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KORT TRØJE MED LÆG

Størrelse:

S

(M)

L

(XL)

Vidde nederst:
Længde:

109 (115)
47
(49)

120
51

(125)
(53)

Garn:

Mayflower Strømpegarn

Garnforbrug:

300 (350)

Tilbehør:

3 knapper, 20 mm.

Pinde:

Jumperpinde nr. 2½ og 3. Hæklenål nr. 2½.

Strikkefasthed:

30 m mønster = 10 cm i bredden på nr. 3.
Strikkefastheden bør overholdes, da arbejdet ellers ikke får de
anførte mål.

400

Ryg: Slå 166 (174) 182 (190) m op på p nr. 2½ og
strik 6 p ret. Skift til p nr. 3 og fortsæt i mønster
efter diagrammet, idet den yderste m i begge
sider er kant-m og strikkes ret på alle p. Kant-m
strikkes ret på alle p og er ikke vist i diagrammet.
Begynd i diagrammets højre side ved pilen for den
valgte str., gentag mønsteret p hen, og slut i
diagrammets venstre side ved pilen for den valgte
str. Strik til arbejdet måler 28 (29) 30 (31) cm. Luk
nu af til ærmegab i begge sider, på hver anden p,
for 5,3,3,2,2,1,1,1 (5,3,3,2,2,2,1,1)
5,3,3,2,2,2,1,1,1 (5,3,3,2,2,2,1,1,1) m, men når
der er lukket af til ærmegab 4 gange i hver side (=
140 (148) 152 (164 m), strikkes 4 læg. Afmærk
pindens midterste 100 m. Strik, fra ret-s, mønster
hen til mærket, sæt de næste 4 m på en hjælpep
bag arbejdet, sæt de næste 4 m på en anden
hjælpep foran den første hjælpep, læg venstre
hånds p foran de to hjælpep = 3 lag af masker.
Strik nu de 3 lag sammen, ved at strikke 1.m på
hver af de 3 p sammen (i mønster), i alt 4 gange,
dvs. der er taget 8 m ind (= 1 mønster). Strik 12 m
mønster, strik så det andet læg magen til det
første. Strik 28 m mønster, sæt de næste 4 m på
en hjælpep foran arbejdet, sæt de næste 4 m på
en anden hjælpep og hold den bag første
hjælpep, hold venstre hånds p bag de to hjælpep
= 3 lag af masker. Strik nu de 3 lag sammen på
samme måde som ved de første læg, strik 12 m
mønster, strik så det fjerde læg magen til det
tredje, strik mønster p hen. Fortsæt i mønster (nu
med 4 mønstre mindre i bredden, men mønstrene
strikkes lige over de tidligere lodrette rækker af
mønstre), og fortsæt aflukningerne til ærmegab.
Efter alle aflukninger er der 98 (104) 110 (118) m.
Strik til ærmegabet måler 18 (19) 20 (21) cm. Lad
de midterste 52 (54) 54 (56) m hvile til hals, og
strik hver side færdig for sig, idet der samtidig
lukkes af til skulder på hver p fra ærmegabssiden
for 7,8,8 (8,8,9) 9,9,10 (10,10,11) m.
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Venstre forstykke: Slå 89 (93) 97 (101) m op på
p nr. 2½ og strik 6 p ret. Skift til p nr. 3 og fortsæt i
mønster efter diagrammet, idet den yderste m
mod sidesømmen er kant-m, og de 11 yderste m
mod forkanten er forkant-m og strikkes ret på alle
p. Kant-m og forkant-m holdes uden for mønsteret
og er ikke vist i diagrammet. Luk af til ærmegab i
samme højde som på ryggen, men når der er
lukket af til ærmegab 4 gange, strikkes 2 læg.
Strik, fra ret-s, mønster til der mangler 64 m på p,
sæt de næste 4 m på en hjælpep bag arbejdet,
sæt de næste 4 m på en anden hjælpep foran den
første hjælpep, læg venstre hånds p foran de to
hjælpep = 3 lag af masker. Strik nu de 3 lag
sammen, ved at strikke 1.m på hver af de 3 p
sammen (i mønster), i alt 4 gange, dvs. der er
taget 8 m ind (= 1 mønster). Strik 12 m mønster,
strik så det andet læg magen til det første, strik
mønster p hen. Fortsæt i mønster (nu med 2
mønstre mindre i bredden) og med aflukninger til
ærmegab. Efter alle aflukninger til ærmegab er
der 55 (58) 61 (65) m. Når ærmegabet måler 10
(11) 12 (13) cm, hviler de yderste 15 (16) 16 (17)
m mod forkanten til hals. Luk derpå af mod
halssiden, på hver anden p, for yderligere
5,3,2,2,2,1,1,1 m. Luk af til skulder i samme højde
som på ryggen.
Afmærk knappernes placering langs venstre
forkant: Den nederste når forkanten måler cirka
25 (26) 27 (28) cm, den øverste 1 cm oppe i
halskanten, og den tredje knap dér midt imellem.
Højre forstykke: Strikkes som venstre, blot
spejlvendt (også læggene), og med knaphuller,
der svarer til knappernes placering. Knaphul: Strik
fra retsiden 4 ret, luk 4 m af, strik p hen. Slå på
næste p nye m op over de aflukkede.
Når der er lukket af til ærmegab 4 gange, strikkes
de to læg fra ret-s således: Strik 28 m (= 11 m

forkant, 17 m mønster), sæt de næste 4 m på en
hjælpep foran arbejdet, sæt de næste 4 m på en
anden hjælpep og hold den bag første hjælpep,
hold venstre hånds p bag de to hjælpep = 3 lag af
masker. Strik nu de 3 lag sammen på samme
måde som ved de første læg, strik 12 m mønster,
strik så et læg magen til, strik mønster p hen.
Ærme: Slå 98 (102) 108 (114) m op på p nr. 2½
og strik 6 p ret. Skift til p nr. 3 og fortsæt i mønster
med denne inddeling: 1.p (ret-s): Kant-m ret, 3 (1)
4 (3) vrang, 2 m mønster, strik (6 vrang, 2 m
mønster) p hen, slut med 3 (1) 4 (3) vrang, kant-m
ret. Fortsæt i mønster med denne inddeling. Når
ærmet måler 32 cm eller ønsket længde, lukkes af
til ærmekuppel i begge sider, på hver anden p, for
4,3,2,2 (4,3,2,2,2) 5,3,2,2,2 (5,3,2,2,2) m, og derpå
for 1 m 10 (10) 11 (12) gange. Luk til slut af i begge
sider 2,2,2,2,2,3,3,4 m. Luk de resterende 16 (16)
18 (22) m af på én gang. Strik et ærme magen til.

Hæklede knapper: Hækl 4 lm og saml til en ring
med 1 km i 1.lm. Hækl 8 fm om ringen.
Omgangene lukkes ikke, der fortsættes bare rundt
som i en spiral. Hækl 2 fm i hver af de 8 fm = 16
fm. Hækl 4 omg lige op (= 64 fm). Kom knappen i
og afprøv størrelsen; det hæklede skal gå lidt op
over knappens sider for at være stor nok. Hækl
evt. 1 omg fm mere. Luk af. Kom knappen i det
hæklede. Sy rundt langs kanten af det hæklede
og stram til.
Montering: Sy skuldersømmene. Strik med p nr.
2½ cirka 144 (148) 148 (152) m op langs
halsudskæringen (inkl. de hvilende m). Strik 3-3½
cm retstrik, idet der efter 1 cm strikkes endnu et
knaphul over de øvrige. Luk af. Sy ærme- og
sidesømme. Sy ærmerne i. Sy knapper i.
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