Nr. 98460

TRØJE MED VIDDE
FORNEDEN
Pasform: Lidt kropslig foroven, med skrånende vidde
nedefter
Materiale: Bommix, 50 % bomuld/ 50 % acryl.
Alternativ: Montano, 50 % bomuld / 50 % acryl.
Vital, 100 % uld superwash.
Artic, 100 % uld superwash.
Deco, 20 % uld/ 80 % acryl. Deco Tweed, 20 % uld/
77 % acryl/ 3 % viscose.
Palino, 100 % merino uld superwash.
Vidal Alpaca, 100 % baby alpaca
Vær opmærksom på garnforbruget ved alternativ
kvalitet, da løbelængden på garnet ikke altid er den
samme. Det kan også være nødvendigt at skifte
pindenr.
Str.: S (M) L (XL)
Garnforbrug: 10 (11) 12 (13) ngl á 50 g
Tilbehør: 2 knapper – diam. 25-30 mm
Trøjens brystvidde: 90 (97) 105 (111) cm
Hel længde: 57 (58) 59 (60) cm
Pinde: Jumperpinde nr. 3 og 3½
Hæklenål: Nr. 3
Strikkefasthed: 22 m og 28 p i glat = 10 x 10 cm
Bemærk: Passer strikkefastheden ikke, må der prøves
med finere eller grovere pinde.
Forkortelser:
ret = ret på ret og vrangsiden.
glat = ret på retsiden, og vrang på vrangsiden.
1 enk indt = 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over den
ene r.
1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr r.
Strikkeforkortelser:
m = maske, r = ret, vr = vrang, p = pind, dr = drejet, sm
= sammen, indt = indtagning, udt = udtagning, beg =
begyndelsen, slutn = slutningen.
Hækleforkortelser:
lm = luftmaske, fm = fastmaske, km = kædemaske.

MØNSTER I:
1. (r-siden) – 5. p: glat
6. p (vr-siden): ret
7. – 11. p: glat
12. p (vr-siden): ret
13. – 14. p: glat
15. p (r-siden): 2 r, * slå om p, 2 r sm*, gent fra *-* og
slut med 1 r.
16. – 17. p: glat
18. p (vr-siden): ret
Gent disse 18 p

RYG:
Slå 139 (145) 153 (161) m op på jumperp nr. 3 og strik
13 p ret (1. p = arb vr-side). Skift til jumperp nr. 3½ og
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fortsæt i MØNSTER I idet der på 5. p mønster strikkes
indt fra r-siden således: Strik 2 r, 1 enk indt, strik 39
(42) 46 (50) m, 1 enk indt, strik til der mangler 45 (48)
52 (56) m på, 2 r sm, strik til der mangler 4 m på p, 2 r
sm, slut med 2 m r. Strik 7 p uden indt. På næste p fra
r-siden, gent indt: 2. indt-p: Strik 2 r, 1 enk indt, strik
38 (41) 45 (49) m, 1 enk indt, strik til der mangler 44
(47) 51 (55) m, 2 r sm, strik til der mangler 4 m på p, 2
r sm, slut med 2 r.
Strik 9 p uden indt.
3. indt-p: Strik 2 r, 1 enk indt, strik 37 (40) 44 (48) m,
1 enk indt, strik til der mangler 43 (46) 50 (54) m, 2 r
sm, strik til der mangler 4 m på p, 2 r sm, slut med 2 r.
Strik 7 p uden indt.
Gent indt på skiftevis hver 8. og hver 10. p – i alt 9
gange og sådan at der i beg og slutn. af p strikkes 1 m
mindre før/efter indt. Indt bevæger sig i en skrå linie
mod midten !. Når alle indt er strikket er der 103 (109)
117 (125) m på p. Strik lige op til arb måler 36 cm. Luk
til ærmegab i hver side og på hver 2. p for 5, 2 (6, 2) 7,
2 (7, 2) m. Herefter strikkes ærmegabs-indt fra r-siden
således: Strik 1 r, 2 m sm, strik til der mangler 3 m på
p, 1 enk indt, 1 r. Gent indt på hver 2. p – i alt 5 gange
= 79 (83) 89 (97) m tilbage. Fortsæt lige op til
ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) cm.
Luk til skrå skulder for 6, 6, 7 (6, 7, 7) 7, 8, 8 (8, 9, 9)
m i begge sider. Luk til sidst de rest 41 (43) 43 (45) m
til hals.
VENSTRE FORSTYKKE:
Slå 73 (77) 81 (85) m op på jumperp nr. 3 og strik 13 p
ret (1. p = arb r-side). Skift til jumperp nr. 3½ og
fortsæt i MØNSTER I og med indt. Strik 1. indt på 5. p
i mønsteret således: Strik 2 r, 1 enk indt, strik til der
mangler 11 m på p, 1 enk indt, strik de sidste 9 m ret =
forkanten som strikkes ret på resten af arb. Gent
således indt på skiftevis hver 8. og hver 10. p – i alt 9
gange (et minus på 18 m !) = 55 (59) 63 (67) m tilbage.
Strik lige op til arb måler 34 cm. På næste r-sidep
strikkes indt til skrå halsudskæring: Strik p hen til der
mangler 11 m på p, 1 enk indt, strik de rest. forkantm r.
Sæt et mærke –en sikkerhedsnål el. lign ud for 1. indt
(skal senere bruges til placering af knap/knaphul): Gent
indt til hals på hver 4. p - i alt 15 (17) 17 (18) gange.
Samtidig, når arb måler 36 cm, lukkes i beg af r-sidep
til ærmegab for 5, 2 (6, 2) 7, 2 (7, 2) m. Strik 1 p fra vrsiden. Herefter strikkes indt til ærmegab i beg af rsidep: Strik 1 r, 2 r sm. Gent indt på hver 2. p – i alt 5
gange. Når ærmegabet måler 20 (21) 22 (23) cm som
på ryggen, lukkes til skrå skulder som beskrevet for
ryggen. Sæt de rest 9 forkantm på en m-holder til
senere.
HØJRE FORSTYKKE:
Beg med at afmærke til 2 knapper på venstre forstykke:
Den øverste knap placeres 1½ cm under afmærkningen
ud for 1. indt, og den nederste knap placeres 8 cm
derunder.
Fortsættes på bagsiden

Strik højre forstykke som venstre, blot modsat. Indt
nederst på forstykket strikkes som 2 r sm. Aflukn til
ærmegab strikkes i beg af vr-sidep og de efterflg. indt
til skrå halsudskæring og ærmegab strikkes fra r-siden
således:
Halsudskæring: Strik de 9 forkantm r, 2 r sm.
Ærmegab: Strik til der mangler 3 m på p, 1 enk indt, 1
r.
Ud for afmærkn. til knapper på venstre forstykke,
strikkes knaphuller fra r-siden: Strik 4 m r, luk de
næste 3 m, strik den sidste m r. På næste p slås 3 nye m
op over de aflukkede.

MØNSTER I = bort forneden på ærmeI:
1. p (r-siden): * 2 r, slå om p, 2 r, 2 m løs af som hvis
m skulle strikkes ret sammen, 1 r, træk de 2 løse m
over den ene strikkede, 2 r, slå om p *, gent fra *-* og
slut med 2 r.
2. p (vr-siden): ret
Gent disse 2 p i alt 6 gange (= 12 p i alt).

¾ ÆRMER:
65 (65) 65 (74) m op på jumperp nr. 3½. Strik 1 p r fra
vr-siden. Strik 12 p MØNSTER II = bort forneden på
ærme. Fortsæt i MØNSTER I idet der tages 1 m ud i
hver side indenfor den yderste kantm på hver 8. p (hver
6. p) skiftevis hver 4. og hver 6. p (hver 6. p) – i alt 9
(11) 13 (11) gange = 83 (87) 91 (96) m på p. Strik til
ærmet måler 30 cm. Luk til ærmekuppel i hver side for
5, 2 (6, 2) 7, 2 (7, 2) m = 69 (71) 73 (78) m. Strik så
indt på næste r-sidep således: Strik 1 r, 2 r sm, strik til
der mangler 3 m på p, 1 enk indt, 1 r. Gent indt til der
er 41 (41) 41 (44) m tilbage.
Luk herefter, i hver side, for 2,3,4 m. Luk de sidste 23
(23) 23 (26) m.
Strik det andet ærme på samme måde.
MONTERING:
Sy skuldersømmene.
Sæt de 9 forkantm fra venstre forstykke tilbage på
jumperp nr. 3½ og slå samtidig 1 ny m op ind mod
trøjens halsudskæring (= til sømrum), i alt 10 m. Strik
8-8½ (8½-9) 8½-9 (9-9½) cm ret – sæt m på en mholder. Strik m fra højre forkant på samme måde.
Kontroler at den strikkede kant kan nå til midt bag – let
strakt – inden m aflukkes !
Sy nakkedelene sammen ret mod ret. Sy til, ret mod ret
langs nakken idet kanten strækkes lidt /
halsudskæringen holdes lidt til det retstrikkede stykke.
Sy side- og ærmesømmene. Isy ærmerne.
Hæklet kant: Med hæklenål nr. 3 hækles en picot-kant
langs forkanter og nederste kant. Sæt garnet til med 1
fm ud for den ene sidesøm. * Hækl 5 lm, 1 kædem
tilbage i 1. lm, hækl 3 fm ned i kanten *, gent fra *-*
hele vejen rundt.
Isy knapperne.
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