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BLUSE MED V-HALS
Størrelse: (S) M (L) XL 
Modellens overvidde: (88) 96 (104)   112   cm
Hel længde: (54) 55 (56) 57 cm 

Garn:  Ellen by Permin, fv. 883523/lys turkis
Garnforbrug: (4) 4 (5) 5 ngl

Pinde: Rundpind (80 cm) 2 og 2½ mm.

Strikkefasthed: 30 m x 44 p i glat strik eller mønster på 
 p 2½ = 10 x 10 cm.
 Strikkefastheden bør overholdes, da arb. 
 ellers ikke får de anførte mål.

r=ret, vr=vrang, m=maske, omg=omgange, sm=sammen, p=pinde
oti=1 m løs af som om den skulle strikkes r, 1 r, træk den løse m over.

Krop: Slå (264) 288 (312) 336 m op over 2 pinde på p 2½. Saml arbejdet 
til en ring og markér omgangens start, dette er venstre sidesøm. Sæt et 
mærke midt på omgangen til markering af højre sidesøm. Strik 14 omg 
rib over alle m, 2r+2vr, begynd og slut med 1 r. 

Fortsæt i glatstrik og strik lige op til arbejdet måler i alt (25) 24 (25) 24 
cm.

Læs HELE afsnittet igennem inden du fortsætter:
Hulmønster: Der sættes mærker (M) og strikkes mønster efter hhv. nster: Der sættes mærker (M) og strikkes mønster efter hhv. nster:
Diagram 1 (D1) og D2 på forstykket således: (56) 62 (67) 73 r (glatstrik), 
M, D1, M, (2) 2 (4) 4 r (glatstrik), M, D2, M, strik glatstrik omg ud. Fortsæt på 
denne måde og BEMÆRK, at rk. 9-16 i både D1 og D2 gentages på resten 
af arbejdet SAMT at mærkerne rykkes 2 masker hver gang rk. 9 strikkes. 
Notér antal gentagelser, dette skal bruges senere.
Ærmegab:rmegab: Samtidig, når arbejdet måler i alt (37) 38 (38) 39 cm, deles rmegab: Samtidig, når arbejdet måler i alt (37) 38 (38) 39 cm, deles rmegab:
arbejdet således: Luk (5) 7 (10) 11 m, strik (122) 130 (136) 146 m, luk de 
næste (10) 14 (20) 22 m, strik (122) 130 (136) 146 m, luk de sidste (5) 7 (10) 
11 m. Hver del strikkes færdig for sig, frem og tilbage.

Forstykke: Der strikkes fortsat i glatstrik med hulmønster efter D1 og D2. 

Læs HELE afsnittet igennem inden du fortsætter:
Ærmegab:rmegab: Luk af til ærmegab i begge sider på hver 2. p for 2 m (3) 3 (4) 5 rmegab: Luk af til ærmegab i begge sider på hver 2. p for 2 m (3) 3 (4) 5 rmegab:
gange, luk af på hver 2. p for 1 m (2) 3 (3) 4 gange og herefter på hver 4. p 
for 1 m (2) 3 (3) 3 gange. Herefter strikkes lige op.
Halsudskæring:ring: Samtidig strikkes lige op til rk. 9-16 i D1 og D2 er strikket ring: Samtidig strikkes lige op til rk. 9-16 i D1 og D2 er strikket ring:
(7) 8 (7) 8 gange. Strik yderligere (4) 0 (6) 2 p lige op. Sæt et mærke midt på 
p Hver side strikkes nu op for sig - der begyndes med venstre side således: 
Strik til der resterer 3 m, oti (se vejl.), 1 r. Gentag indtagningerne på hver 2. 
p til der er taget ind i alt (30) 32 (33) 35 gange. Herefter strikkes lige op til 
arbejdet måler (17) 17,5 (18) 19 cm fra ærmegabets start. Luk skulderens 
21 m (alle str.) af. 
Gentag for højre side, blot spejlvendt. Dvs. at der lukkes af ved at strikke 1 
r, 2 r sm, strik p ud. 

Ryg: Strikkes over de resterende m. 
Luk af til ærmegab i begge sider som beskrevet for forstykket. Strik lige op 
til arbejdet måler (15,5) 16 (16,5) 17,5 cm fra ærmegabets start. 
Nu laves halsudskæringen. Start med at lukke de midterste (56) 60 (62) 
66 m, hvorefter de to dele strikkes færdig hver for sig. *Luk 1 m mod 
halssiden på hver 2. pind 2 gange. Luk skulderens 21 m af på den 
efterfølgende pind*. Strik den anden side magen til ved at gentage fra 
* til *.

Ærmer: Slå (62) 66 (70) 70 m op over 2 pinde på p 2½. Strik 14 p rib over 
alle m, 2r+2vr, første p er på arbejdets vrangside, og der begyndes og 
sluttes med 2 vr. Strik 1 p vr hvor der tages (5) 1 (5) 5 m ud jævnt fordelt 
til (67) 67 (75) 75 m. På resten af arbejdet strikkes 1 kantmaske (km) i hver 
side. 

Strik 13 p lige op med mønster efter D3 over alle m indenfor km. Strik 1 
p vr. 

Fortsæt i glatstrik og tag samtidig 1 m ud i hver side indenfor km på første 
p ved at strikke 1 dr r i lænken mellem maskerne. Gentag udtagningerne 
på hver (10.) 8./10. (10.) 10. p til der er taget ud i alt (19) 20 (18) 19 gange. 
Der er nu (105) 107 (111) 113 m på p. Strik lige op til arbejdet måler i alt 
49 cm (alle str.). 

Nu strikkes ærmekuplen således: Luk af i begge sider på hver 2. p for 
(7,2,2,2,2,2,2) 7,2,2,2,2,2 (7,2,2,2) 8,2 m, herefter i begge sider på hver 2. p 
for 1 m (16) 18 (20) 23 gange. Luk af i begge sider på hver 2. p for 2 m (3) 
3 (4) 4 gange (alle str.). Luk herefter de resterende (23) 25 (29) 31 m af på 
næste p. Strik det andet ærme magen til. 

Kanter og montering: Alle sømme bør sys med madrassting fra retten. 
Sy skuldersømme og ærmesømme. Sy ærmerne i, eventuel mervidde 
fordeles på de øverste 10 cm af ærmegabet. 

Halskant: Begynd fra retsiden midt bag og strik m op med p 2 rundt 
langs hele halsudskæringen - 1 m pr m i nakken og ca. 2 m for hver 3 p 
langs V-halsen.
Strik 1 omg vr, 1 omg r, 1 omg vr – strik evt. masker sammen nederst i 
V-et. Luk af i r.

Hæft alle ender.

Design og opskrift: Ninette Hartwich
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JUMPER MED V-RINGNING
Storlekar: (S) M (L) XL 
Modellens bröstvidd: (88) 96 (104)   112   cm
Hel längd: (54) 55 (56) 57 cm 

Garn:  Ellen by Permin, fg. 883523/ljus turkos
Garnåtgång: (4) 4 (5) 5 nyst.

Stickor: Rundstickor (80 cm) 2 och 2½ mm.

Masktäthet: 30 m x 44 v slätstickning eller mönster 
 med st. 2½ = 10 x 10 cm.
 Masktätheten bör hållas, annars får 
 inte arb. de angivna måtten.

rm=rät, am=avig, m=maska, v=varv, tills=tillsammans, st=sticka
öhpt=lyft 1 m som om den skulle stickas rm, 1 rm, drag den lyfta m 
över.

Kropp: Lägg upp (264) 288 (312) 336 m över 2 stickor på st. 2½. Slut 
arbetet till en ring och markera varvets början, detta är vänster sidsöm. 
Sätt en markering mitt på varvet till markering av höger sidsöm. Sticka 14 
v resår över alla m, 2 rm+2 am, börja och sluta med 1 rm. 

Fortsätt i slätstickning och sticka rakt upp till arbetet mäter totalt (25) 24 
(25) 24 cm.

Läs igenom HELA avsnittet innan du fortsätter:
Hålmönster: Det sätts markeringar (M) och sticka mönster efter nster: Det sätts markeringar (M) och sticka mönster efter nster:
respektive Diagram 1 (D1) och D2 på framstycket så här: (56) 62 (67) 73 
rm (slätstickning), M, D1, M, (2) 2 (4) 4 rm (slätstickning), M, D2, M, sticka 
slätstickning v ut. Fortsätt på detta sätt och OBS! Att rad 9-16 i både D1 
och D2 upprepas på resten av arbetet SAMT att markeringarna fl yttas 2 
maskor varje gång rad 9 stickas. Notera antalet upprepningar, detta ska 
användas senare.
Ärmhål: Samtidigt, när arbetet mäter totalt (37) 38 (38) 39 cm, delas arbetet l: Samtidigt, när arbetet mäter totalt (37) 38 (38) 39 cm, delas arbetet l:
så här: Maska av (5) 7 (10) 11 m, sticka (122) 130 (136) 146 m, maska av de 
följande (10) 14 (20) 22 m, sticka (122) 130 (136) 146 m, maska av de sista 
(5) 7 (10) 11 m. Var del stickas färdigt var för sig, fram och tillbaka.

Framstycke: Det stickas fortsatt i slätstickning med hålmönster efter D1 
och D2. 

Läs igenom HELA avsnittet innan du fortsätter:
Ä
Läs igenom HELA avsnittet innan du fortsätter:
Ä
Läs igenom HELA avsnittet innan du fortsätter:

rmhål: Maska av till ärmhål i var sida på vartannat v med 2 m (3) 3 (4) 5 l: Maska av till ärmhål i var sida på vartannat v med 2 m (3) 3 (4) 5 l:
gånger, maska av på vartannat v med 1 m (2) 3 (3) 4 gånger och därefter 
på vart 4:e v med 1 m (2) 3 (3) 3 gånger. Därefter stickas rakt upp.
Halsringning:Halsringning: Samtidigt stickas rakt upp till rad 9-16 i D1 och D2 är Halsringning: Samtidigt stickas rakt upp till rad 9-16 i D1 och D2 är Halsringning:
stickade (7) 8 (7) 8 gånger. Sticka ytterligare (4) 0 (6) 2 v rakt upp. Sätt en 
markering mitt på v. Var sida stickas stickas nu upp var för sig - det börjas 
med vänster sida så här: Sticka till det återstår 3 m, öhpt (se vägl.), 1 rm. 
Upprepa minskningarna på vartannat v till det är minskat totalt (30) 32 
(33) 35 gånger. Därefter stickas rakt upp till arbetet mäter (17) 17,5 (18) 19 
cm från ärmhålets början. Maska av axelns 21 m (alla storl.). 
Upprepa på höger sida, men spegelvänt. Dvs. att det avmaskas genom att 
sticka 1 rm, 2 rm tills, sticka v ut. 

Bakstycke: Stickas över de resterande m. 
Maska av för ärmhålen i var sida som beskrivits för framstycket. Sticka rakt 
upp till arbetet mäter (15,5) 16 (16,5) 17,5 cm från ärmhålens början. 
Nu stickas halsringningen. Börja med att maska av de mittersta (56) 60 
(62) 66 m, därefter stickas de två delarna färdigt var för sig. *Maska av 1 
m vid halssidan på vartannat v 2 gånger. Maska av axelns 21 m på det 
efterföljande varvet*. Sticka den andra sidan på samma sätt genom att 
upprepa från * til *.

Ärmar: Lägg upp (62) 66 (70) 70 m över 2 stickor på st 2½. Sticka 14 v resår 
över alla m, 2 rm+2 am, första v är på arbetets avigsida, och det börjar och 
slutar med 2 am. Sticka 1 v am där det ökas (5) 1 (5) 5 m jämnt fördelat till 
(67) 67 (75) 75 m. På resten av arbetet stickas 1 kantmaske (km) i var sida. 

Sticka 13 v rakt upp med mönster efter D3 över alla m innanför km. Sticka 
1 v am. 

Fortsätt i slätstickning och öka samtidig 1 m i var sida innanför km på 
första v genom att sticka 1 vr rm i länken mellan maskorna. Upprepa 
ökningarna på vart (10:e) 8:e/10:e (10:e) 10:e v till det är ökat totalt (19) 
20 (18) 19 gånger. Det är nu (105) 107 (111) 113 m på v. Sticka rakt upp till 
arbetet mäter totalt 49 cm (alla storl.). 
Nu stickas ärmkupan så här: Maska av i var sida på vartannat v med 
(7,2,2,2,2,2,2) 7,2,2,2,2,2 (7,2,2,2) 8,2 m, därefter i var sida på vartannat v 
med 1 m (16) 18 (20) 23 gånger. Maska av i var sida på vartannat v med 2 
m (3) 3 (4) 4 gånger (alla storl.). Maska därefter av de återstående (23) 25 
(29) 31 m på nästa v. Sticka den andra ärmen på samma sätt. 

Kanter och montering: Alla sömmarna bör sys med madrasstygn från 
rätsidan. Sy axelsömmarna och ärmsömmarna. Sy i ärmarna, eventuell 

mervidd fördelas på de översta 10 cm av ärmhålen. 

Halskant: Börja från rätsidan mitt bak och plocka upp m med st. 2 runt 
utmed hela halsringningen - 1 m per m i nacken och ca. 2 m utmed 3 v 
utmed V-ringningen.
Sticka 1 v am, 1 v rm, 1 v am – sticka evt. maskor tillsammans nederst i 
V-et. Maska av i rm.

Fäst alla lösa trådar.

Design och beskrivning: Ninette Hartwich
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