


Nr. 2 Trøje med rillemønster 
 

Str. 38 – 44 – 50 – 56 

Brystvidde: 38 – 42 – 46 – 50 cm 

Hel længde: 19 – 22 – 25 – 28 cm 

Ærmelængde: 11 – 13 – 15 – 17 cm 

 

Garnforbrug: 2 – 2 – 3 – 3 ngl Cotton 8/4 øko organic 

Pinde nr. 2½ og 3 mm 

Tilbehør: 2 stk knapper 

 

Strikkefasthed: 26 m i retstrik på p 3 = 10 cm. 

 

Rillestrik: 

1.p: ret 

2.p: vrang 

3.p: ret 

4.p: vrang 

5.p: ret 

6.p: ret 

Gentag fra 1.-6.p 

 

Ryg og forstykker: Slå på p 2½, 100 (110) 120 (130) m op og strik 5 p ret. Skift til p 3 og inddel således: 5 m retstrik, 

rillestrik til der mangler 5 m, disse strikkes i retstrik. Når arb måler 11 (13) 15 (17) cm lukkes til ærmegab således: Strik 

23 (25) 28 (30) m, luk 4 m af, strik 46 (52) 56 (62) m, luk 4 m af, strik de sidste 23 (25) 28 (30) m. Nu strikkes hver del 

færdig hver for sig. 

 

Ryggen: Fortsæt i retstrik. Luk i begge sider for 3 x 1 m. Fortsæt lige op til arb måler 18 (21) 24 (27) cm. Nu lukkes de 

midterste 18 (20) 22 (24) m af til halsudskæring og hver side strikkes færdig hver for sig. Luk yderligere ved halssiden 

for 1 x 1 m. Luk de resterende 10 (11) 12 (13) m af til skulder. 

 

Højre forstykke strikkes i retstrik: Luk til ærmegab i starten af vrangsidepinden for 3 x 1 m. Fortsæt lige op til arb 

måler 15 (18) 20 (23) cm. Nu lukkes til halsudskæring i starten af retsidepinden for 6-2-1-1 (7-2-1-1) 7-3-2-1 (8-3-2-1) 

m. Når arb måler 19 (22) 25 (28) lukkes de resterende 10 (11) 12 (13) m af til skulder. 

 

Venstre forstykke: Strik som på højre forstykke, blot modsat og med en klap til knap således: I starten af 1.p fra 

vrangen slås 5 m op. På 5.p strikkes et knaphul således: 2 r, slå om, 2 r sm. Efter 10 p lukkes 5 m af.  Strik færdig som 

til det andet forstykke.  

 

Ærmer: Slå på p 2½, 27 (29) 33 (35) og strik 5 p ret. Skift til p 3 og fortsæt i rillestrik. Tag 1 m ud i begge sider på 

hver 6. p til der er 41 (45) 49 (53) m. Når arb måler 11 (13) 15 (17) cm lukkes til ærmekuppel i begge sider for 3-1-1-1 

m. Luk de resterende m af på en gang. Strik det andet ærme på samme måde. 

 

Montering: Sy skuldersømmene sammen. Sy ærmerne sammen og sy dem i ærmegabene.  

 

Halskant: Strik med p 2½, ca. 61 (65) 69 (71) m op langs halsudskæringen, slut med at slå 5 m op. Strik retstrik. På 6.p 

strikkes endnu et knaphul som tidligere. Efter 11 p lukkes af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


