
PIGETRØJE MED RUNDT BÆRESTYKKE

Størrelse: (2) 4 (6) 8 år

Overvidde: (68) 72 (76) 80 cm
Hel længde, ca.: (37) 41 (45) 49 cm 

Garn:  Ellen by Permin
Garnforbrug:
fv. 883501/elfenben (2) 2 (3) 3 ngl.
fv. 883515/gl. rosa (2) 2 (3) 3 ngl. 
fv. 883507/lyseblå (1) 1 (2) 2 ngl.
fv. 883510/havblå (1) 1 (1) 1 ngl.

Pinde: Jumperp nr. 4 og 4½. Rundp nr. 4 og 4½ (60-80 cm). 

Tilbehør:  3 knapper, 

Strikkefasthed: 19 m glatstrik i bredden = 10 cm på p nr. 4½.

Bemærk at hele arbejdet strikkes med 3 tråde. Fv. 07 skifter til fv. 10 på bærestykket.

Ryg/forstykker: Strikkes i ét stykke op til ærmegabet, frem og tilbage på rundp. Slå (136) 144 (152) 160 m op med én tråd 
Ellen i fv. 07,15 & 01på rundp nr. 4 og strik 4 p ret. Byt til rundp nr. 4½ og fortsæt i glatstrik, men strik fortsat de 4 yderste m i 
hver side i ret på alle p (= forkant). Når arb måler (24) 28 (32) 35 cm deles til ærmegab fra ret-s således: Strik (33) 35 (36) 38 m, 
luk (6) 6 (8) 8 m af, strik (58) 62 (64) 68 m, luk (6) 6 (8) 8 m af, strik (33) 35 (36) 38 m. Lad arb hvile mens ærmerne strikkes.

Ærme: Slå (34) 37 (40) 44 m op med én tråd Ellen i fv. 07,15 & 01 på p nr. 4 og strik 4 p ret. Skift til p nr. 4½ og fortsæt i glat. 
Tag 1 m ud i hver side, inden for den yderste m, når ærmet måler 4 cm og derpå med (3) 3 (3) 3½ cm’s mellemrum i alt (7) 8 
(9) 9 gange = (48) 53 (58) 62 m. Når ærmet måler (24) 27 (31) 34 cm, lukkes (4) 4 (5) 5 m af i hver side. Lad de resterende (40) 
45 (48) 52 m hvile. Strik et ærme magen til.

Bærestykke: Sæt delene på rundp nr. 4½ og fortsæt frem og tilbage i ret (riller) med én tråd Ellen i fv. 10,15 & 01,, idet der på 
første p tages (16) 22 (20) 24 m jævnt ind, dvs. strik cirka hver (10.+11.) 9.+10. (10.+11) 9.+10 m sammen. I alt (188) 200 (212) 
224 m.
Bærestykket består af i alt (21) 23 (24) 25 riller (1 rille = 2 p ret, 1.p fra ret-s, 2.p fra vr-s). Der strikkes et knaphul og tages ind efter 
rille nr. (2,10,18) 2,11,20 (3,12,21) 2,12,22. Desuden tages ind efter (20.) 22. (23.) 24. rille. Dvs. alle indtagninger og knaphuller 
strikkes fra ret-s. Hvert knaphul laves ved at lukke 2 m af som beskrevet. Slå på næste p 2 nye m op over den afl ukkede.

1.indtagning og knaphul = efter (2.) 2. (3.) 2. rille1.indtagning og knaphul = efter (2.) 2. (3.) 2. rille: 3 ret, luk 2 m af,  *2 ret sammen, 4 ret*. Gentag fra * til * p hen, slut med 
yderligere 3 ret = (158) 168 (178) 188 m.
2.indtagning og knaphul = efter (10.) 11. (12.) 12. rille:2.indtagning og knaphul = efter (10.) 11. (12.) 12. rille: 3 ret, luk 2 m af, *2 ret sammen, 3 ret*. Gentag fra * til * p hen, slut med 2.indtagning og knaphul = efter (10.) 11. (12.) 12. rille: 3 ret, luk 2 m af, *2 ret sammen, 3 ret*. Gentag fra * til * p hen, slut med 2.indtagning og knaphul = efter (10.) 11. (12.) 12. rille:
yderligere 3 ret = (128) 136 (144) 152 m.
3.indtagning og knaphul = efter (18). 20. (21.) 22. rille:3.indtagning og knaphul = efter (18). 20. (21.) 22. rille: 3 ret, luk 2 m af, *2 ret sammen, 2 ret*. Gentag fra * til * p hen, slut med 3.indtagning og knaphul = efter (18). 20. (21.) 22. rille: 3 ret, luk 2 m af, *2 ret sammen, 2 ret*. Gentag fra * til * p hen, slut med 3.indtagning og knaphul = efter (18). 20. (21.) 22. rille:
yderligere 3 ret = (98) 104 (110) 116 m.
4.indtagning = efter (20.) 22. (23.) 24. rille: 4.indtagning = efter (20.) 22. (23.) 24. rille: Skift til p nr. 4, 5 ret, *2 ret sammen, 3 ret*. Gentag fra * til * p hen, slut med yderligere 
(3) 4 (0) 1 ret = (80) 85 (89) 94 m. Strik 1 p ret.. Luk af i ret på næste p.

Montering: Sy ærmerne sammen og sy den lille søm under ærmerne. Sy knapper i.

Design og opskrift: Lene Holme Samsøe



FLICKKOFTA MED RUNT OK

Storlek: (2)  4 (6) 8 år

Bröstvidd: (68) 72 (76) 80 cm
Hel längd, ca: (37) 41 (45) 49 cm 

Garn:  Ellen by Permin
Garnforbrug:
fv. 883501/elfenben (2) 2 (3) 3 ngl.
fv. 883515/gl. rosa (2) 2 (3) 3 ngl. 
fv. 883507/ljus blå (1) 1 (2) 2 ngl.
fv. 883510/ocean (1) 1 (1) 1 ngl.

Stickor: Jumpest 4 och 4½ mm. Rundst 4 och 4½ mm (60-80 cm). 

Tillbehör:  3 knappar, 

Stickfasthet: 19 m slätstickning på bredden = 10 cm med st 4½.

OBS! Hela arbetet stickas med 3 trådar. Färg 07 byts ut till färg 10 på oket.

Bak/framstyckena: Stickas i ett stycke upp till ärmhålen, fram och tillbaka på rundst. Lägg upp (136) 144 (152) 160 m med en 
tråd Ellen i färgerna 07,15 & 01 på rundst 4 och sticka 4 räta v. Byt till rundst 4½ och sticka slätstickning, men fortsätt sticka 
de 4 yttersta m i var sida räta alla v (= framkant). När arb mäter (24) 28 (32) 35 cm delas för ärmhålen från rät-s så här: Sticka 
(33) 35 (36) 38 m, maska av (6) 6 (8) 8 m, sticka (58) 62 (64) 68 m, maska av (6) 6 (8) 8 m, sticka (33) 35 (36) 38 m. Låt arb vila 
medan ärmarna stickas.

Ärmar: Lägg upp (34) 37 (40) 44 m med en tråd Ellen i färgerna 07,15 & 01 på st 4 och sticka 4 räta v. Byt till st 4½ och sticka 
slätstickning. Öka 1 m i var sida, innanför den yttersta m, när ärmen mäter 4 cm och därefter med (3) 3 (3) 3½ cm:s mellanrum 
totalt (7) 8 (9) 9 gånger = (48) 53 (58) 62 m. När ärmen mäter (24) 27 (31) 34 cm, avmaskas (4) 4 (5) 5 m i var sida. Låt de 
resterande (40) 45 (48) 52 m vila. Stika en likadan ärm till.

Ok: Sätt delarna på rundst 4½ och fortsätt sticka fram och tillbaka i rätstickning med en tråd Ellen i färgerna 10, 15 & 01, 
och på första v minskas (16) 22 (20) 24 m jämnt fördelat, dvs. sticka ca: var (10:e +11:e) 9:e +10:e (10:e +11:e) 9:e +10:e m 
tillsammans. Totalt (188) 200 (212) 224 m.
Oket består av totalt (21) 23 (24) 25 riller (1 rille = 2 räta v, 1:a v från rät-s, 2:a v från avig-s). Sticka ett knapphål och minska 
efter rille nr. (2,10,18) 2,11,20 (3,12,21) 2,12,22. Dessutom minskas efter (20:e) 22:a (23:e) 24:e rillen. Dvs. alla minskningar och 
knapphål stickas från rät-s. Varje knapphål stickas genom att maska av 2 m som beskrivs. Lägg på nästa v upp 2 nya m över 
de avmaskade.

1:a minskningen och knapph1:a minskningen och knapphål = efter (2:a) 2:a (3:e) 2:a rillenl = efter (2:a) 2:a (3:e) 2:a rillen: 3 rm, maska av 2 m,  *2 rm tillsammans, 4 rm*. Upprepa från * till 
* v ut, sluta med ytterligare 3 rm = (158) 168 (178) 188 m.
2:a minskningen och knapph2:a minskningen och knapphål = efter (10:e) 11:e (12:e) 12:e rillen:l = efter (10:e) 11:e (12:e) 12:e rillen: 3 rm, maska av 2 m, *2 rm tillsammans, 3 rm*. Upprepa från l = efter (10:e) 11:e (12:e) 12:e rillen: 3 rm, maska av 2 m, *2 rm tillsammans, 3 rm*. Upprepa från l = efter (10:e) 11:e (12:e) 12:e rillen:
* till * v ut, sluta med ytterligare 3 rm = (128) 136 (144) 152 m.
3:e minskningen och knapph3:e minskningen och knapphål = efter (18:e) 20:e (21:e) 22:a rillen: l = efter (18:e) 20:e (21:e) 22:a rillen: 3 rm, maska av 2 m, *2 rm tillsammans, 2 rm*. Upprepa från 
* till * v ut, sluta med ytterligare 3 rm = (98) 104 (110) 116 m.
4:e minskningen = efter (20:e) 22:a (23:e) 24:e rillen: 4:e minskningen = efter (20:e) 22:a (23:e) 24:e rillen: Byt till st 4, 5 rm, *2 rm tillsammans, 3 rm*. Upprepa från * till * v ut, sluta 
med ytterligare (3) 4 (0) 1 rm = (80) 85 (89) 94 m. Sticka 1 rätt v. Maska av med rm på nästa v.

Montering: Sy ihop ärmarna och sy den lilla sömmen under ärmarna. Sy i knapparna.

Design och beskrivning: Lene Holme Samsøe


