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INSTRUKTION

Strikketeknikker
• ribstrik 2 rm, 2 vm
• glatstrik
• omvendt glatstrik
• retstrik
• mønsterstrik 1 (se diagram A)
• mønsterstrik 2 (se diagram B)

Strikkefasthed
Damp strikkeprøverne, før du måler.
Med p 4, glatstrik og mønsterstrik 1:  
18 masker og 24 pinde = 10x10 cm
Med p 4, mønsterstrik 2:  
16 masker og 26 pinde = 10x10 cm

Ryg
Slå –a) 90 –b) 98 –c) 106 –d) 114 m op 
på p 4.
Strik ribstrik 2 rm, 2 vm, begynd og 
afslut med 2 rm for alle størrelser.

Strik, til ryggen måler 4 cm, og strik 
derefter mønsterstrik 1 efter diagram 
A, begynd og afslut ved markering 
–a) a –b) b –c) c –d) a.
Strik, til ryggen måler 16 cm, og tag  
10 m ind jævnt fordelt over pinden:  
[–a) 80 –b) 88 –c) 96 –d) 104 m].
Strik derefter mønsterstrik 2 efter dia
gram B, begynd og afslut ved marker
ing –a) a –b) a –c) b –d) b.
Strik, til ryggen måler 28 cm, strik om
vendt glatstrik, og tag 10 m ud jævnt 
fordelt over pinden: [–a) 90 –b) 98  
–c) 106 –d) 114 m].
Strik, til ryggen måler 40 cm, og skift 
til almindelig glatstrikning.
Strik, til ryggen måler 52 cm, og tag  
10 m ind jævnt fordelt over pinden: 
[–a) 80 –b) 88 –c) 96 –d) 104 m].
Strik derefter mønsterstrik 2 efter dia
gram B, begynd og afslut ved marker
ing –a) a –b) a –c) b –d) b. 
Strik, til ryggen måler 64 cm, strik om
vendt glatstrik, og tag 10 m ud jævnt 
fordelt over pinden: [–a) 90 –b) 98  
–c) 106 –d) 114 m].

Strik, til ryggen måler –a) 71 –b) 72 
–c) 73 –d) 74 cm, og luk herefter af i 
begge sider i begyndelsen af begge 
pinde: 
–a) 25 m 
–b) 27 m
–c) 30 m
–d) 32 m
Sæt de resterende –a) 40 –b) 44 –c) 
46 –d) 50 m på en maskeholder.

Dametrøje i hørgarn
Mål, modellens brystvidde: 
–a) 100 –b) 110 –c) 118 –d) 128 cm

Størrelser: 
–a) S –b) M –c) L –d) XL
Modellen på billedet er størrelse –a) S

Materiale
Linen: –a) 9 –b) 10 –c) 11 –d) 12 nøgler

Strikkepinde
3½ og 4 mm



Forstykke
Strik lige som ryggen, til forstykket måler –a) 64 –b) 65 
–c) 66 –d) 67 cm.

Halsudskæring:
Luk de midterste –a) 22 –b) 26 –c) 28 –d) 32 m af på 
næste pind fra retsiden. Strik hver side hver for sig, og 
luk af i starten af hver pind, der starter ved halsud
skæringen: 4 m 1 gang, 2 m 2 gange, 1 m 1 gang:  
[–a) 25 –b) 27 –c) 30 –d) 32 m].

Skuldre:
Strik, til forstykket måler –a) 71 –b) 72 –c) 73 –d) 74 cm, 
og luk alle m af.
Strik den anden side på samme måde, men spejl
vendt.

Ærmer
Slå –a) 54 –b) 56 –c) 60 –d) 64 m op på p 4.
Strik 2 cm retstrik og derefter mønsterstrik 2 efter dia
gram B, begynd og afslut ved markering –a) a –b) a 
–c) b –d) b.
Strik, til ærmerne måler 10 cm, strik omvendt glatstrik, 
og tag 8 m ud jævnt fordelt over pinden:  
[–a) 62 –b) 64 –c) 68 –d) 72 m].
Samtidig: 
Tag 1 m ud i hver side (2 m fra kanterne), skiftevis på 
hver 4. og 6. pind: 4 gange: [–a) 70 –b) 72 –c) 76 –d) 
80 m].
Strik, til ærmerne måler 22 cm, og tag 4 m ind jævnt 
fordelt over pinden: [–a) 66 –b) 68 –c) 72 –d) 76 m].
Strik derefter mønsterstrik 2 efter diagram B, begynd 
og afslut ved markering –a) b –b) a –c) a –d) a.
Strik, til ærmerne måler –a) 34 –b) 35 –c) 36 –d) 37 cm, 
og luk alle m af.
Strik det andet ærme på samme måde.

Montering
Damp de enkelte dele forsigtigt fra vrangsiden.
Sy alle sømmene sammen med maskesting (se grund
læggende teknikker)
Sy højre skuldersøm.

Halskant: 
Saml –a) 50 –b) 54 –c) 60 –d) 64 m op langs halsud
skæringen foran på p 3½, og før de –a) 40 –b) 44  
–c) 46 –d) 50 m fra maskeholderen over på pinden:  
i alt –a) 90 –b) 98 –c) 106 –d) 114 m.
Strik 3 cm glatstrik. Luk alle m løst af.
Sy venstre skuldersøm og halskanten.
Markér ærmegabet, sæt markører på forstykket og 
ryggen –a) 20 –b) 21 –c) 22 –d) 23 cm ned fra  
skulderen. 
Sy ærmerne i, så midten af ærmet sidder ud for 
skuldersømmen, mellem markørerne.
Damp sømmene forsigtigt fra vrangsiden.
Sy side og underærmesømmene.

1 rm 1 vm–GentagR

Diagram A

1 rm 1 vm–GentagR

Diagram B

Strik 2 rm sammenOmslag


