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Side 2

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

Overvidde, cm: 96 100 104 108 112 116 120

Hel længde cm: 65 67 69 71 73 75 77

Forbrug, ngl. farve 1: 3 3 4 4 5 5 5

Forbrug, ngl. farve 2: 2 2 3 3 4 4 4

Forbrug, ngl. farve 3:  2 2 3 3 4 4 4

Pinde: Pinde nr. 3 og 4, rundpind nr. 3 til halskant

Tilbehør:

Kvalitet: Mayflower New Sky Light

Strikkefasthed: 22 m og 34 p i glat på p nr. 4 = 10 x 10 cm.

BESKRIVELSER
Når der strikkes intarsia teknik, strikkes hvert farvefelt 
med hvert sit separate garnnøgle. Ved farveskift snos de 
to farver på bagsiden af arb, så der undgås huller ved 
farveskiftene.

FORKORTELSER
m: maske
r: ret
vr: vrang
sm: sammen
mm: maskemarkør
km: kantmaske
arb: arbejdet
p: pind
vrs: vrangsiden
rts: retsiden
omg: omgang
fv: farve

OPSKRIFT 
Ryg
Slå 106 (110) 114 (118) 122 (126) 130 m op på p nr. 3 med fv. 1 
og strik rib (1 km, * 1 ret, 1 vrang, gentag fra * og slut med 
1 km). Når ribkanten måler 5 cm = 18 p, skiftes til p nr. 4. 
Fortsæt i glat og strik 10 p lige op. Derefter fortsættes i 
intarsiateknik således: Strik 5 (7) 3 (5) 7 (3) 5 m med fv. 2 
og strik de resterende 101 (103) 111 (113) 115 (123) 125 m med 
fv. 1 som før. 

Strik 10 p lige op med denne maskefordeling. 
Derefter udvides feltet i fv. 2 mod venstre: Strik 11 (13) 9 (11) 
13 (9) 11 m med fv. 2 og 95 (97) 105 (107) 109 (117) 119 m med 
fv. 1. Fortsæt på denne måde med at udvide feltet i fv. 2 på 

hver 10. p med 6 m mod højre for hver gang, til der strikkes 
med fv. 2 over de første 53 (55) 57 (59) 61 (63) 65 m og 
med fv. 1 over de sidste 53 (55) 57 (59) 61 (63) 65 m. 

Fra næste retsidepind strikkes med fv. 2 over de første 47 
(49) 51 (53) 55 (57) 59 m, strik med fv. 3 over de næste 12 
m og strik med fv. 1 over de sidste 47 (49) 51 (53) 55 (57) 
59 m. Strik 10 p lige op med denne maskefordeling. Fra 
næste retsidepind strikkes 41 (43) 45 (47) 49 (51) 53 m med 
fv. 2, 24 m med fv. 3 og slut med 41 (43) 45 (47) 49 (51) 
53 m med fv. 1. Fortsæt på denne måde med at udvide 
midterfeltet i fv. 3 med 6 m til hver side på hver 10. p og 
formindsk samtidig felterne i fv. 2 og fv. 1 på hver 10. p med 
6 m, til der strikkes med fv. 3 over alle m. 

Samtidig, når arb måler 44 (45) 46 (47) 48 (49) 50 
cm sættes et mærke i begge sider til ærmegabenes 
begyndelse. Fortsæt lige op i ærmegabene, til arb måler 
63 (64) 65 (66) 67 (68) 69 cm. Sæt de midterste 30 (32) 34 
(36) 38 (40) 42 m på en maskeholder til halsudskæring og 
strik hver side færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p 
for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m. Sæt de resterende 35 (36) 
37 (38) 39 (40) 41 m på en maskeholder till skulder. Strik 
den anden side modsat.

Forstykke
Strikkes mage til ryggen, blot med modsat farvefordeling 
– dvs. at der efter ribkanten på 1. p begyndes med 101 
(103) 111 (113) 115 (123) 125 m fv. 1 og sluttes med fv. 2 over 
de sidste 5 (5) 3 (5) 7 (3) 5 m. Området med fv. 2 udvides 
mod højre med 6 m pr. gang. Desuden strikkes dybere 
halsudskæring: Når arb måler 59 (60) 61 (62) 63 (64) 65 
cm, sættes de midterste 16 (18) 20 (22) 24 (26) 28 m på en 
maskeholder til halsudskæring og hver side strikkes færdig 
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for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 4 m, 1 
x 3 m, 1 x 2 m og 1 x 1 m. 

Når skulderen har samme højde som på ryggen, strikkes 
de 35 (36) 37 (38) 39 (40) 41 m sammen med den 
modsvarende skulder på ryggen: Læg pindene med 
skuldermaskerne sammen ret mod ret og strik maskerne 
sammen i ret med 1 m fra hver pind. Luk samtidig af. Strik 
den anden side modsat. 

Venstre ærme 
Strik 2 x 62 (63) 64 (65) 66 (67) 68 m op mellem 
ærmegabsmærkerne med fv. 1 og p nr. = 124 (126) 128 
(130) 132 (134) 136 m. Strik 10 p lige op i glat. Fortsæt i 
intarsiateknik, idet der på næste retsidepind begyndes 
med 8(9)4(5)6(7)8 m i fv. 3, strik 108 (108) 120 (120) 120 
(120) 120 m med fv. 1 og slut med 8 (9) 4 (5) 6 (7) 8 m i fv. 
3. Strik 10 p lige op med denne maskefordeling. På næste 
retsidepind strikkes 14 (15) 10 (11) 12 (13) 14 m med fv. 3, 
96 (96) 108 (108) 108 (108) 108 m med fv. 1 og 14 (15) 10 
(11) 12 (13) 14 m med fv. 3. Strik 10 p lige op med denne 
maskefordeling og fortsæt derefter i intarsiateknik, idet 
der for hver 10. p strikkes 6 m mere i fv. 3 fra begge sider, 
til der strikkes med fv. 3 over alle m. Når ærmet måler 45 
(45) 46 (46) 47 (47) 48 cm, skiftes til p nr. 3. På den første 

retsidepind skiftevis 2 ret sammen og 3 ret sammen = 50 
(51) 51 (52) 53 (54) 55 m. Strik 1 p vrang tilbage. 

Fra næste pind strikkes videre i rib, idet m fordeles på 
samme måde som forneden på ryggen. Når ribkanten 
måler 5 cm = 18 p, lukkes m passende løst af i rib. Brug evt. 
en pind nr. 3½ til at lukke af med, så kanten ikke bliver for 
stram. 

Højre ærme
Strikkes mage til det venstre, blot med fv. 2 i stedet for fv. 1. 
Der strikkes med fv. 3 i siderne som på det venstre ærme.

Halskant
Med rundpind nr. 3 og fv. 3 strikkes fra venstre skulder 
24 m op + de ventende 16 (18) 20 (22) 24 (26) 28 m + 
24 m op langs forstykkets halsudskæring samt 11 m op 
+ de ventende + 30 (32) 34 (36) 38 (40) 42 m + 11 m op 
langs ryggens halsudskæring = 116 (120) 124 (128) 132 
(136) 140 m. Strik rundt i rib (skiftevis 1 ret og 1 vrang). 
Når kanten måler 8-10 cm, lukkes m passende løst af i rib. 
Fold halskanten halvt om til vrangen og sy den fast langs 
indersiden af halsudskæringen med elastiske sting. 

NEW SKY LIGHT FV 189, 191 OG 163 NEW SKY LIGHT FV 170, 178 OG 179


