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91229 STOR TRØJE Knapperne på vrangen!!! 
GARNKVALITET  Raggi (70% Uld ”Superwash”, 30% Akryl. Nøgle ca 100 g = 150 m)
STØRRELSER  XS(S)M(L)XL(2XL)
ÆRMELÆNGDE  Ca 114(119)125(129)134(139) cm Modellens mål fra ærme til ærme
HEL LÆNGDE  Ca 65(67)70(72)74(76) cm Modellens mål
ÆRMELÆNGDE  Ca 32½(33)33½(33½)33½(33½) cm Modellens mål
GARNFORBRUG  Ca 950(1000)1050(1100)1150(1200) g (fv 1549)
PINDE  Nr 5.5 og 6
RUNDPIND  Nr 5.5, 60 cm + nr 6, 80 cm
TILBEHØR  10 knapper
STRIKKEFASTHED  Ca 14-15 m retst på p nr 6 = 10 x 10 cm - eller brug den størrelse pinde, der passer til strikkefastheden.
OVERSÆTTELSE  Jonna Nielsen
DESIGN & TEKST  Soolorado/Sanna Mårdh Castman E-POST freelance.designer.sanna@jarbo.se

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.

TIPS & RÅD  *For at undgå spørgsmål undervejs: Husk at læse opskriften nøje igennem, inden du begynder dit arbejde.
 *Marker den størrelse, du strikker, med en farvet pen, så er det lettere at følge opskriften. 
 *Strik altid en prøve: Vi anbefaler, at du strikker en prøve på ca 12 x 12 cm for at se, om du overholder strikkefastheden.
 * Hvis du strikker efter et diagram med mange rækker: Det gør det lettere at følge med i diagrammet, hvis du  

 lægger en linial eller et stykke papir langs med den række, du strikker.
 *Skift til nyt nøgle: Knyt aldrig to garnender sammen. Sno i stedet de to garnender op, som skal strikkes sammen, ca  

 8 cm og læg dem over hinanden. Sno garnenderne løst sammen og fortsæt med at strikke. De fleste foretrækker at  
 begynde på et nyt nøgle ved at trække garnet ud inde fra nøglet.

FORKORTELSER  vm=vrangmaske, arb=arbejdet, vrangs=vrangsiden, indt=indtagning, kantm= kantmaske, m=maske/masker, rm=retmaske, 
rets=retsiden, glatst=glatstrikning, p=pind/pinde, omg=omgang, udt=udtagning

FORKLARINGER  OBS! Modellen strikkes i en overdel og en underdel. Overdelen strikkes fra ærme til ærme. For at få en pæn retside på 
kraven, når den vendes udad, laves de øverste knaphuller på venstre forkant og de øvrige på højre.

 Tag 1 m ud: Tag tråden op mellem 2 m, sno den og strik den ret.
 Kantm: Yderste m i hver side strikkes ret på alle omg. Knaphul: Luk 2 m som slås op igen på næste omg.
 Indt: I begyndelsen af omg: 2 m ret sammen i de bagerste maskebuer. I slutningen af omg: 2 m ret sammen.

OVERDELEN  Højre ærme: Slå 92(92)98(98)98(98) m op på p nr 5.5 og strik rib 3 rm, 3 vm indenfor kantm i hver side (1. omg = 
vrangs). Når ribben måler ca 9 cm tages 6(4)6(6)6(6) m ind jævnt fordelt på en omg fra vrangs = 86(88)92(92)92(92) m. 
Skift til p nr 6 og strik på følgende måde: kantm, 5(6)0(0)0(0) m retst, mønster over de midterste 74(74)90(90)90(90) m 
på følgende måde: *snoning over 10 m efter diagram, 6 m retst*, gentag *-*. Slut med snoning over 10 m + 5(6)0(0)0(0) m 
retst + kantm. Når arb måler ca 10(11)13(13)13(13) cm tages 1 m ud i hver side indenfor kantm. Gentag udt yderl 
4(4)4(4)5(5) gange med 4 cm’s mellemrum = 96(98)102(102)104(104) m på pinden. De udtagne m strikkes ret. Når arb 
måler ca 48(50½)54(55)57½(59½) cm deles arb på midten til halsen og hver side strikkes for sig. Begynd med højre 
side = højre forstykke. Luk af til halsudskæringen fra vrangs på hver anden omg for 8-4-3-3-2-2(8-4-3-3-2-2)8-4-3-3-2-2

 (9-4-3-3-2-2)9-4-3-3-2-2(9-4-3-3-2-2) m. Strik 2 omg og luk derefter de resterende 26(27)29(28)29(29) m fra rets i 
retst. Venstre side = ryggen. Luk 2 m af til nakken fra rets og strik herefter lige op til arb måler ca 66(68½) 71(74)76½(79) cm. 
Slå herefter 2 m op igen i slutningen af en omg fra vrangs. Læg arb til side. Venstre forstykke: Slå 26(27)29(28)29(29) m 
op på p nr 6 og strik retst (1. omg = vrangs). Efter 2 omg begynder man at tage ud i slutningen af en omg fra vrangs på 
hver anden omg  2-2-3-3-4-8(2-2-3-3-4-8)2-2-3-3-4-8(2-2-3-3-4-9)2-2-3-3-4-9(2-2-3-3-4-9) m. Samtidig som man 
begynder et tage ud skal man begynde at strikke snoninger på samme måde som på højre side. Det betyder, at man 
begynder i diagrammet på samme omg som man sluttede på højre side, sådan at det stemmer, når man senere sætter 
samtlige m på samme pind. Udt = slå nye m op. Når man er færdig med alle udtagningerne og der er strikket lige så 
mange m som på højre side, sætter man venstre forstykkes masker på samme pind som ryggens masker, fortsæt med at 
strikke med alle m. Tag 1 m ind i hver side indenfor kantm på samme måde som du tog ud på højre ærme. Tag ind = 1 
indt. Når arb måler ca 105(110)116(120)125(130) cm (når der er strikket lige så mange omgange som på højre side) 
tages 6(4)6(6)6(6) m ud jævnt fordelt = 92(92)98(98)98(98) m. Skift til p nr 5.5 og strik rib 3 rm 3 vm indenfor kantm 
i hver side. Strik lige så mange omg rib som i højre side (= ca 9 cm). Luk af i rib.

UNDERDEL  Sy ærmesømmene sammen ca 32½(33)33½(33½)33½(33½) cm i hver side. Brug kantm som sømrum. Ryggens overvidde 
skal måle ca 49(53)58(62)67(72) cm. Saml fra rets med rundp nr 6 nedefra langs venstre forstykke  ca 30(33)35(39)43(46) 
m op, ca 74(80)86(92)100(106) m nedefra langs med ryggen og lige som mange m nedefra langs med højre forstykke 
som venstre. Kanten må ikke trække arbejdet sammen, saml hellere et par ekstra m op end for få m. Strik retst frem og 
tilbage indtil retst måler ca 28(29)31(33)34(36) cm. På en omg fra vrangs tages 9(9)7(8)13(13) m ind jævnt fordelt = 
125(137)149(161)173(185) m. Strik ca 9 cm rib 3 rm, 3 vm. Luk af i rib.
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= rm fra rets og vm fra vrangs

                                  = sæt 5 m på snoningsp foran arb, strik 5 rm, strik snoningsp m ret

Version 1
MONTERING  Spænd stykkerne ud efter de oplyste mål mellem fugtige håndklæder og lad dem tørre.
 Krave: Saml 101(101)101(107)107(107) m op fra rets med rundp nr 5.5 langs med halsen og strik rib 3 rm, 3 vm indenfor 

kantm i hver side. Når arb målet ca 8 cm skiftes til p nr 6 resten af arb. Luk af i rib når kraven måler ca 26 cm.
 Højre forkant: Saml 1 m op fra rets i ca hver anden omg med p nr 5.5. langs med forkanten og halskanten. Ved ribkanten 

samles m op lidt tættere. OBS! Når du begynder at samle m op langs med kravens ribkant, er det en god ide i stedet at 
samle m op fra vrangsiden, da kraven vil bøje udad. Strik rib 3 rm, 3 vm indenfor kantm i hver side. Når ribben måler 
ca 5 cm laves 7 knaphuller: Det nederste ca 2 cm fra underkanten, det øverste midt for halsudskæringen og de øvrige 
jævnt fordelt. Når ribben måler ca 10 cm, lukkes af i rib. Venstre forkant: Strikkes som højre forkant men spejlvendt. 
OBS! Her laves 3 knaphuller på kravens rib, det øverste ca 3 cm fra den øverste kant, de øvrige med samme afstand som 
på højre forkant. Sy knapper i overfor knaphullerne (se billedet).

VASKERÅD  Strikkede/hæklede arbejdet vaskes separat ved skånevask med vrangsiden ud og uden brug af vaskemiddel med optisk 
hvidt. Undgå at lægge i blød. Strækkes i facon i våd tilstand. Lægges fladt til tørre.


