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MATERIALE: Organic 350 (55% organic merino wool, 45% 

organic cotton) el. Blend (50% bomuld, 50% acryl). 

STØRRELSER: S (M) L (XL) 

MODELLENS BRYSTVIDDE: Ca.  90 (94) 100 (108) cm. 

HEL LÆNGDE: Ca. 48 (50) 52 (54) cm fra bagsiden. 

GARNFORBRUG: 

ORGANIC 350: 7 (7) 8 (9) ngl. fv. 4005. 

Blend: 15 (15) 15 (15) ngl. fv. 4200. 

PINDE: Nr. 2,5 og 3. 

STRIKKEFASTHED: 26 m og 35 p i glat = ca. 10x10 cm. 

Passer strikkefastheden ikke, må der prøves med finere 

eller grovere pinde. 

 

 

BEMÆRK 

Trøjen er tværstrikket i glatstrik, så der kan opnås den 

smukkeste effekt af slå-om blusen. Forstykkerne fungerer 

som bindebånd, og kan nemt forlænges, hvis man 

ønsker en længere sløjfe. Trøjen kan varieres på mange 

måder i sin anvendelse. 

Strik første og sidste m r på alle p, så får du en pæn og 

lige kant. 

Der er strikket ribbort i hver side af arb (undtagen ved 

ærmer), for undgå at trøjen “ruller”.  

1 udt = tag lænken op før næste m og strik den dr r 

 

BAGSTYKKE 

Slå 126 (130) 136 (140) m op på p 3. Strik 2 r, 1 vr, 1 r, 1 vr 

over de første 5 m. Gent disse 5 m i starten af hver p på 

“forsiden” (retsiden) af arb over hele bagstykket. Strik r 

til der er 5 m tilbage på p. Strik 1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r. Gent 

disse 5 m i slutningen af hver p på “forsiden” (retsiden) 

af arb over hele bagstykket. 

Næste p (bagside - vrangside): Strik 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 r 

over de første 5 m. Gent disse 5 m i starten af hver p på 

“bagsiden” (vrangsiden) af arb over hele bagstykket. 

Strik vr til der er 5 m tilbage på p. Strik 1 r, 1 vr, 1 r, 1 vr, 1 

r over de sidste 5 m. Gent disse 5 m i slutningen af hver 

p på “bagsiden” (vrangsiden) af arb over hele bag-

stykket. Fortsæt på denne måde til arb måler ca. 45 

(47) 50 (54) cm. Luk af.  

 

HØJRE FORSTYKKE 

Slå 14 m (alle str.) op på p 3 og strik ribkanter i siderne 

og glatstrik i midten efter samme princip som ved bag-

stykket. Strik 4 p. Næste p (retside): Strik rib som angivet 

ved bagstykket over de første 5 m. Lav en udt og strik r 

til der 5 m tilbage på p. Lav endnu en udt og strik rib på 

samme måde over de sidste 5 m som ved bagstykket. 

Fortsæt på samme måde med at lave udt i indersiden 

af ribkanten i hver side af arb på hver 4. p indtil der er 

126 (130) 136 (140) m på p. Strik lige op (stadig med 

ribkanter i hver side) til arb måler 120 cm (eller ønsket 

længde) i alt. Luk af. Strik venstre forstykke magen til.  

 

ÆRMER 

Slå 64 (66) 66 (68) m op på p 2,5 og strik rib (1 r, 1 vr) 5 

cm. Skift til p 3 og strik ca. 2 cm glat. Næste ret-pind: 

Strik 2 m r og lav en udt, strik r til der 2 m tilbage, lav en 

udt og strik de sidste 2 m r. Gent disse udt for hver 3 cm 

til der er 74 (80) 86 (90) m på p. Fortsæt lige op til hele 

arb måler 45 (46) 47 (48) cm (eller ønsket længde). Luk 

af. Strik et ærme magen til.  

 

 

MONTERING 

Monter ærmet på forstykke og bagstykke og sy side-

sømmen. Gent ved det andet ærme. Sy de nederste 

ærmesømme. I hver side af skuldersøm monteres ca. 16 

(16) 18 (18) cm. 


