92262
LOVIKKA

Version 1

92262

GARNKVALITET
STRIKKEFASTHED
GARNALTERNATIV
DAME/HERRE:
STØRRELSER–DAME
STØRRELSER–HERRE
BRYSTVIDDE (krop)
OVERVIDDE
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG
STRØMPEPINDE
RUNDPINDE
BØRN:
STØRRELSER–CL
STØRRELSER–ALDER
BRYSTVIDDE (krop)
OVERVIDDE
HEL LÆNGDE
GARNFORBRUG

LOVIKKABLUSE TIL HELE FAMILIEN

Lovikka (100 % Islandsk uld. Ca 100 g = 60 m)
12 m i glatstrikning på p 7 mm = 10 cm
Garngruppe 7 (OBS! Garnforbrug og form kan variere ved andre garntyper)
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
(XXXS) XXS (XS) S (M) L (XL)
Ca (73–76) 80–84 (88–92) 96–100 (104–108) 112–116 (120–124) cm
Ca (93) 103 (108) 118 (123) 133 (138) cm
Ca (62) 66 (70) 72 (74) 78 (80) cm
Ca (1100) 1200 (1200) 1300 (1400) 1500 (1600) g (fv 7601, hvid)
Restegarn til broderi (fv 7580, blå + 7613, rød + 7600, grå)
6 mm
6 mm, 40 og 80 cm + 7 mm, 40 og 80 cm (100 cm til de to største størrelser)
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STRØMPEPINDE
RUNDPINDE

92–98 (110–116) 122–128 (128–134) 140–146 cl
2–4 (4–6) 6–8 (7–9) 9–11 år
Ca 54–56 (57–58) 61–64 (64–67) 70–73 cm
Ca 70 (75) 80 (85) 90 cm
Ca 43 (46) 49 (52) 55 cm
Ca 500 (600) 700 (700) 800 g (fv 7601, hvid)
Restegarn til broderi (fv 7580, blå + 7613, rød + 7600, grå)
6 og 7 mm
6 mm, 60 cm + 7 mm, 60 cm

TILBEHØR
DESIGN OG TEKST
OVERSÆTTELSE

Ryanål til broderi, karte og maskeholdere
Helene Damsö E-POST patterns@jarbo.se
G. Immerkær

STØRRELSESGUIDE

Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden i vores 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. Børnetøj måles i centilong. Størrelse 38, 44 = prematur, bruges som benævnelse for børn født før udgangen af 37.
graviditetsuge, plejer at betegnes som for tidligt fødte (PT - Pre Term), 50 cl (ca 0-1 måned) til 170 centilong (ca 14 + år).
Du måler barnets hele længde for at finde den rigtige centilongstørrelse. Længden på den indvendige side af benet måler du
fra skridtet til hælen. OBS! Størrelsestabel findes på www.jarbo.se.

TIPS & RÅD

FORKORTELSER

• 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.
m=maske/masker, vr=vrang/vrangmaske, r=ret/retmaske, p=pind/pinde, omg=omgang, glatst=glatstrikning
Tip, så du slipper for at hæfte ender: Del tråden på nøglet ved at dreje dem, klip den ene del af ca 10 cm inde på både
det gamle og det nye nøgle. Læg de 2 ender over hinanden, fugt hænderne med lidt varmt vand og gnid/filt trådene
sammen. Nu filtes trådene sammen uden en overgang og du kan fortsætte med at strikke og er fri for at hæfte ender.

DAME/HERRE
KROP

ÆRME

Slå (96) 108 (114) 126 (132) 144 (150) op på rundp 6 mm og strik kant rundt således; *1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr,1 omg
r, 1 omg vr, 8 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr*. (Ønskes en bredere kant strikkes denne i stedet
på rundp 7 mm). Skift til rundp 7 mm, strik glatst og tag på første omg 16 m ud = (112) 124 (130) 142 (148) 160 (166)
m. Strik til arb i alt måler (37) 41 (45) 46 (47) 50 (50) cm. Fortsæt således; strik de første 4 m (på de to største str.: de
5 første m) og sæt dem derefter på en maskeholder (nr. 1), fortsæt og strik nu (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m, strik 8
m (på de to største str.: 10 m) og sæt dem derefter på en maskeholder (nr. 2), strik (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m,
strik IKKE de sidste 4 m (på de to største str.: de sidste 5 m), men sæt dem i stedet på maskeholder nr. 1. Disse 8 + 8
m som nu sidder på maskeholderne (på de to største str.: 10 + 10 m) er ærmegabssømmen, som senere skal monteres.
Lad arbejdet hvile (klip ikke garnet over) og strik ærmerne.
Slå (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) m op på strømpep 6 mm og strik rundt som beskrevet til kanten på kroppen *-*. Skift til
rundp 7 mm (40 cm), strik glatst og tag på første omg (6) 8 (9) 11 (12) 16 (17) m ud = (36) 38 (39) 41 (42) 46 (47) m.
Sæt en markeringstråd i en afvigende farve mellem første og sidste m på omg for lettere at se, hvor der skal tages ud, *strik
derefter 8 omg, tag 1 m ud på hver side af markeringstråden således: strik 1 m, saml lænken mellem maskerne op og strik
den, fortsæt med at strikke til der er 1 m tilbage på omg, saml lænken mellem maskerne op og strik den, strik den sidste
m*. Gentag udtagningerne *-* i alt (6) 6 (6) 6 (6) 7 (7) gange = (48) 50 (51) 53 (54) 60 (61) m. Fortsæt med at strikke
uden udtagninger til ærmet i alt måler (42) 44 (46) 47 (47) 48 (49) cm eller ønsket længde. Sæt de første 4 m og de sidste
4 m (på de to største str.: de første 5 m og de sidste 5 m) på en maskeholder. Disse 8 (10) m er ærmegabssømmen, som
senere skal monteres. Strik det anden ærme på samme måde.

BÆRESTYKKE

MONTERING
OG BRODERI

BØRN
KROP

På næste omg strikkes ærmerne ind på kroppen således; fortsæt med at strikke med rundp 7 fra kroppen, strik det ene
ærmes (40) 42 (43) 45 (46) 50 (51) m, ryggens (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m, det andet ærmes (40) 42 (43) 45 (46)
50 (51) m, forstykkets (48) 54 (57) 63 (66) 70 (73) m = i alt (176) 192 (200) 216 (224) 240 (248) m. Strik 10 omg.
Derefter tages ind på bærestykket. Alle indtages laves ved at strikke 2 m drejet ret sammen (dr r sm).
*strik 2 m dr r sm, strik 6 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 8 omg.
*strik 2 m dr r sm, strik 5 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 7 omg.
*strik 2 m dr r sm, strik 4 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 6 omg.
*strik 2 m dr r sm, strik 3 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 4 omg.
*strik 2 m dr r sm, strik 2 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 3 omg.
Der er nu i alt (66) 72 (75) 81 (84) 90 (93) m på rundp. Skift til rundp 6 mm og strik halskant på samme måde som
kanten på kroppen *-*. På den første omg (= vrang-omg) tages (0) 6 (9) 15 (18) 24 (27) m ind jævnt fordelt (strik 2 vrmasker sammen til 1 vr-maske). Halskanten består nu af 66 m. Når ribben er strikket, strikkes en omg ret samtidig med
at alle halsmaskerne lukkes af.
Sæt m fra maskeholderne på to strømpepinde. Sy sømmene under ærmet sammen med maskesting (Se billeder). Hæft
alle ender. Vask arbejdet i maskine på uldprogram på 30 grader. Læg arb i de rette mål og lad det liggetørre.
Broder mønster på ærmekanterne, krop og i halskanten (Se billedforklaring). På hver mønsterdel er rapporten på 6 m).
Stram ikke garnet for meget i halskanten, da det kan ændre størrelsen af halskanten.
Brug en karte til at kradse luven op på blusen (ikke på kanterne).
Slå 84 (90) 96 (102) 108 m op på rundp 6 mm. Strik rundt som beskrevet til kant; *1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr, 6 omg
r, 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr*. Skift til rundp 7 mm og strik glatst til arb i alt måler 25 (28) 29 (31) 33 cm. Strik derefter
de første 4 m og sæt dem derefter på en maskeholder (nr. 1), fortsæt og strik 34 (37) 40 (43) 46 m, strik 8 m og sæt dem
derefter på en maskeholder (nr. 2), strik 34 (37) 40 (43) 46 m, strik IKKE de sidste 4 m på omg, men sæt dem i stedet på
maskeholder nr. 1. Disse 8 + 8 m er ærmegabssømmen, som senere skal monteres. Lad arb hvile (klip ikke garnet over) og
strik ærmerne.

ÆRME

Slå 24 (24) 24 (24) 24 m op på strømpep 6 mm, strik rundt og strik kant som beskrevet til kroppen *-*. Skift til strømpep
7 mm og strik glatstrikning og tag på første omg 8 (9) 10 (11) 12 m ud jævnt fordelt = 32 (33) 34 (35) 36 m. Sæt en
markeringstråd i en afvigende farve mellem første og sidste m på omg for lettere at se, hvor der skal tages ud. Strik 6
omg, tag derefter ud på hver side af markeringstråden således: strik 1 m, saml lænken mellem maskerne op og strik den,
fortsæt med at strikke til der er 1 m tilbage på omg, saml tråden mellem maskerne op og strik den. Gentag udtagningerne
på hver 6. (6.) 8. (8.) 8. omg i alt 3 gange = 38 (39) 40 (41) 42 m. Når ærmet i alt måler 25 (30) 34 (37) 39 cm, sættes
de 4 første m og de sidste 4 m på en maskeholder. Disse 8 m er ærmegabssømmen, som senere skal monteres. Strik det
andet ærme på samme måde.

BÆRESTYKKE

På næste omg strikkes ærmerne ind på kroppen således: fortsæt med at strikke med rundp 7 fra kroppen, strik det ene
ærmes 30 (31) 32 (33) 34 m, ryggens 34 (37) 40 (43) 46 m, det andet ærmes 30 (31) 32 (33) 34 m forstykkets 34 (37)
40 (43) 46 m = i alt 128 (136) 144 (152) 160 m. Strik 8 omg. Derefter starter indtagningerne til bærestykke. Alle
indtagninger laves ved at strikke 2 m drejet ret sammen (dr r sm).
*Strik 2 m dr r sm, strik 6 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 6 omg.
*Strik 2 m dr r sm, strik 5 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 5 omg.
*Strik 2 m dr r sm, strik 4 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 4 omg.
*Strik 2 m dr r sm, strik 3 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 3 omg.
*Strik 2 m dr r sm, strik 2 r*. Gentag *-* omg ud. Strik 2 omg.
Der er nu 48 (51) 54 (57) 60 m på rundp. Tag på næste omg 0 (3) 0 (3) 0 m ud = i alt 48 (54) 54 (60) 60 m. Skift til
strømpep 6 mm og strik halskant på samme måde som kanten på kroppen. Når kanten er strikket, strikkes en omg ret,
hvor man samtidig lukker alle halsmaskerne af. Luk rimeligt løst af.

MONTERING
OG BRODERI

Sæt m fra maskeholderne på to strømpepinde. Sy sømmene under ærmet sammen med maskesting (Se billeder). Hæft
alle ender. Vask arbejdet i maskine på uldprogram på 30 grader. Læg arb i de rette mål og lad det liggetørre.
Broder mønster på ærmekanterne, krop og i halskanten (Se billedforklaring). På hver mønsterdel er rapporten på 6 m).
Stram ikke garnet for meget i halskanten, da det kan ændre størrelsen af halskanten.
Brug en karte til at kradse luven op på blusen (ikke på kanterne).

SY SØMMENE I ÆRMEGABET SAMMEN MED MASKESTING SÅLEDES:

1. Før nålen ind forfra i den første maske på
pinden nærmest dig. Løft masken af.
Før nålen ind bagfra i maske nr. 2. Træk nålen
og tråden igennem begge masker.

2. Før nålen ind bagfra i den første maske på
pinden længst væk fra dig. Løft masken af.
Før nålen ind forfra i maske nr. 2. Træk tråden
gennem begge masker.

Det færdige resultat.

Gentag punkt 1 og 2 til alle m er brugt. Hæft
tråden.

BRODERI – DAME/HERRE

Start med blå ...

... derefter rød ...

... og til sidst grå.

... derefter rød ...

... og til sidst grå.

BRODERI – BØRN

Start med blå ...
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