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TRØJE MED HULMØNSTERSTRIBER
Str:

S

(M)

L

(XL)

Overvidde:
Hel længde:
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(56)
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57

(108)
(58)

cm
cm

Garn:
Garnforbrug:

Permin Bonnie
4
(4)
5

(5)

ngl. hvid

Pinde:

Jumperp nr. 3½ og 4½, rundp (80 cm) nr. 3½.

Strikkefasthed:

20 m mønster i bredden = 10 cm på p nr. 4½.
Det er vigtigt at overholde strikkefastheden for
at opnå det rigtige resultat.

Lange-m (2 p): 1.p (vr-s): 1 ret, * slå 2 gange om p, 1 ret *. Gentag fra * til
* p hen. 2.p: Ret, men lad samtidig omslagene falde.
Mønster A: * lange-m (= 2 p), 10 p ret *. Gentag fra * til *.
Mønster B: * lange-m (= 2 p), 8 p ret *. Gentag fra * til *.
Mønster C: * lange-m (= 2 p), 6 p ret *. Gentag fra * til *.
Mønster D: * lange-m (= 2 p), 4 p ret *. Gentag fra * til *.
Ryg: Slå 89 (95) 103 (111) m op på p nr. 4½ og strik 9 p ret. Strik striber
og ind-/udtagninger som beskrevet herunder:
Striber: Strik hvert mønster til den opgivne længde, men slut altid lige før
de lange-m. Strik Mønster A til arb måler 12 cm, derpå mønster B til arb
måler 23 cm, så mønster C til arb måler 34 cm. Strik færdig i mønster D.
Ind- og udtagninger: Tag 1 m ind i hver side (1 m fra kanten) når arb
måler 5 cm og derpå med 3 cm’s mellemrum i alt 4 gange = 81 (87) 95
(103) m. Når arb måler 19 (19) 20 (20) cm, tages 1 m ud i hver side (1 m fra
kanten). Gentag disse udtagninger med 4 cm’s mellemrum i alt 4 gange
= 89 (95) 103 (111) m. Når arb måler 36 cm lukkes af til ærmegab i begge
sider, på hver anden p, for 3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1,1) m = 75
(79) 85 (91) m. Når ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) cm lukkes af til skrå
skulder på hver p fra ærmegabssiden for 6,7,7 (7,7,7) 7,8,8 (8,9,9) m. Lad
de resterende 35 (37) 39 (39) m hvile til hals.

Venstre forstykke: Slå 47 (50) 54 (58) m op på p nr. 4½ og strik 9 p ret.
Fortsæt med striber som på ryggen og tag ind og senere ud som på
ryggen, men kun mod siden. Luk af til ærmegab i samme højde som på
ryggen, men 2 (2) 1 (1) cm før ærmegabet begynder indtagning til V-hals
i modsatte side. Tag ind fra ret-s således: Strik til der mangler 3 m, 1 ret
løs af, 1 ret, træk den løse m over, 1 ret. Tag ind på denne måde på hver
2.p i alt 20 (21) 22 (22) gange. Luk af til skulder i samme højde som på
ryggen.
Højre forstykke: Strikkes som venstre, blot spejlvendt. Indtagningerne
til hals strikkes fra ret-s således: 1 ret, 2 ret sammen, strik p hen.
Ærme: Slå 60 (62) 64 (66) m op på p nr. 4½ og strik 9 p ret. Fortsæt med
striber og udtagninger som beskrevet herunder.
Striber: Strik Mønster A til arb måler 10 cm, derpå mønster B til arb måler
19 cm, så mønster C til arb måler 28 cm. Strik færdig i mønster D.
Udtagninger: Tag 1 m ud i hver side når arb måler 6 cm og derpå med 6
(6) 5 (4) cm’s mellemrum i alt 3 (4) 5 (6) gange = 66 (70) 74 (78) m. Strik
til ærmet måler 30 cm (slut samme sted i mønsteret som på ryggen). Luk
nu af til ærmekuppel i begge sider, på hver anden p, for 3,2 m, og derpå
for 1 m 7 (8) 8 (9) gange. Luk til slut for 2 m 3 (3) 4 (5) gange og for 3 m 3
gange. Luk de resterende 12 (14) 14 (12) m af på én gang. Strik et ærme
magen til.
Montering: Sy ærme- og sidesømme. Sy ærmerne i. Strik med rundp
nr. 3½ m op langs forkanter og halsudskæring (inkl de hvilende m i
nakken). Langs forstykkerne strikkes cirka 1 m op for hver rille og 2 m
for hver gang lange masker. Strik 3 p rib (1 ret, 1 vr). Luk af i rib – pas på
ikke at stramme aﬂukningen; luk evt af med en tykkere pind.
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