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Modelnummer 

61 

0/3 (3/6) 9/12 (18/24) mdr. 

30 m 

XX 

lana cotton 212 

 
 

MATERIALE: lana cotton 212 (50% wool sw Extrafine me-

rino, 50% cotton). 

STØRRELSER: 0/3 (3/6) 9/12 (18/24) mdr   

MODELLENS BRYSTVIDDE: 42 (46) 50 (54) cm. 

HEL LÆNGDE: 55 (63) 71 (79) cm. 

GARNFORBRUG: 4 (4) 5 (5) ngl. fv 3803 

TILBEHØR: En hægte eller en lille knap (Ø 8 mm). 

PINDE: Nr. 3 og strømpep nr. 3 til kanter. 

STRIKKEFASTHED: 30 m og 40 p glat på p 3 = ca. 10x10 

cm. 30 m og 60 p i bobbel-mønster på p 3 = ca. 10 x 10 

cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Benene strikkes hver for sig, og samles ved skridtsøm-

men. 

 

BAGSTYKKE 

Venstre ben: På p nr 3 slås 19 (21) 23 (25) m op. Strik 9 p 

omv glat = vrangrullekant, og slut med 1 p fra retsiden. 

På næste p tages jævnt ud til 25 (32) 37 (44) m. Fortsæt 

nu i bobbel-mønster efter diag. 

I beg af retsidep strikkes lige op. I slutn af p tages 1 m 

ud 9 (8) 9 (8) gange på hver 16. (20) 22. (26.) p 

Bemærk: Lad arb hvile når det - fra vrangrillekanten - 

måler 19 (23) 27 (32) cm, og strik det andet ben. 

Højre ben: Strikkes som venstre, men med udt i beg af 

retsidep.  

Når der er strikket samme antal p som på venstre, sam-

les benene ved at slå 11 m op imellem dem, og der 

fortsættes i mønster over alle m. 

Når alle udt er strikket i siderne = 79 (91) 103 (115) m, og 

arb - fra vrangrillekanten - måler 26 (30) 35 (40) cm, 

tages 1 m ind i hver side på hver 28. (20) 14. (10.) p, 3 

(6) 9 (12) gange, rest 73 (79) 85 (91) m. 

Bærestykke: Når arb måler 43 (50) 57 (64) cm - fra kan-

ten - slut med 6. eller 12. p i mønsteret, strikkes 1 p ret, 

hvor der tages 10 m jævnt ind til 63 (69) 75 (81) m. Fort-

sæt i glat resten af arb.  

Strik 1 cm lige op, og luk midterm af til slids. Slå 1 m op 

mod slidssiden og strik hver side færdig for sig. Når der i 

alt er strikket 2 cm glat, lukkes af til ærmegab. Luk 

4,2,1,1,1 m af og fortsæt lige op over de rest 23 (26) 29 

(32) m, til ærmegabet - fra 1. aflukn - måler 8 (9) 10 (11) 

cm. 

Her lukkes af til hals. Luk de første 9 (10) 11 (12) m af 

mod slidsen, og luk yderligere for 3,1 m. Luk de rest 10 

(12) 14 (16) m af til skulder. 

 

FORSTYKKE 

Strikkes som bagstykket - uden slids. Når arb mangler 24 

(26) 30 (32) p i at måler det samme som bagstykket, 

lukkes af til hals. 

 

Luk de midterste 11 (13) 15 (17) m af, og strik hver side 

færdig for sig. Luk mod halssiden for 3,1,1,1,1 m og luk 

af til skulder i samme højde som bagstykket. 

 

MONTERING OG KANTER 

Sy skuldersømmene sammen. Sy sidesømmene sam-

men.  

Ærmekanter: På strømpep nr 3 strikkes ca. 61 (67) 73 

(79) m op, fra retten af arb. Strik 9 omg vrang og luk af i 

vrang.  

Halskant: På p eller strømpep nr 3, strikkes m op rundt i 

halsen - fra slids til slids. Over nakken strikkes 1 m op for 

hver aflukket m. I hver bue på forstykket strikkes ca. 18 

(20) 24 (26) m op, samt m midt for. Strik kant som i ær-

megabet. 

Fold alle vrangrillekanter halvt om på vrangen, sy til så 

den ligger som en rund kant om sømmen. 

Sy en hægte i, øverst i nakken, eller en trense og en 

knap. 

 

HÅRBÅND MED SLØJFE 

På strømpep nr 3 slås 21 (21) 24 (24) m op. Fordel m på 

4 p og saml dem til en ring. Strik ca. 37 (41) 45 (47) cm 

omv glat - eller passende længde til at nå rundt om 

hovedet. Luk af. Sy arb sm til en ring med m-sting. 

Sløjfe: På strømpep nr 3 slås 28 (32) 32 (36) m op. Fordel 

m på p og saml til en ring. Strik 1 omg ret. Strik så 36 (36) 

42 (42) omg mønster (gent kun de 4 m i rapporten). Strik 

1 omg ret og luk jævnt af. Sy enderne på 'bobbel-røret' 

sm 

Knude: Slå 12 m op på p nr 3 og strik 12 p omv glat. Luk 

af, og sy arb sm til en lille ring - langs de 12 p.  

Lad arb rulle sm til en vrangrillekant og træk den over 

'bobbel-røret'. Sy godt sm - stram evt knuden lidt. Sy 

sløjfen på hårbåndet. 

 

 

 

 


