


1581 - Trøje med lommer og v-udskæring i Mayflower Easy Care Big. 
Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Brystvidde cm: 90 (100) 110 (120) 130 (140) 

Længde cm: 60 (62) 64 (66) 68 (70) 

Fv. 184, Sennepsgrøn, ngl.: 11 (11) 12 (12) 13 (13) 

Pind:  5      

Rundpind (80 cm): 5      

Tilbehør: 4 knapper fra Villy Jensen, tlf.: 86274711. 

Kvalitet: Mayflower Easy Care Big. 100 % Ren Ny Uld, 185 m pr. 50 gram. 

Strikkefasthed: Vandret: 18 masker = 10 cm. Lodret: 26 pinde = 10 cm. I glatstrikning. 

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er 
det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling. 
 
Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes, ligesom det er en god 
ide at lave en strikkeprøve som gøres fugtig og trækkes i facon. 
Dette mønster ”fylder” mere end glatstrik. 
 
Mønster: 

1. pind: retsiden. 1 ret kantmaske * 1 omslag 2 ret, løft omslaget over de 2 retmasker*.                       
Fortsæt fra * til * pinden færdig. Slut med 1 ret kantmaske. 

2. pind: alle masker strikkes vrang. 
Disse 2 pinde danner mønster. 
 
Fremgangsmåde. 
Ryg. 
1: Slå 80(88)96(104)112(120) masker op på pind 
nr. 5 og strik 6 pinde ret. Gælder alle størrelser 
2: Strik 60(62)64(66)68(70) pinde mønster. 
(30,31,32,33,34,35 mønstre). 
3: Luk 4 masker af i hver side og lad arbejdet 
hvile. Gælder alle størrelser. 
 
Forstykker. 
1: Slå 40(44)48(52)56(60) masker op på pind nr. 
5. 
2: Strik som ryggen, men efter 42 pinde mønster 
(21 mønstre) strikkes 2 masker sammen ved 
forstykkets forkant på hver 4. pind til v-udskæring. 
Gælder alle størrelser. 
3: Når forstykket har samme længde som ryggen 
lukkes 4 masker af i siden modsat forkanten og 
maskerne sættes i hvile. Gælder alle størrelser. 
4: Strik et forstykke mere, men spejlvendt. 
 
Ærmer. 
1: Slå 28(30)32(34)36(38) masker op på pind nr. 
5 og strik 6 pinde ret. Gælder alle størrelser. 
2: Fortsæt i mønster samtidig med at der tages 1 
maske ud i hver side på hver 6. pind. Maskerne 
strikkes med i mønster efterhånden. 
3: Tag ud til 58(60)62(64)66(68) masker og strik 
94(96)98(100)102(104) pinde (47,48,49,50.51,52 
mønstre), eller ønsket længde. 
4: Luk 4 masker af i hver side og lad de 
resterende maskerne hvile. Gælder alle størrelser. 
5: Strik et ærme magen til. 
 
Saml delene på rundpinden. 
1: Begynd med forkanten af et forstykke, et ærme, 
ryggen, et ærme og det sidste forstykke; de 2 
sidste masker fra forstykket, de 2 første masker  
 
 

fra ærmet, de 2 sidste masker fra samme ærme, 
de 2 første masker fra ryggen, de 2 sidste masker 
fra ryggen, de 2 første masker fra næste ærme og 
til sidst de 2 sidste masker fra ærmet og de 2 
første masker fra sidste forstykke strikkes vrang 
på retsiden og ret på vrangsiden. 
2: På hver side af disse 4 masker tages ind til 
raglan på hver retpind. Før vrangmaskerne 
strikkes 2 masker drejet ret sammen og efter de 4 
vrangmasker strikkes 2 masker ret sammen. 
3: Fortsæt raglan indtagningerne til alle 
forstykkernes masker samt de 4 vrangmasker 
mellem forstykke og ærme er brugt. HUSK 
indtagninger ved forkanterne. Luk de resterende 
masker af. 
 
Lommer. 
1: Slå 28 masker op på pind nr. 5 og strik 6 pinde 
ret. Gælder alle størrelser. 
2: Strik 26 pinde mønster (13 mønstre). Gælder 
alle størrelser. 
3: Luk løst af. 
4: Strik en lomme mere. 
 
Montering. 
1: Sy side- og ærmesømme samt sy sammen 
under armene. 
2: Strik 180(180)190)190200(200) masker op ved 
forkanterne og rundt i nakken. Vær OBS. på at 
der skal være lige mange masker i forkanterne. 
3: Strik 1 retrille (2 pinde ret). Lav 4 knaphuller i 
højre forkant. Begynd efter 2 masker fra nederste 
kant og luk 2 masker af. Strik 8 masker mellem 
hvert knaphul. På næste pind slås 2 masker op 
over ”hullet” og der strikkes ret til der er 6 pinde 
ret. Luk løst af. 
4: Sy lommerne på 2 mønstre fra forkanten og 9 
mønstre fra retkanten. 
5: Læg trøjen i vand og træk den i facon. 
 


