vrang.
Bølger frem og tilbage på p: 1. p > vr. 2. p > r. 3. p > r. Gentag p 1-3.
Bølger på rundp: 1.- 3. p > vr. 4. - 6. p. > r. Gentag p 1 - 6.
Kantm: Strikkes r på alle p.
Indt på ærmer: Plm ved omg start under ærmet. Strik 2 m sm, strik til 2 m før markør, strik 2 m dr r sm. Der er nu taget
2 m ind på omg.
Tyskervending på skrå skulder = Strik venderækker; Vend arbejdet hvor der står, ’vend’, tag den første m vr løst af
(uanset om det er en r eller vr p) og stram m meget til, så der dannes to lænker, strik videre. Strikning af vendem: Strik
m der består af 2 lænker, som én m. Ved denne metode undgås et hul, metoden er nærmest usynlig.

RYG

Slå 96(112)128 m op på p 4 mm. Strik frem og tilbage, gerne på rundp. Strik 20 cm 1/1 rib. På sidste p plm efter 48(56)64
m. Fra retten strikkes bølger over 48(56)64 m, flyt markør over, strik 1/3 rib over de resterende 48(56)64 m, begyndende
med 1 r m.
Fortsæt lige op med de to forskellige strukturer. Når arb fra nederste kant måler 65(66)67 cm strikkes halsudskæringen,
samtidig, når arb fra nederste kant måler 64(66)68 cm, strikkes den skrå skulder.
Halsudskæring: Fra retten strikkes 29(35)41 m. Sæt de midterste 38(42)46 m på en hjælpep. Strik højre halsudskæring
lige op, samtidig med skrå skulder.
Skrå skulder - højre side: Fra retten i halskantsiden strikkes til der 4(5)6 m tilbage på p, vend med en tyskervending,
*strik p ud mod halsudskæringen. Strik næste p, vend 5(6)7 m før sidste vending*. Gentag fra * til * til der er 5(6)7 m
tilbage mod halsudskæringen. Strik 1 p hen over skulderens 29(35)41 vendem og m. Luk alle m af. Strik tilsvarende, men
spejlvendt halsudskæring og skrå skulder i venstre side.

FORSTYKKE

Strikkes magen til ryggen.

MONTERING

Sy skuldersømmene sammen. Sidesømmen sys sammen over 45(44)43 cm.

ÆRME

Fra retten med rundp 4 mm samles 76(88)100 m op i ærmegabet. Strik 1 omg dr r. Strik 6 omg bølgestrik. Fortsæt med
bølgestrik samtidig med der tages 2 m ind på hver 4.(3.)2. omg i alt 12(16)20 gange = 52(56)60 m på omg. Når ærmet
måler ca. 21 cm, slut af med 2 omg vr. Strik 30 cm 1/1 rib, eller til ærmet har den ønskede længde. OBS. Skift til strømpep
når m ikke længere kan være på rundp. Luk alle m af. Strik et ærme mere magen til.

HALSKANT

Saml ca. 104(118)132 m op med rundp 4 mm, saml gerne 2 ekstra m op i hjørnerne, som efterfølgende strikkes sm. Strik
1. omg dr r. Strik 1 omg r.
Rouleau aflukning: Vend arb og slå 3 lænkem op i forlængelse af højre p. Vend arb om på retten. Strik *2 r, 2 dr r sm,
disse 3 m sættes tilbage på venstre pind*. Gentag fra * til *. Slut af med 2 r sm, 1 r og træk m over. Sy det lille hak
sammen, så der bliver en pæn afslutning.
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