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 Moshi, 80% uld, 20% alpacka
Størrelse:    S        (M)        L        (XL)     
Garnforbrug:  12     (14)       16      (18) ngl fv 01+09+03+05
                eller 61+40+03+05
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande



Damebluse og cardigan
MOSHI, 80% superwash uld, 20% alpacka
2286

Størrelse:  S   (M)   L    (XL)      
Færdige mål, 
Brystvidde:  90   (98)   106   (114)   cm 
Hel længde:   60   (62)   64   (66)    cm 
Garnforbrug:  4      (5)    5        (6)   ngl fv 1 (sort 01/mørk rosa 61)  
 2      (3)    3       (4)   ngl fv 2 (mørkegrå 09/lys rosa 40)
  3 (3) 4 (4) ngl fv 3 (lysegrå 03/lysegrå 03)
  3 (3) 4 (4) ngl fv 4 (råhvid 05/råhvid 05) 

Pinde:  Svarta Fåret 5 og 6 mm 
Tilbehør:  6 knapper (cardigan) 
 
Strikkefasthed: 18 m i retstrikning med dobbelt garn på p 6 = 10 cm. OBS! Vær omhyggelig med 
strikkefastheden. Skift om nødvendigt pindestørrelse for at få den rigtige strikkefasthed, ellers får arbejdet ikke 
de rette mål og garnforbruget kan ændre sig.

Arbejdet strikkes med dobbelt garn i retstrikning.

BLUSE
Ryg: Slå 100 (108) 116 (124) m op på p 5 med dobbelt garn fv 1. Strik rib således: 1 kantm, X 2 vr, 2 r X, 
gentag X – X og slut med 2 vr, 1 kantm, 1. p = vrangsiden. Kantm strikkes ret på alle pinde. Strik 3 cm rib, 
sidste ribpind fra vrangsiden. Skift til p 6 og strik retstrikning (alle pinde strikkes ret). Fortsæt med 2 tråde fv 1 
og tag på første p 17 (18) 19 (20) m ind. Tag ind jævnt fordelt ved at strikke 2 m vr sammen over en vrangribbe 
= 83 (90) 97 (104) m. Når arb måler 12 (13) 14 (15) cm, sidste p fra retsiden, klippes den ene tråd i fv 1 over. 
Farveskift laves altid på vrangsiden. Skift den til en tråd fv 2 og fortsæt med at strikke med en tråd fv 1 + en 
tråd fv 2 til arb måler 24 (25) 26 (27) cm. Klip tråden i fv 1 over og skift den til fv 3 og fortsæt med at strikke 
med en tråd fv 2 + en tråd fv 3 til arb måler 36 (37) 38 (39) cm. Klip tråden med fv 2 over og skift den til en 
tråd fv 4 og fortsæt med at strikke med en tråd fv 3 + 1 tråd fv 4. OBS! Når arb måler 40 (41) 42 (43) cm lukkes 
4 m af i hver side til ærmegab = 75 (82) 89 (96) m. Fortsæt i retstrik og tag 1 m ind i hver side indenfor 1 m ved 
at strikke 2 m ret sammen. Tag ind på denne måde på hver 4. p i alt 5 gange = 65 (72) 79 (86) m. OBS! Når arb 
måler 48 (49) 50 (51) cm, klippes tråden i fv 3 over og der fortsættes med at strikke med 2 tråde fv 4 resten af 
arb. Når arb måler 59 (61) 63 (65) cm lukkes de midterste 29 (30) 31 (32) m af til nakke og hver side strikkes 
for sig. Luk yderligere 2 m af mod nakken = 16 (19) 22 (25) m tilbage til skulder, som lukkes af når arb måler 
60 (62) 64 (66) cm. Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Forstykke: Slå op og strik som ryggen med de samme farver. Strik ribben således: 1 kantm, X 2 r, 2 vr X, 
gentag X – X og slut med 2 r, 1 kantm, 1. p = vrangsiden. 
Efter ribben strikkes som ryggen til arb måler 52 (54) 56 (58) cm (husk at lukke af til ærmegab), luk de 
midterste 15 (16) 17 (18) m af til halsudskæring og strik hver side for sig. Luk yderligere af mod halsen på hver 
anden p for 3-3-2-1 m (alle str.) = 16 (19) 22 (25) m tilbage til skulder, som lukkes af når arb måler 60 (62) 64 
(66) cm. Strik den anden side på samme måde, men spejlvendt.

Ærmer: Slå 50 (50) 54 (58) m op på p 5 med dobbelt garn fv 1. Strik rib 2 r, 2 vr med 1 kantm i hver side, som 
strikkes ret på alle pinde, 1. p = vrangsiden. Strik 3 cm rib, sidste p fra vrangsiden. Skift til p 6 og strik retstrik 
(alle pinde strikkes ret). Fortsæt med 2 tråde fv 1 og tag på første p 9 (9) 11 (13) m ind. Tag ind jævnt fordelt 
ved at strikke 2 vr sammen over en vrangribbe = 41 (41) 43 (45) m. Når der er strikket 2 cm tages 1 m ud i hver 
side indenfor 1 m ved at løfte tråden mellem 2 m op og strikke den drejet ret. Fortsæt med at tage ud på denne 
måde med ca 2½ cm’s mellemrum. Når arb måler 16 (17) 18 (19) cm, sidste pind strikkes fra retsiden, skiftes 
til en tråd fv 1 + en tråd fv 2. Fortsæt i striber som på ryg og forstykke med 12 cm mellem hvert farveskift 
og tag ud i hver side med 2½ cm’s mellemrum til der er 71 (75) 79 (83) m på pinden. Lav om nødvendigt 
udtagningerne oftere mod slutningen. Når arb måler 44 (45) 46 (47) cm lukkes 4 m af i hver side til ærmegab. 

Luk yderligere 3 m af i hver side på hver anden p 8 gange + 4 m i hver side 1 gang = 15 (19) 23 (27) m tilbage, som 
lukkes af, ikke for stramt.

CARDIGAN
Ryg: Strikkes som ryggen til blusen.

Venstre forstykke: Slå 50 (54) 58 (62) m op på p 5 med dobbelt garn fv 1. Strik rib således: 1 kantm, X 2 r, 2 
vr X, gentag X – X og slut med 1 kantm, 1. p = vrangsiden. Kantm strikkes ret på alle pinde. Strik 3 cm rib, 
sidste pind fra vrangsiden. Skift til p 6 og strik retstrik (alle pinde strikkes ret). Fortsæt med 2 tråde fv 1 og tag 
på første p 10 (11) 11 (12) m ind. Tag ind jævnt fordelt ved at strikke 2 vrang sammen over en vrangribbe = 40 
(43) 47 (50) m. Fortsæt i retstrik og striber som på ryggen. Luk 4 m af i siden til ærmegab som på ryggen. Tag 
derefter 5 m ind ved ærmegabet som på ryggen = 31 (34) 38 (41) m. Når arb måler 52 (54) 56 (58) cm lukkes 
de 6 (6) 7 (7) yderste m af til halsudskæring. Luk yderligere af mod halsen på hver anden p for 3-3-2-1 m (alle 
str.) = 16 (19) 22 (25) m tilbage til skulder, som lukkes af ved samme højde som på ryggen.

Højre forstykke: Strikkes som venstre forstykke, men spejlvendt.

Ærmer: Strikkes som ærmer til bluse.  

MONTERING
Bluse: Sy højre skuldersøm. Halskant: Saml 98 (102) 106 (110) m op med dobbelt garn fv 4 på p 5 og strik rib 
2 r, 2 vr med 1 kantm i hver side. Strik 3 cm rib. Luk af i rib, ikke for stramt.
Sy venstre skuldersøm og halskanten. Sy ærmesømmene. Sy sidesømmene. Sy i ½ m fra hver del for at få en 
smidig søm. Sy ærmerne i. 

Cardigan: Sy skuldersømmene. Halskant: Saml 96 (100) 104 (108) m op fra retsiden med dobbelt garn fv 4 
på p 5 og strik rib 2 r, 2 vr. Start og slut pinden med 2 r indenfor kantm fra retsiden. Strik 3 cm rib. Luk af i rib, 
ikke for stramt. 
Venstre forkant: Saml 84 (88) 92 (96) m op fra retsiden med dobbelt garn fv 1 på p 5 langs forkanten og 
halskanten og strik rib 2 r, 2 vr. Start og slut pinden med 2 r indenfor kantm fra retsiden. Strik 3 cm rib. Luk af i 
rib, ikke for stramt. Sæt markører i til 6 knapper, den øverste midt i halskanten, den nederste midt i ribben og de 
øvrige med jævne mellemrum.
Højre forkant: Saml lige så mange m op fra retsiden som langs venstre forkant og strik på samme måde, men 
lav 6 knaphuller ud for markeringerne. Knaphul = luk 2 m af, slå på næste p 2 m op over de aflukkede. Lav 
helst knaphullerne i en vrangribbe (fra retsiden).       
Sy ærmesømmene. Sy sidesømmene. Sy i ½ m fra hver del for at få en smidig søm. Sy ærmerne i. Sy knapper i.

Design og opskrift: 
Gunnel Möller 
SVARTA FÅRET AB 
Tel: 031-99 65 90 
www.svartafaret.se

Styling: Katarina Segerbrand 
Foto: Ulla Alderin 
Oversættelse: G. Immerkær
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TIPS OG RÅD. NÅR DU ER FÆRDIG:
- Gem en banderole til evt. reklamation
- Følg nøje vaskeanvisningerne på banderolen
- Vaskepose anbefales ved maskinvask
- Lad altid arbejdet liggetørre
- Håndstrikkede ting bør opbevares liggende
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