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TRØJE MED PÅFUGLEMØNSTER
Størrelse:

S/M

(M/L) XL/XXL

Arbejdets mål:
Overvidde:
Længde, cirka:

88
54

(102) 116
(55) 56

cm
cm

Garn:
Garnforbrug:

Permin Bonnie, Angel og Madeira Lamé
3
(4)
4
ngl. Bonnie fv sand, fv. 2
1
(2)
2
ngl. pudder Angel, fv. 4
1
(2)
2
ngl. beige Angel, fv. 3
2
(2)
2
ngl. Madeira Lamé fv 423.

Pinde:

Rundp og jumperp nr. 4 og 4½ (80 cm).

Tilbehør:

5 perlemorsknapper fra Birk, 446, 32”, brugt med bagsiden udad.

Strikkefasthed:

25 m påfuglemønster på p nr. 4½ = 10 cm i bredden.
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for at opnå de opgivne mål.

Ryg/forstykker: Strikkes frem og tilbage på rundp. Slå 218 (254) 290 m op på rundp nr. 4 med Bonnie (slå lidt løst op). Strik 4 p ret. Skift
til rundp nr. 4½. Fortsæt i påfuglemønster efter diagrammet. Den yderste m i begge sider er kant-m og strikkes ret på alle p. Kantm
er ikke vist i diagrammet og holdes uden for mønstret. Strik samtidig ”striber” som vist i diagrammets venstre side. Angel+Lamé =
Pudder Angel og Lamé. Angel = beige Angel. Gentag diagrammets nederste 18 p (markeret i diagrammets højre side). Strik til der er
strikket 5 mønstre på nær 1 p (arb måler cirka 34 cm). Strik diagrammets 18. p, idet der samtidig deles til ærmegab således: Strik 46
(55) 64 m, luk 18 m af, strik 90 (108) 126 m, luk 18 m af, strik 46 (55) 64 m. Lad m hvile mens ærmerne strikkes.
Ærme: Slå 74 (92) 92 m op på p nr. 4 med Bonnie (slå lidt løst op). Strik 4 p ret. Skift til
p nr. 4½. Fortsæt i påfuglemønster som på ryg/forstykke. Bemærk, str. M/L: Påfuglemønstrets 1.p strikkes således: * 1 ret, strik (slå om p, 1 ret) 3 gange, strik 2 ret sammen
6 gange, slå om, 1 ret, slå om, 1 ret, slå om *. Gentag fra * til * p hen, slut med 2 ret.
Fortsæt i mønster med denne inddeling.
Alle str.: Strik til der er strikket 5 mønstre på nær 2 p, dvs slut med diagrammets 16. p (2
p før et helt mønster er strikket). Strik diagrammets p 17 og 18, idet der lukkes 10 m af i
begyndelsen af hver p = 54 (72) 72 m. Lad m hvile og strik et ærme magen til.

slut her
str. S/M

bærestykke

Bærestykke: Sæt delene ind på rundp nr. 4½ med ærmerne over ærmegabet på ryg/
forstykker = 290 (362) 398 m. Fortsæt i påfuglemønster over alle m. Følg den øverste del
af diagrammet (markeret med bærestykke i diagrammets højre side), idet der stadig
strikkes ”striber” som hidtil (= som markeret i diagrammets nederste del). Der bliver
automatisk færre m efterhånden som bærestykket strikkes. Når diagrammet er strikket
er der 162 (182) 200 m. Skift til rundp nr. 4 og strik 6 p ret med Bonnie, idet der på 1. p
tages jævnt ind til cirka 156 (166) 176 m. Tag mest ind ud for hver skulder. Luk af i ret på
næste p. Bemærk: Hvis du ønsker halsudskæringen mindre vid, kan du tage ﬂere m ind
på 1. p, lukke lidt stramt af eller strikke halskanten på rundp nr. 3½. Halsudskæringens
facon kan ændres meget afhængig af hvordan du strikker halskanten, så prøv gerne
trøjen på, før du hæfter ende.
Montering: Sy ærmerne sammen, og sy sammen under ærmerne. Strik med p nr. 4 og
Bonnie m op langs venstre forkant (strik cirka 3 m op for hver 4 p i højden). Strik 5 p ret.
Luk af i ret. Strik højre forkant på samme måde, blot med 5 knaphuller på 2. p. Knaphul:
Luk 2 m af, slå på næste p nye m op over de aﬂukkede. Det øverste og nederste knaphul
strikkes cirka 3 m fra kanten, de øvrige med jævne mellemrum derimellem. Sy knapper
i.
Design og opskrift: Lene Holme Samsøe

gentag

Bonnie
Angel
Bonnie
= Ret på retsiden, vrang på vrangsiden.
= Vrang på retsiden, ret på vrangsiden.
= Slå om pinden.
= 2 ret sammen.
= 3 ret sammen.

Angel+
Lamé
gentag

