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Side 2

STEFANIE TOP

OM DETTE DESIGN
Modellen strikkes nedefra og deles ved ærmegab og har 
et retstrikket stykke i hver side. Modellen har meget lidt 
montering. 
Da garnet er meget elastisk at arbejde med, anbefaler vi, 
at du tjekker din strikkefasthed.

VIGTIGT: Husk at vælge det rigtige diagram alt efter den 
ønskede størrelse.

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
Km: Kantmasken løftes vr af med garnet foran arb i 
starten af p og strikkes vr i slutningen af p.

OPSKRIFT
Slå 146 (154) 170 (178) 194 (202) 218 m op på p 6 med 
krydsopslagning.

1. p
Arb skal ikke samles i ring endnu – strik først én pind r (vrs 
af arb). 

Vend og strik således (rts af arb) 6 (10) 6 (10) 6 (10) 6 vr, 
sæt mm 2, strik nu efter diagram 1 (rapporten gentages i 
alt 6 gange), 1 r, sæt mm 3, 6 (10) 6 (10) 6 (10) 6 vr, sæt mm 
4, strik 1. p i diagram 1 (gentages 6 gange), 1 r, sæt mm 1 
(brug gerne en farve, der markerer omgangsstart). 

2. p
Fortsæt nu rundt i diagram 1 og fortsæt, indtil diagram 1 er 
strikket én gang= i alt 6 (6) 8 (8) 8 (8) 10 p.

Bemærk, at sidemaskerne mellem hhv. mm 1 og mm 2 samt 
mellem mm 3 og mm 4 strikkes som retriller hele vejen op, 
men da der strikkes på rundpind, skal disse masker strikkes 
vr på alle ulige pindenr.

På ALLE lige pinde strikkes alle m r, indtil arb deles til for- 
og bagstykke.

Nu fortsættes med samme inddeling efter diagram 2, 
og denne rapport gentages, indtil arb måler ca. 30 (30) 
30 (30) 30 (30) 32 cm (målt i siden, hvor der er strikket 
retriller). Hvis du ønsker modellen kortere eller længere, er 
det hér, at det kan reguleres – dog skal du slutte med pind 
5 (5) 7 (7) 7 (7) 9 i rapporten.

Strik 3 r, luk 0 (4) 0 (4) 0 (4) 0 m af, strik 73 (73) 85 (85) 
97 (97) 109 m r, luk  0 (4) 0 (4) 0 (4) 0 m af, 70 (70) 82 (82) 
(94) 94 (106) m r, fjern mm og flyt 3 r over på højre p. 

Ny omgang starter her, og mm kan nu fjernes.

Forstykke
Bemærk, at der på resten af arb strikkes med kantmasker 
mod hhv. ærmegab og halskanten, når du kommer til den.
Strik p 1 i diagram 3 (OBS: Husk at vælge den rigtige str.) 
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Str. (XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)

Personligt brystmål 
cm: 76 84 92 100 110 118 128

Arbejdets overvidde, 
cm: 90 95 105 110 120 125 135

Hel længde cm: 53 53 56 56 58 58 62

Forbrug, ngl.:  7 8 8 9 10 11 11

Pinde: Rundpind 6 (80 cm)

Tilbehør: Maskewire og maskemarkører

Kvalitet: Mayflower Rimini

Strikkefasthed: 16 m x 26 rk i glatstrik på pind 6 = 10 x 10 cm
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og sæt resten af maskerne på en maskewire til rygstykket. 
Strik forstykket færdigt efter diagrammet.

Luk af i r fra rts - dog skal de sidste 3 m mod halskanten 
i venstre side ikke lukkes af. I stedet strikkes der videre 
over disse 3 m i retstrik med km i begge sider. Strik, indtil 
'snoren' måler ca. 21 (22) 23 (24) 25 (26) 27 cm. Luk af, men 
stram ikke garnet for meget, da der nok skal trævles lidt op 
igen senere.

Rygstykke 
Sæt m fra maskewiren tilbage på p og strik diagram 4 
(OBS: Husk at vælge den rigtige str.). Pind 1 er rts af arb.
Her skal der strikkes med kantmasker mod ærmegab.
Luk af i r fra rts.

Montering
Sy skuldersømmene sammen med maskesting.
Mål snoren, så den passer til halskanten i nakken. Trævl 
lidt op, indtil den passer. Luk maskerne af og sy 'snoren' på 
hen over nakken (som en slags ribkant). 

Hæft alle løse tråde. I forbindelse med hæftningen kan 
det være nødvendigt at sy eller forstærke maskerne, hvor 
arbejdet er delt ved ærmegab samt muligvis i bunden 
af v-halsen, da disse kan være blevet lidt 'lange' under 
strikningen.

Skyl arbejdet op og lad det liggetørre.

OBS: Vær opmærksom på, at arb strækker sig i vask, og 
derfor er det er en god ide at have målebåndet parat, når 
arbejdet lægges til tørring for at sikre dig, at modellen 
passer efter målene.



Diagram 1—str. XS/S 

Diagram 2—str. XS/S 

Diagram 1—str. M/L 

Diagram 2—str. M/L 

Diagram 1—str. XL/XXL 

Diagram 2—str. XL/XXL 

Diagram 1 - str. XXXL 

Diagram 2 - str. XXXL 



Diagram  3 - str. XS/S 

Diagram  4 - str. XS/S 



Diagram 3—str. M/L 

Diagram 4—str. M/L 



Diagram 3—str. XL/XXL 

Diagram 4—str. XL/XXL 



Diagram 3 - str. XXXL 

Diagram 4 - str. XXXL 


