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Side 2

Str. år: 2 (4) 6 (8) 10

Personligt brystmål cm: 54 56 60 64 69

Arbejdets overvidde, cm: 64 67 72 76 80

Hel længde cm: 35 38 42 46 50

Forbrug, ngl.:  5 5 6 6 7

Pinde: Jumperpinde nr. 5 og 5½ mm

Tilbehør: 3 knapper

Kvalitet: Mayflower Venezia

Strikkefasthed: 17 m i mønster på p 5½ = 10 cm

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
Ryggen
Slå på p 5, 53 (57) 61 (65) 69 m op og strik 5 p ret. Skift til 
p 5½ og mønster efter diagram, tæl ud fra midten. Strik 
lige op til arb måler 22 (24) 27 (30) 33 cm. Nu lukkes til ær-
megab i begge sider for 2,1,1,1 (2,2,1,1) 3,2,1,1 (4,2,1,1) 4,2,1,1 
m = 43 (45) 47 (49) 53 m. Fortsæt lige op til hele arb måler 
33 (36) 40 (44) 48 cm. Nu lukkes de midterste 11 (11) 13 (13) 
15 m af til halsudskæring og hver side strikkes færdig hver 
for sig. Luk yderligere ved halssiden for 2 x 1 m. Når arb 
måler 35 (38) 42 (46) 50 cm, hviler de resterende 14 (15) 15 
(16) 17 m hvile til skulder. Strik den anden side på samme 
måde, blot modsat.

Venstre forstykke
Slå på p 5, 32 (34) 36 (38) 40 m op og strik 5 p ret. Skift 
til p 5½ og inddel således: 27 (29) 31 (33) 35 m mønster 
efter diagram (start med modsatte tern af hvad der blev 
strikket i siden på ryggen, altså blev der strikket glatstrik-
tern på ryggen startes der med vrangtern her, i samme 
maskeantal, så der sluttes med en halv tern (3 m) ved 
forkanten), 5 m retstrik = forkant. Strik til arb måler 22 (24) 
27 (30) 33cm. Nu lukkes til ærmegab i starten af retsidep 

for 2,1,1,1 (2,2,1,1) 3,2,1,1 (4,2,1,1) 4,2,1,1 m = 27 (28) 29 (30) 32 
m. Fortsæt lige op til arb måler 30 (33) 36 (40) 43 cm. Nu 
hviler de yderste 6 m ved forkanten til halsudskæring. Luk 
yderligere ved halssiden for 3,2,1,1 (3,2,1,1) 3,2,1,1,1 (3,2,1,1,1) 
3,2,1,1,1 m. Strik lige op til arb måler 38 (42) 46 (50) cm 
som ryggen. Lad de resterende 14 (15) 15 (16) 17 m hvile 
til skulder. Mål ud til 2 stk knaphuller på dette stykke, det 
sidste kommer i halsudskæringen.

Højre forstykke
Strikkes som venstre, blot modsat. Husk knaphuller, de 
strikkes således: 2 r, slå om, 2 r sm, 1 r. 

Ærmer
Slå på p 5, 31 (33) 35 (37) 37 m op og strik 5 p ret. Skift til 
p 5½ og mønster efter diagram, tæl ud fra midten. På 6. 
p tages 1 m ud i begge sider. Gentag denne udtagning 
på hver 6. (8.p) 8.p (8.p) 8.p til der er 47 (49) 53 (55) 59 
m. Strik til ærmet måler 24 (27) 30 (33) 36 cm. Nu lukkes 
til ærmekuppel i begge sider for 3,2 (4,2) 5,2 (6,2) 7,2 m. 
Derefter lukkes for 1 m i starten af hver til der er 25 (23) 23 
(23) 23 m tilbage. Luk til sidst for 2,2 m i begge sider. Luk 
de resterende 17 (15) 15 (15) 15 m af på en gang. Strik det 
andet ærme på samme måde.

Montering
Strik skuldermaskerne sammen ved at lægge dem ret mod 
ret, strik m sammen 2 og 2, en fra hver p, og luk af samti-
dig. Sy sidesømmene sammen. Sy ærmerne sammen og 
sy dem i ærmegabene.

Halskant: Med p 5, strikkes de 6 hvilende m fra højre 
forstykke, strik ca. 64 (64) 68 (68) 72 m op langs halsud-
skæringen, 1 m for hver aflukkede m og 1 m for hver p, men 
spring hver 4. p over, slut med de 6 hvilende m fra venstre 
forstykke. Strik 5 p ret, men strik 1 knaphul over de andre 
på 2. p. Luk af og sy knapper i.
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DIAGRAM

VENEZIA FV  30


