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17-18 SKØN TRØJE MED KOMPASROSE TIL HENDE
GARNKVALITET Lady (100% Akryl. Nølge ca 50 g = 125 m)
GARNALTERNATIV Fantasi, Fuga, Gästrike 3 tr, Mellanraggi, Saga
STØRRELSE S(M)L(XL)2XL
OVERVIDDE Ca 104(112)120(128)132 cm, arbejdets mål
ÆRMELÆNGDE Ca 47(48)49(50)51 cm, arbejdets mål  
HELLÆNGDE Ca 65(67)69(71)73 cm, arbejdets mål
bf Ca 450(450)500(500)550 g (44614)
Fv.1 Ca 50(50)50(50)50 g (44552) 
Fv.2 Ca 50(50)50(50)50 g (44927)
STRIKKEPINDE Nr 3.5 & 4
RUNDPIND Nr 3.5/60 cm
IDÉ & DESIGN Järbo Garn
TEKST Katarina Karlsson
OVERSÆTTELSE Jonna Nielsen

STRIKKEFASTHED Ca 20 m og 28 omg glatstrikning på pinde nr 4 = 10 cm – passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere eller 
grovere pinde.

STØRRELSESGUIDE Järbo Garn størrelsesguide: Bevægelsesvidden på arbejdet i vore strikkeopskrifter varierer, afhængig af type og facon. 
For at få den rigtige størrelse anbefaler vi, at du først tager alle mål direkte på kroppen. Derefter bestemmer du selv hvor 
meget bevægelsesvidde, du vil have.

TIPS & RÅD!  *Læs opskriften nøje igennem  inden du starter, så undgår du spørgsmål undervejs.
 *Marker den størrelse, du strikker, med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften.
 *Hvis du begynder med at strikke ærmer, er det et mindre arbejde at trævle op, hvis du opdager, at du ikke holder 

strikkefastheden.    
 *Hvis du strikket efter et diagram med mange linier, er det lettere at følge med diagrammet, hvis du lægger en 

lineal eller et stykke papir langs den række, du strikker.                                               
 

FORKORTELSER arb=arbejdet,  bf = bundfarve,  vs =vrangsiden,  km = kantmaske,  m=maske/masker, glat=glatstrikning,   p=pind/pinde, 
omg=omgang,  udt=udtagning. 

FORKLARINGER Yderste m strikkes r på alle omg og er kantmaske = km 

TRØJE
RYG Slå 104(112)120(128)136m op på p 3.5 og strik  6 omg glat. Skift til p 4 og strik glat. Når arb måler 42(43)44(45)46 cm 

lukkes af til ærmegab i hver side for 3-1 m på alle størrelser. Når arb måler ca  63(65)67(69)71 cm lukkes de midterste 
26(28)28(30)32 m og hver side strikkes for sig. Luk yderligere 3 m 1 gang til nakken. Når arb måler 65(67)69(71)73 cm 
sættes maskerne til skulder på en tråd. Den anden side strikkes på samme måde men modsat.

FORSTYKKE Strikkes på samme måde som ryggen indtil arbejdet måler 24(25)25(27)29 cm.  Strik mønster efter diagram. OBS! Når 
der er strikket 42(43)44(45)46 cm lukkes af til ærmegab som på ryggen. Når arb måler ca 57(59)61(63)65 cm, lukkes til 
halsudskæringen for de midterste  12(14)14(14)16 m  og hver side strikkes for sig.  Luk af på hveranden omg  yderligere  
for  3-2-2-1 1-1(3-2-2-1-1-1)3-2-2-1-1-1(3-2-2-2-1-1) 3-2-2-2-1-1 m.Strik til arbejdet er lige så langt som ryggen. 

 Sæt skulderens masker på en tråd. Den anden side strikkes på samme måde med modsat. 

ÆRMER Slå 51(53)55(57)59 m op på p 3½  og strik 6 omg glat. Skift til p 4 og strik glat. Når arb måler 5 cm tages 1 m  ud i 
hver siden indenfor km. Gentag udt på hver 6. omg yderligere 11(12)13(15)15 g og derefter på hver 4. omg , indtil der 
er  95(99)103(103)107m på pinden. Når arbejdet måler  46(47)48(49)50 cm lukkes af til ærmegab  med 3-1m.  Luk resten 
af maskerne. 

 
MONTERING Strik skuldrene sammen fra vrangen. Sæt m fra de 2 stykker fra forstykke og ryg på hver sin p, læg arb ret mod ret. Tag 

1 m fra begge pinde og strik dem sammen til 1 m, gentag 1 gang. Tag den første m og træk den over den anden , gentag 
indtil alle masker er lukkede. Brug en p, der er er ½ nr større for at få en mere elastisk afslutning. Halskant:  Saml ca 
100(106)106(106)112 m  op på en rundp 3½ med bf og strik 6 omg glat. Luk af. Sy sidesømmene sammen. Brug km til 
sømrum. Sy ærmerne sammen og sy dem i.

VASKERÅD Strikkede/hæklede arbejder vaskes separat på finvask med vrangen ud. Brug ikke vaskepulver med optisk blegemiddel, 
og undgå at lægge i blød. Stræk arbejdet i facon i våd tilstand og læg det fladt til tørre.
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