


1748 - Slå om trøje med brede striber i Mayflower Easy Care. 
  

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Brystvidde cm: 100 (110) 120 (130) 140 (150) 

Længde cm: 60 (65) 70 (75) 80 (85) 

Fv. 035, Orion Blue, ngl.: 
Farve: 003, Desert Sage, ngl.: 
Fv. 036, Rhododendron, ngl.: 
Fv. 037, Cognac, ngl.: 
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Pind: 3 

Rundpind (80 cm): 3 

Kvalitet: Mayflower Easy Care.100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 28 masker = 10 cm. Lodret:40 pinde = 10 cm.  

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det 
professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem, inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
 
Trøjen er strikket i striber som hver er 5½ cm brede. 
 
Ryg. 
1: Slå 132(146)160(174)188(202) masker op på 
pind nr. 3 med farve 035. Strik 5½ cm glatstrik. 
Slut med en vrangpind og strik en vrangpind på 
retsiden. (Denne vrangpind på retsiden bruges 
senere til ombuk). Gælder alle størrelser. 
2: Strik yderligere 5½ cm med farve 035 og skift til 
farve 003. Strik 5½ cm, skift til farve 036. Strik 5½ 
cm og skift til farve 037. Dette farveskift går igen 
på hele blusen og på ærmerne. 
3: Strik 41(44)47(50)53(57) cm fra ombuknings-
pinden og luk 6 masker af i hver side til ærmegab. 
Gælder alle størrelser. 
4: Luk herefter på retpinden af i hver side for 
9x1(10x1)11x1(12x1)13x1(14x1) masker. I 
begyndelsen af pinden strikkes 1 ret, 2 drejet ret 
sammen. I slutningen af pinden strikkes til der er  
3 masker tilbage, strik 2 masker ret sammen og  
1 ret. 
5: Strik herefter lige op til hele arbejdet fra 
ombukningspinden måler 60(64)68(73)78(83) cm. 
6: Luk de midterste 40(42)44(46)48(50) masker af 
til hals og strik hver side færdig for sig. 
7: Luk mod halssiden for 1x2(1x2)1x2(1x3)1x3 
(1x3) masker. Luk resten af masker af til skulder 
og strik den anden side spejlvendt. 
 
For. 
1: Slå 78(84)92(100)108(116) masker op på pind 
nr. 3 og strik ombuk og striber som på ryggen.  
(Se ryggens punkt 1 og 2). 
2: Efter 22(24)26(28)30(32) cm fra ombukkets 
vrangpind strikkes på hver 4. pind, retpinden,  
2 masker sammen ved forstykkets forkant. På 
højre forstykke strikkes 1 ret efterfulgt at 2 drejet  
ret sammen. På venstre forstykke strikkes til der 
er 3 masker tilbage på pinden, strik 2 ret sammen 
og 1 ret. 
 

 
3: Fortsæt med dette til der er samme antal 
masker som på ryggens skulder. Strik lige op til 
ryg og forstykke har samme længde. Luk 
maskerne af til skulder. 
4: Strik den anden side spejlvendt. 
 
Ærmer. 
1: Slå 46(50)54(58)62(66) masker op på pind  
nr. 3 med farve 035. Strik 5½ cm glatstrik. Slut 
med en vrangpind og strik en vrangpind på 
retsiden til ombuk. Gælder alle størrelser. 
2: Der strikkes striber som på bullen og vær OBS! 
på at der ved ærmegabet sluttes med samme 
strib. Kontrollér at ærmelængden kommer til at 
passe, ellers må denne reguleres i den første 
grønne stribe efter ombukningskanten. 
3: Tag ud i begyndelsen og slutningen på hver  
6. pind til 94(100)106(112)118(124) masker. 
Udtagningen begynder lige efter ombuknings-
kanten. 
4: Luk 6 masker af i hver side til ærmegab og luk 
herefter som på ryg/forstykke. (Se ryggens punkt 
4). 
5: Luk herefter i hver side for 1x2,1x3. Gælder alle 
størrelser. Herefter lukkes for 5x4(6x4)7x4(7x4) 
8x4(9x4) i hver side. Luk resten af maskerne af på 
én gang. 
6: Strik et ærme magen til. 
 
Bindebånd. 
Det korte. 
Slå 80(80)85(85)90(90) masker op på pind nr. 3 
med farve 035. Strik 14 pinde (7 retriller). Luk løst 
af. Gælder alle størrelser. 
 
 
 
 



Det lange. 
Slå 160(160)170(170)180(180) masker op på pind 
nr. 3 med farve 035 og strik som det korte binde-
bånd.  
 
Montering. 
1: Sy sammen over skulderne. 
2: Strik 380(380)400(400)420(420) masker op i 
begge forkanter og rundt i halsen på bagstykket 
på rundpind nr. 3 med farve 035. 
3: Strik 8(8)10(10)12(12) pinde ret. Luk af så 
kanten ikke strammer eller flaner. 
4: Sy sidesømmene idet der skal være ca. 2 cm 
hul i trøjens venstre side; ud for det sted ind-
tagningen ved forkanten begynder. 
5: Sy ærmesømmene og sy ærmerne i. 
6: Buk og sy nederste kant og ærmekanterne om 
mod vrangsiden. 
7: Gør trøjen fugtig og træk den i facon. 
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