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En løvetæmmer bærer ofte en overdådig frakke, når han gør sin fantastiske entre i cirkus. 
Det har inspireret til designet af denne lange cardigan. Striberne er trapezformede, og på 
trods af, at der strikkes ”lige ned”, fremkommer zigzagmønsteret alene ved hjælp af ind- og 
udtagninger. Hele cardiganen er strikket i ét stykke, oppefra og ned.
 

LeoneDesign: Sanne Bjerregaard

STØRRELSER
(XS) S (M) L (XL) 2XL

MÅL
Passer til brytvidde: (80-89) 90-97 (98-105) 106-115 
(116-125) 126-140 cm
Overvidde: (112) 120 (128) 136 (148) 160 cm
Hel Længde: (89) 89 (91) 92 (92) 93 cm
Ærmelængde: (43) 43 (43) 43 (40) 38 cm

STRIKKEFASTHED
17 masker x 25 pinde i glatstrik på pind 5 mm 
= 10 x 10 cm.
Pindetykkelsen er kun vejledende. 
Har du flere masker på 10 cm, skal du skifte til tykkere 
pinde, har du færre masker på 10 cm, skal du skifte til 
tyndere pinde. 
Hvis du rammer bredden men ikke højden, kan det 
hjælpe at skifte pindemateriale, f.eks. skifte fra metal til 
træ eller omvendt. 

MATERIALER
Garn fra Filcolana
Fv. A: 
(250) 300 (350) 350 (350) 400 g Saga i fv. 120 
(Carmine) og 
(125) 125 (150) 150 (150) 150 g Tilia i fv. 218 
(Christmas Red)
Fv. B:
(200) 250 (250) 300 (300) 350 g Saga i fv. 302 
(Ballet Slipper) og
(75) 100 (100) 125 (150) 150 g Tilia fv. 321
(Sakura) 
Hver farve strikkes med 2 tråde Saga og 1 tråd Tilia 
holdt sammen, arbejdet igennem.
Rundpind 4,5 og 5 mm, 80-120 cm 
Strømpepinde 4,5 mm, (udelades hvis der strikkes 
magic loop på lang rundpind)
4 maskemarkører eller kontrastfarvede tråde 
2 maskeholdere (eller restegarn) til hvilende masker
9 knapper
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Teknik
SÆRLIGE FORKORTELSER

omsl
Omslag(et)

kryds-omsl
Kryds omslaget. Stik højre p ret ind i omsl og løft det 
over på højre p uden at strikke det, stik venstre p ind i 
omslaget bagfra og løft det tilbage på venstre p, 
omslaget er nu krydset og kan strikkes ret.

c-indt
Centreret dobbeltindtagning. Tag 2 m løs af som skulle 
de strikkes r sm, 1 r, træk de 2 løse m samlet over den 
strikkede m.

SÆRLIGE TEKNIKKER

Vendemaske: Tag 1. maske vrang løs af med garnet 
foran masken (mod dig selv), før garnet over højre pind 
og ned bag arbejdet (eller væk fra dig selv) og træk i 
garnet så der opstår ”en dobbeltmaske”. Strik videre 
iflg. opskriftens anvisning.
Når der strikkes igennem den dobbelte maske, stikkes 
pinden ind gennem begge maskeben, som én maske, 
henholdsvis i ret eller vrang som arbejdet viser.
Denne teknik hedder German Short Rows.

Udtagninger
Udtagningerne strikkes over 2 pinde. 
På vrangsiden slås der om pinden på hver side af de 
markerede masker, på retsiden strikkes omslagene 
drejet, således at udtagningerne lægger sig som højre- 
og venstrevendte udtagninger.

Løkkeopslag
Lav en ring af garnet, således at den lange garnende 
(med garnnøglet i den anden ende) lægges ovenpå den 
tråd der sidder fast på pinden, strik højre pind ind for-
fra i ringen, stram garnet så ringen bliver til en maske. 
Gentag til det ønskede antal masker. 

Arbejdsgang
Leone strikkes i ét stykke oppefra og ned.

Der begyndes øverst i nakken. De skrå striber formes 
med udtagninger omkring markerede masker.

Når bærestykket er strikket, deles arbejdet i ærmer og 
krop, der strikkes lommer og delene strikkes færdige 
her for sig. 

Til sidst strikkes forkanter og halskant.
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Opskrift
BÆRESTYKKE
Slå 5 masker op på rundpind 5 mm med farve A. 
Der strikkes frem og tilbage på rundpinden.

1. p (vrangsiden): *1 vr (kantmaske), slå om p, 1vr, 
slå om p, 1 vr (midtermaske ryg), slå om p, 1 vr, slå om 
p, 1vr (kantmaske) = 9 m.

2. p: 1 r, strik omsl dr r, 1 r, kryds-omsl, 1 r (midter-
maske ryg) marker denne m med en maskemarkør, strik 
omsl dr r, 1 r, kryds-omsl, 1 r.

3. p: 1 vr, slå om p, strik vr til den markerede midter-
maske, slå om p, 1 vr, slå om p strik vr til den sidste m, 
slå om p, 1 vr = 13 m.

4. p: 1 r, strik omsl dr r, strik r til næste omsl, kryds-
omsl, 1 r (midtermaske ryg), strik omsl dr r, strik r til 
næste omsl, kryds-omsl, 1 r. 

På hver side er der nu 5 m imellem kantm og midterm 
og 13 m i alt.

Gentag 3. og 4. pind, 4 gange mere, og 3. pind endnu 
1 gang, til der på hver side er 15 masker mellem 
kantmaske og midtermaske (inkl. omsl).

Skift til farve B.

Gentag 4. pind 1 gang, og gentag derefter 3. og 4. pind 
i alt (1) 2 (2) 2 (2) 2 gange og 3. pind yderligere 
1 gang = (19) 21 (21) 21 (21) 21 masker på hver side 
imellem kantmaske og midtermaske (inkl. omsl). 
Sidste pind er fra vrangsiden, marker den sidste maske 
på pinden med en maskemarkør, denne maske er nu 
venstre skuldermaske. 
Vend ikke arbejdet.

Nu slås der ekstra masker op til forstykker og der 
strikkes vendepinde for at løfte forstykket op til rette 
højde i halsåbningen, således:

I slutningen af den sidst strikkede vrangsidepind slås 
der (16) 18 (18) 18 (18) 18 masker op efter den 
markerede skuldermaske, brug teknikken løkkeopslag 
(se særlige teknikker), vend arbejdet til retsiden.

Vendepinde, venstre forstykke
1. vendepind (retsiden): 4 r, vend
2. vendepind: 1 vendem, 2 vr, slå om p, 1 vr.
3. vendepind: 1 r, strik omsl dr r, strik r til vendem, 
strik denne r, 4 r, vend
4. vendepind: 1 vendem, strik vr til sidste m, slå om p, 
1 vr
5. vendepind: Som 3. vendepind
6. vendepind: Som 4. vendepind.

Kun str S, M, L, XL og 2XL
Gentag 5. og 6. vendepind yderligere 1 gang.

Alle str
Næste p (retsiden): Strik r pinden ud, omsl strikkes 
som hidtil, vend ikke arbejdet. Marker den sidste m på 
pinden med en maskemarkør (højre skuldermaske) og 
slå (16) 18 (18) 18 (18) 18 m op efter skuldermasken, 
vend.

Vendepinde, højre forstykke
1. vendepind (vrangsiden): 1 vr, slå om p, 3 vr, vend.
2. vendepind: 1 vendem, strik r til omsl, kryds-omsl, 
1 r.
3. vendepind: 1 vr, slå om p, strik vr til vendem, strik 
denne vr, 4 vr, vend.
4. vendepind: Som 2. vendepind.
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5. vendepind: 1 vr, slå om p, strik vr til vendem, strik 
denne vr, 4 vr, vend
6. vendepind: Som 2. vendepind.

Kun str S, M, L, XL og 2XL
Gentag 5. og 6. vendepind yderligere 1 gang.

Alle str 
Nu fortsættes der igen over alle masker på pinden. 
Tæl efter at du har (19) 21 (21) 21 (21) 21 masker 
imellem alle de markerede masker = (81) 89 (89) 89 
(89) 89 masker ialt

Næste p (vrangsiden): *1 vr, slå om p, strik vr til den 
markerede m, slå om p*, gentag fra * til *, til den 
sidste m, 1 vr.  

Næste p (retsiden): Strik r pinden ud, omsl strikkes 
som hidtil.

Gentag de sidste 2 pinde, SAMTIDIG skiftes der 
farve for hver 14 pinde (farveskiftet til 3. stribe tælles 
nemmest i den markerede midtermaske på ryggen). 
Farveskift foretages altid på en retsidepind.
Fortsæt således til der er (103) 107 (113) 113 (113) 
113 masker (inkl. omslag) på hvert stykke, imellem 
kantmaske og markeret maske = (417) 433 (457) 457 
(457) 457 masker i alt. 
Slut med en pind fra vrangsiden.

Kun str. XS og S
Næste p (retsiden): Strik 1 r, strik omsl dr r, (58) 62 
r, sæt de næste (89) 89 m på en maskeholder (venstre 
ærme), slå 3 m op med løkkeopslag og marker den
midterste af disse m (venstre sidemaske), strik (58) 62 
r, kryds-omsl, 1 r, strik omsl dr r, strik (58) 62 r, sæt 
de næste (89) 89 m på en maskeholder (højre ærme), 
slå 3 m op med løkkeopslag og marker den midterste 
af disse m (højre sidemaske), strik r til omslaget, 
kryds-omsl, 1 r = (245) 261 m.

Arbejdet er nu delt i krop og ærmer, stribemønsteret 
fortsættes som hidtil.

Næste p (vrangsiden): 1 vr, slå om, strik vr til den 
markerede m på ryggen, slå om, 1 vr, slå om, strik vr til 
sidste m, slå om, 1 vr.

Næste p: *1 r, strik omsl dr r, strik r til 1 m før den 
markerede sidemaske, c-indt*, strik r til omslaget, 
kryds-omsl, gentag fra * til *, strik r til den sidste m, 
kryds-omsl, 1 r.

Gentag disse 2 pinde og fortsæt i stribemønster, til 
4. stribe med farve B er strikket færdig, sidste pind er 
fra vrangsiden.

Kun str. M, L, XL og 2XL
Lommerne strikkes INDEN arbejdet deles i krop 
og ærmer. 

Alle str
LOMMER
Bemærk: Når lommeposerne og lommeåbninger 
strikkes, fortsættes stribemønsteret som hidtil. 

Lommeåbning og lommens inder-forside på venstre 
forstykke
Næste p (retsiden): Strik med fv. A, 1 r, strik omslaget
dr r, 24 r. 

Lad de resterende masker hvile, nu strikkes der 
udelukkende over forstykkets første 26 masker, samt 
lommemasker, således:
I forlængelse af de første 26 m, slås der 1 ny maske op 
med løkkeopslagning, marker denne m og slå 
yderligere 26 nye masker op. Vend arbejdet. 

Nu fortsættes der over disse 53 masker, således:
1. lommepind (vrangsiden): 1 vr, slå om p, strik vr til 
den sidste m, slå om p, 1 vr.
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2. lommepind: 1 r, strik omsl dr r, strik r til 1 m før 
den markerede m, c-indt, strik r til omslaget, 
kryds-omsl, 1 r.

Gentag disse 2 pinde, til der på lommestykket er 
strikket 14 pinde med farve A og 14 pinde med farve B, 
sidste pind er fra vrangsiden. 

Bryd garnet og sæt de første 27 masker frem til midter-
masken til hvil på en maskeholder.

Sæt farve A til retsiden af de resterende 28 lomme-
masker.

Næste p (retsiden): Strik 2 dr r sm, strik r til omslaget, 
kryds-omsl, 1 r.

Næste p: 1 vr, slå om p, strik vr pinden ud.

Gentag disse 2 pinde, til der er er strikket 13 pinde 
ialt, sidste p er fra retsiden.

Luk maskerne vrang af og bryd garnet. 

Lad denne side hvile, mens du strikker lommepose og 
lommeåbning i højre side, således:

Lommeåbning og lommens inder-forside på højre 
forstykke
Flyt alle masker undtagen de sidste (set fra retsiden) 26 
masker, til en maskesnor eller et stykke restegarn, og 
lad disse masker hvile.
Nu strikkes der udelukkende over de sidste 26 masker 
på pinden, samt nye masker der slås op, således:

1. lommepind (retsiden): Slå 27 m op med fv. A, 
marker den sidste af disse m og fortsæt over forstykkets 
26 m således: Strik 24 r, kryds-omsl, 1 r = 53 m.

2. lommepind: 1 vr, slå om p, strik vr til den sidste m, 
slå om p, 1 vr.

3. lommepind: 1 r, strik omsl dr r, strik r til 1 m før 
den markerede m, c-indt, strik r til omslaget, 
kryds-omsl, 1 r.

Gentag de sidste 2 pinde, til der på lommestykket er 
strikket 14 pinde med farve A og 14 pinde med farve B, 
sidste pind er fra vrangsiden.

Bryd farve B, og fortsæt med farve A.

Næste p (retsiden): 1 r, strik omsl dr r, strik r til 1 m 

før den markerede m, 2 r sm, vend. Lad de resterende 
27 m på forstykket hvile på en maskeholder.

Næste p: Strik vr til den sidste m, slå om p, 1 vr.
Gentag de sidste 2 p, til der er strikket 13 p med farve 
A, slut med en p fra retsiden.

Næste p (vrangsiden): Luk m vr af og bryd farve A.

Lommeposernes inder-bagside, begge sider
Nu skal der igen strikkes henover de midterste hvilende 
masker, samt slås nye masker op på hver side af disse,  
således:
Næste p (retsiden): Slå 26 m op med farve A på højre 
p, strik de midterste hvilende m som hidtil og slå 26 m 
op med løkkeopslagning i slutningen af pinden = (59) 
63 (113) 113 (113) 113 m på hvert stykke imellem 
kantmasker og markeret m.

Næste p (vrangsiden): 1 vr, slå om, strik vr til den 
markerede m på ryggen, slå om, 1 vr, slå om, strik vr til 
sidste m, slå om, 1 vr.

Kun str. M, L, XL og 2XL
Fortsæt således til der er (-) - (115) 121 (125) 129 m 
(inkl. omsl) på hvert stykke, imellem kantmasker og 
markeret maske. Slut med en pind fra vrangsiden.

Næste p (retsiden): Strik 1 r, strik omsl dr r, (-) - (65) 
70 (74) 77 r, sæt de næste (-) - (99) 101 (101) 103 
m på en maskeholder (venstre ærme), slå 3 m op med 
løkkeopslagning og marker den midterste af disse 
m (venstre sidemaske), strik (-) - (65) 70 (74) 77 r, 
kryds-omsl, 1 r, strik omsl dr r, strik (-) - (65) 70 (74) 
77 r, sæt de næste (-) - (99) 101 (101) 103 m på en 
maskeholder (højre ærme), slå 3 m op med løkke-
opslagning og marker den midterste af disse m (højre 
sidemaske), strik r til omslaget, kryds-omsl, 1 r 
= (-) - (273) 293 (309) 321 m.

Næste p (vrangsiden): 1 vr, slå om, strik vr til den 
markerede m på ryggen, slå om, 1 vr, slå om, strik vr til 
sidste m, slå om, 1 vr.

Alle str
Næste p (retsiden): *1 r, strik omsl dr r, strik r til 
1 m før den markerede sidemaske, c-indt*, strik r til 
ryggens midterm, kryds-omsl, gentag fra * til *, strik 
r til den sidste m, kryds-omsl, 1 r.

Næste p (vrangsiden): 1 vr, slå om, strik vr til den 
markerede m på ryggen, slå om, 1 vr, slå om, strik vr til 
sidste m, slå om, 1 vr.
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Gentag de sidste 2 pinde, til der fra deling til lomme-
åbningen, er strikket 14 pinde med farve A og 14 pinde 
med farve B, sidste pind er fra vrangsiden. 
Bryd farve B og skift til farve A.

Næste p (retsiden): 1 r, strik omslaget dr r, strik 23 r, 
2 r sm, vend.

Næste p: Strik vr til sidste m, slå om p, 1 vr.

Gentag de sidste 2 pinde, til der er strikket 13 pinde 
med farve A, slut med en pind fra retsiden.

Luk disse masker vrang af på næste pind.

Sæt højre forstykkes hvilende 27 masker over på 
venstre pind og sæt farve A til retsiden af arbejdet.

Næste p (retsiden): *1 r, strik omsl dr r, strik r til 
1 m før den markerede sidemaske, c-indt*, strik r til 
omslaget, kryds-omsl, gentag fra * til *, strik r til den 
sidste m, kryds-omsl, 1 r.

Næste p: 1 vr, slå om, 26 vr, vend.

Næste p: 2 dr r sm, 23 r, kryds-omsl, 1 r.

Gentag de sidste 2 pinde, til der er strikket 13 pinde 
med farve A, slut med en pind fra retsiden.

Luk disse masker vrang af på næste pind.

KROP
Nu samles delene, således:
Sæt farve A til retsiden af højre sides hvilende masker, 
strik 25 ret, kryds-omsl, 1 ret.

Nu strikkes der over alle kroppens masker, således:
Næste p (vrangsiden): 1 vr, slå om, strik vr til den 
markerede m på ryggen, slå om, 1 vr, slå om, strik vr til 
sidste m, slå om, 1 vr.

Næste p: *1 r, strik omsl dr r, strik r til 1 m før den 
markerede sidemaske, c-indt*, strik r til omslaget, 
kryds-omsl, gentag fra * til *, strik r til den sidste m, 
kryds-omsl, 1 r.

Gentag de sidste 2 pinde og fortsæt i stribemønster, 
til der er strikket ialt 6 striber med hver farve og (2) 2 
(10) 12 (12) 14 pinde med farve A i næste stribe.

Arbejdet måler ca. (79) 79 (83) 84 (84) 85 cm målt 
fra nakken langs den markerede maske på ryggen, slut 
med en pind fra vrangsiden.

Nu deles arbejdet og siderne strikkes færdig hver for 
sig, således: 

Venstre forstykke og venstre side af ryg
Næste p (retsiden): 1 r, strik omsl dr r, strik r til 
1 m før den markerede sidemaske, c-indt*, strik r til 
omslaget, kryds-omsl, vend arb og lad de resterende 
m hvile.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 vr, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af, strik vr pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 r, træk den løse m over, 
luk yderligere 2 m  af, strik r til 1 m før den markerede 
sidemaske, c-indt, strik r pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 vr, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af, strik vr pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 r, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af, strik r til 1 m før den markerede 
sidemaske, c-indt, strik r pinden ud.
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Gentag de sidste 2 pinde, SAMTIDIG fortsættes 
stribemønsteret som hidtil, til alle masker er lukket af/
strikket sammen. 
Bemærk: Hvis der kun er få masker tilbage, når du 
kommer til sidste farveskift, udelades dette og der 
fortsættes med samme farve. 
Bryd garnet.

Højre forstykke og højre side af ryg
Sæt garnet til retsiden af de hvilende masker, første 
maske er den markerede midtermaske. 

Næste p (retsiden): 1 r, strik omsl dr r og luk denne 
m af, luk yderligere 2 m af, strik r til 1 m før den 
markerede sidemaske, c-indt*, strik r til omslaget, 
kryds-omsl, 1 r.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 vr, træk den løse m over, 
luk yderligere 2 m af , strik vr pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 r, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af , strik r til 1 m før den markerede 
sidemaske, cdi, strik r pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 vr, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af , strik vr pinden ud.

Gentag de sidste 2 pinde, SAMTIDIG fortsættes 
stribemønsteret som hidtil, til alle masker er lukket af/
strikket sammen. 
Bemærk: Hvis der kun er få masker tilbage, når du 
kommer til sidste farveskift, udelades dette og der 
fortsættes med samme farve. 

Bryd garnet.

Ribkant
Med pind 4,5 mm og farve A, strikkes der masker op 
langs retsiden af kroppens nederste kant.
Begynd nederst i venstre hjørne og strik masker op 
således:
Slå 1 m op på pinden, strik herefter (55) 58 (61) 66 
(72) 77 m op frem til den første sidemaske, strik 1 m 
op i denne, strik (55) 59 (62) 67 (73) 78 m op frem 
til den markerede rygmaske, strik 1 m op i denne, 
strik (55) 59 (61) 66 (73) 78 m op frem til den anden 
markerede sidemaske, strik 1 m op i denne, strik (55) 
59 (61) 66 (72) 77 m op langs det højre forstykke, slå 
1 ekstra m op = (225) 240 (250) 270 (295) 315 m. 

1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag 

fra * til *, til de sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.
2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

Gentag disse 2 pinde, til ribkanten måler 5 cm, slut 
med en pind fra vrangsiden.

Luk af som maskerne viser, hvor der er 2 vrang efter 
hinanden strikkes disse 2 masker vrang sammen inden 
de lukkes af.

ÆRMER
Sæt de (89) 91 (99) 101 (101) 103 ærmemasker 
tilbage på pind 5 mm.
Fra retsiden strikkes der 3 masker op i bunden af 
ærmegabet, marker den midterste af disse masker, 
denne maske er også omgangens begyndelse = (92) 94 
(102) 104 (104) 106 m.
Ærmerne strikkes rundt i omgange.

1. omg: Strik r til omsl, kryds-omslag, 1 r, strik omsl 
dr r, strik r til 1 m før den markerede m i bunden af 
ærmegabet, c-indt = (90) 90 (100) 102 (102) 104 m.

2. omg: Strik r til den markerede skulderm, slå om p, 
1 r, slå om p, strik r omg ud.

3.- 8. omg: Strik som 1. og 2. omgang (ialt 3 gange)

9. omg: Strik som 1. omgang.

10. omg: Strik r til 1 m før den markerede m i bunden 
af ærmegabet, c-indt = (88) 88 (98) 100 (100) 102 m.

11. omg: Strik som 2. omgang. 

12.- 17. omg: Strik som 1. og 2. omgang (ialt 3 gange)

18. omg: Strik som 1. omgang.

19. omg: Strik r til 1 m før den markerede m i bunden 
af ærmegabet, c-indt = (86) 86 (96) 98 (98) 100 m.

Gentag 11. – 19. omg yderligere (1) 1 (3) 4 (1) 2 
gange = (84) 84 (90) 90 (96) 96 m.

Næste omg: Strikkes som 2. omgang.

Herefter gentages 1. og 2. omgang, til ærmet måler 
(24) 24 (24) 24 (22) 20 cm fra de opstrikkede masker 
i ærmegabet (eller ønsket længde minus 19 (19) 20 



8 af 9#FilcolanaLeone

(20) 21 (21) cm), sidste omgang er 1. omgang, hvor 
omslagene strikkes og der tages ind under ærmet.

Næste omg: Strik r til den markerede skulderm, luk 
denne maske ret af, strik r til den markerede midter-
maske under ærmet.

Bryd garnet og flyt alle masker fra den markerede mid-
termaske under ærmet og frem til den aflukkede maske 
over på højre pind uden at strikke dem. Vend.

Sæt garnet til vrangsiden, herefter strikkes resten af 
ærmet frem og tlbage.

Næste p (vrangsiden): Tag 1. m løs af, 1 vr, træk den 
løse m over, luk yderligere 1 m af, strik vr pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 r, træk den løse m over, luk 
yderligere 1 m af, strik r til 1 m før den markerede m 
under ærmegabet, c-indt, strik r pinden ud.

Næste p: Tag 1. m løs af, 1 vr, træk den løse m over, 
luk yderligere 1 m af, strik vr pinden ud.

Gentag de sidste 2 pinde, til alle masker er lukket af/
strikket sammen.

Ærmet måler nu ca. (37) 37 (38) 38 (37) 35 cm fra 
ærmegabet.

Ærmerib
Med pind 4,5 mm og farve A, strikkes der (54) 56 (62) 
64 (64) 66 masker op langs ærmekanten, begynd 
i midtermasken under ærmet og strik maskerne op 
jævnt fordelt.

Strik 1 omgang ret og tag (14) 16 (22) 24 (24) 21 
masker ind jævnt fordelt på denne omgang = (40) 40 
(40) 40 (45) masker.

Næste omg: *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til * 
omg ud.
Gentag denne omgang til ribkanten måler 6 cm.

Luk af som på den nederste ribkant.

Strik det andet ærme tilsvarende.

Sy lommeposerne
Sy lommeposerne sammen med bagsting. 
Hvis der er små huller i top og bund af lommeåbningen, 
sys disse sammen. 
Sæt lommeposen fast til forstykket med knappenåle, 
således at lommens bagkant flugter med kanten på 
forstykket.

VENSTRE FORKANT
Med pind 4,5 mm og farve A, strikkes der masker op 
langs retsiden af venstre forstykke, begynd øverst ved 
halsåbningen og strik (165) 165 (170) 170 (175) 175 
masker op, SAMTIDIG når du kommer til lommen, 
stikker du også pinden igennem lommens begge lag i 
det yderste af kanten, på ca. hver 4. maske.

1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag 
fra * til *, til de sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.
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2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

Gentag disse 2 pinde, til der er strikket 7 pinde ialt. 
Slut med en pind fra vrangsiden.

Luk af som maskerne viser, hvor der er 2 vrang efter 
hinanden strikkes disse 2 masker vrang sammen inden 
de lukkes af.

HØJRE FORKANT
Med pind 4,5 mm og farve A strikkes der (165) 165 
(170) 170 (175) 175 masker op langs retsiden af 
forstykket som på venstre forkant, begynd 
opstrikningen nederst ved ribkanten.

1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag 
fra * til *, til de sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

3. p: Som 1. p.

4. p (retsiden)(knaphulspind): Strik (8) 8 (13) 13 
(18) 18 m i ribmønster, *1 r løs af, 1 r, træk den løse m 
over, slå om p 2 gange, 2 r sm, strik 16 m i rib-
mønster*, gentag fra * til *, slut med 13 m i rib-
mønster

5. p: Strik som 2. p, der strikkes 1 r og 1 dr r i hvert 
omslag.

Strik yderligere 2 pinde rib som maskerne viser, slut 
med en pind fra vrangsiden.

Luk af som på venstre forkant. 
Bryd ikke garnet og lad sidste maske fra aflukningen 
blive på pinden.

HALSKANT
Med pind 4,5 mm og farve A strikkes der masker op 
langs retsiden af halsåbningen, begynd med den ene 
maske, der sidder på pinden fra forkantens aflukning, 
og strik yderligere 6 masker op langs forkanten, strik 
(61) 66 (66) 66 (66) 66 masker op frem til den anden 
forkant og strik 7 masker op langs denne = (75) 80 
(80) 80 (80) 80 masker.

1. p (vrangsiden): 1 vr, *1 vr, 1 r, 1 vr, 2 r*, gentag 
fra * til *, til de sidste 4 m, 1 vr, 1 r, 2 vr.

2. p: 1 r, *1 r, 1 vr, 1 r, 2 vr*, gentag fra * til *, til de 
sidste 4 m, 1 r, 1 vr, 2 r.

3. p: Som 1. pind.

4. p (retsiden)(knaphulspind): 2 r, 2 vr sm, slå om 
pinden 2 gange, 2 vr sm, strik ribmønster pinden ud.

5. p: Strik som 1. p, strik 1 r og 1 dr r i omslaget.

Strik yderligere 2 pinde i ribmønster.

Luk af som på forkanterne på næste pind.

MONTERING
Sy knapper i og hæft alle ender. 

Hvis der er små huller i siderne af ærmegabet sys disse 
til fra vrangsiden.

Vask trøjen ifølge anvisning på banderolerne og lad 
den liggetørre fladt på et håndklæde.


