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Side 2

Str. S (M) L (XL) XXL

Personligt brystmål 
cm: 84 92 100 110 118

Arbejdets overvidde, 
cm: 94 102 110 120 126

Hel længde cm: 51 53 55 57 61

Forbrug fv 1, ngl.:  1 1 1 1 1

Forbrug fv 2, ngl.: 2 2 3 3 3

Forbrug fv 3, ngl.: 3 4 4 5 5

Pinde: Rundpinde 6 og 7 mm (80 cm)

Kvalitet: Mayflower Rimini

Strikkefasthed: 15½ m og 23 p på p 7 mm = 10 x 10 cm

OM DETTE DESIGN
Toppen strikkes oppefra og ned. 

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

BESKRIVELSER
Striber
17 p i farve 1.
Strik ærmegabet færdig med farve 2.
Kroppen strikkes med farve 3.

Lænkekantm: Tag 1. m vr løs af, og strik sidste m ret på alle 
pinde. 

Udt indenfor 4 m: Strik 1 lænkekantm, 3 r, udt h, strik, indtil 
der mangler 4 m, udt v, 4 r.

OPSKRIFT
Ryggen
Slå med farve 1 44 (46) 48 (50) 52 m op og strik glatstrik 
med striber i forskellige farver (se ovenfor) med 1 lænke-
kantm i begge sider. 

1. p er vrangsiden.
Tag 1 m ud i begge sider på hver 4. p i alt 12 (13) 13 (11) 10 
gange og på hver 2.p i alt 3 (4) 5 (10) 13 gange = 74 (80) 
86 (92) 98 m. Undervejs skiftes til farve 2.
Lad arb hvile. 

Forstykket 
Strik 6 m op på højre skulder, slå 32 (34) 36 (38) 40 m op 
med krydsopslagning og slut med at strikke 6 m op på 
venstre skulder.
Strik som til ryggen med skift til farve 2 undervejs.

Fortsæt rundt i glatstrikning over begge dele og med farve 
3, indtil arb fra samlingen måler 25 (25) 26 (27) 28 cm. 
Skift til rundp 6, og strik 10 omg rib (1 r – 1 vr). Luk af.

Hæft ender.
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