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Str.: 36/38, 40/42 og 44
Tallene vedrørende str. 40/42 og 44 er angivet i parentes. Er 
der kun oplyst ét tal, gælder dette alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet ”Allora hand-dyed” (76 % 
bomuld, 14 % ren ny merino (superfin), 10 % (baby) alpaka, 
løbelængde = ca. 300 m / 50 gr.): 200(250-250) gr Angoor 
(fv 256), strikkepinde nr. 5, rundpind nr. 4, 120 cm, hæklenål 
nr. 3½.

Rib: Skiftevis 2 ret og 2 vrang.

Netmønster: Maskeantal delbart med 3 + 1 + km. Strikkes 
efter diagrammet. Alle pinde er indtegnet og maskerne er vist, 
som de skal strikkes. Gentag 1. - 4. p.

Kædekant: Den første m på retsidepindene strikkes drejet ret 
og den sidste m tages vrang løs af med garnet bag arb. Den 
første m på vrangsidepindene strikkes drejet vrang og den 
sidste m tages vrang løs af med garnet foran arb. 

Strikkefasthed: 21 m og 28 p i netmønster på p nr. 5 = 10 x 
10 cm.

Bemærk: Ryg og forstykker strikkes samlet op over skuldre-
ne. Der begyndes med ryggen. Pilen på tegningen viser strik-
keretningen.

Ryg og forstykker: Slå 138(144-150) m op på p nr. 5 og strik 
1 p vrang fra vrs. Fortsæt i netmønster således: 1 km, strik fra 
diagrammets begyndelse, gentag rapporten 44(46-48) gange, 

strik til diagrammets slutning og 1 km. Kantmaskerne strikkes 
ret på retsiden og vrang på vrangsiden. Når arb måler 41 cm, 
sættes et mærke i begge sider til ærmegab. Når arb måler 
60(61-62) cm, sættes et mærke til skulderlinje i begge sider 
og de midterste 48 m lukkes til ryggens halsudskæring. Strik 
videre over hvert forstykke for sig = 45(48-51) m. Herfra strik-
kes kantmasken i forkanten som kædekantmaske. Strik lige 
op, til der er strikket 19(20-21) cm fra skulderlinjen og sæt et 
mærke i sidesømmen til ærmegabets slutning. Når der er 
strikket 60(61-62) cm fra skulderlinjen, lukkes alle m af. Strik 
det andet forstykke mage til, blot spejlvendt.

Ærmer: Slå 84(87-90) m op på p nr. 5 og strik 1 p vrang fra 
vrs. Strik videre i netmønster således: 1 km, strik fra diagram-
mets begyndelse, gentag rapporten 26(27-28) gange, strik til 
diagrammets slutning og 1 km. Kantmaskerne strikkes ret på 
retsiden og vrang på vrangsiden. Når ærmet måler 20 cm, 
lukkes alle m af. Strik det andet ærme mage til.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad 
det tørre. Med hæklenål nr. 3½ hækles 1 rk fm langs forkan-
terne og ryggens halskant. Med rundpind nr. 4 strikkes deref-
ter 124(126-128) m op i fm langs hvert forstykke og 48 m op 
i fm langs ryggens halskant = i alt 296(300-304) m. Strik frem 
og tilbage i rib, idet der begyndes på vrs med 1 kædekantma-
ske, 2 vrang, * 2 ret, 2 vrang, gentag fra * og slut med 1 
kædekantmaske. Når kanten måler 11 cm, lukkes m af i rib. 
Langs jakkens kant forneden hækles 1 rk fm med hæklenål nr. 
3½. Sy ærmerne i over 19(20-21) cm på hver side af skulder-
linjerne. Sy ærmesømmene.
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Tegnforklaring:
= 1 ret
= 1 vrang
= 1 omslag
=  Tag 1 m ret løs af, strik 2 ret 

og træk derefter den løst 
aftagne m over de 2 m.Rapport = 3 m 

Diagram

Ryg

Ærme
halvdel

Venstre 
 forstykke

Højre  
 forstykke



Hand-dyed 02

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. 
Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der 
er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prø-
ven(= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er 
der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der 
benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at 
den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er 
den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, 
der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For 
at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en 
prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er 
opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskrif-
ten, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Fotos: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com

Strikkefasthed

Fortkortelser
M = maske(r)
p = pind(e)
omg = omgang(e)
Fv. = farve
vr = vrang

r = ret
rts = retsiden
vrs = vrangsiden
sm = sammen
arb = arbejdet

flg. = følgende
rk = række
stm = stangmaske
lm = luftmaske
km = i strik kantmaske og i 

hækling kædemaske
fm = fastmaske

© Samtlige modeller er omfattet af loven om copyright. Kommercielt brug er forbudt. Genoptryk er kun tilladt efter aftale med udgiver.

www.lanagrossa.com


